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KATA PENGANTAR DARI TIM EDITOR
Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah Swt, atas petunjuk dan karunia-Nya Prosiding
Presentasi ilmiah penelitian BKS-PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian tahun 2016 yang
mengambil 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 bidang
agroekoteknologi, ilmu tanah, kehutanan dan perkebunan. Untuk Volume 2 berisi artikel bidang
agribisnis, perikanan, perkebunan dan teknologi pertanian. Prosiding ini merupakan dokumentasi
karya ilmiah para peneliti yang berkaitan dengan ilmu pertanian, dimana presentasi dari karya
ilmiah tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 5-6 Agustus 2016 di Universitas Malikussaleh kota
Lhokseumawe.
Tim editor bekerja sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh panitia. Tim editor
bertugas mengedit makalah yang telah diseleksi oleh panitia. Tim editor lebih banyak bertugas
menyelaraskan format tulisan tanpa mengubah isi atau konteks artikel/makalah/hasil penelitian.
Adapun artikel yag masuk ke tim editor berjumlah ratusan artikel/makalah, sehingga ada sedikit
keterlambatan dalam proses penerbitan prosiding ini.
Semoga penerbitan prosiding ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk lebih
memacu dan mengembangkan penelitian yang akan datang. Kepada semua pihak khususnya tim
editor yang telah bekerja keras untuk penerbitan prosiding ini kami sampaikan terima kasih.
Lhokseumawe, Januari 2017

Tim Editor
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur atas segala karunia dan rahmat Allah Swt, sehingga Seminar
Nasional dan Rapat Tahunan Dekan (SEMIRATA) BKS – PTN Bidang Ilmu Pertanian Wilayah Barat
Tahun 2016 dapat terlaksana. Seminar dan Rapat Tahunan yang melibatkan sejumlah PTN dan PTS
yang memiliki bidang Ilmu Pertanian, dan sebagaimana lazimnya kegiatan tersebut terbagi menjadi
beberapa kegiatan yakni Seminar Nasional, Seminar paralel hasil-hasil penelitian dan Rapat
Tahunan Dekan.
Tema Kegiatan Semirata Tahun 2016 ini adalah, “ Merancang Masa Depan Pertanian
Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ”. Masih rendahnya sektor pertanian
Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya merupakan masalah yang harus mampu
dicarikan solusinya. Semirata 2016 Bidang Ilmu Pertanian ini diharapkan dapat menghasilkan
rancang bangun pertanian di era MEA ini. Pembangunan Pertanian ke depan bukan hanya bertujuan
untuk meningkatkan kuantitas atau hasil produk pertanian, namun juga harus diarahkan pada
peningkatan kesejahteraan para petani. Sektor Pertanian memberikan sumbangan cukup besar
dalam APBN Republik Indonesia selayaknya mampu menjadi garda terdepan dalam perencanaan
Pembangunan Nasional.
Penyelenggaran kegiatan Semirata BKS-PTN Tahun 2016 ini tidak terlepas dari bantuan
berbagai pihak, oleh Karena itu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Rektor Universitas Malikussaleh

2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh
3. Pemerintah Provinsi Aceh

4. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Sabang
5. Sekjen FKPTPI

6. Ketua BKS-PTN Bidang Ilmu Pertanian Wilayah Barat

7. 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 dan
hidayah-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dan Rapat Tahunan (SEMIRATA)
BKS-PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Universitas
Malikussaleh. Kami menucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar dan peserta rapat
tahunan baik Dekan maupun Ketua Program Studi/Jurusan. Semoga kegiatan ini memberikan
manfaat 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 Speaker
Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP (Menteri Pertanian RI). Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan
Rapat Tahunan Dekan yang akan membahas program BKS-PTN Bidang Pertanian sekaligus wadah
bagi Dekan, Ketua Program Studi/Jurusan untuk saling bertukar pengalaman dalam pengelolaan
fakultas ataupun program studi/jurusan di institusi masing-masing. Adapun institusi yang hadir
dalam pelaksaan SEMIRATA BKS-PTN wilayah Barat bidang ilmu pertanian tahun 2016 ini sebanyak
31 institusi yang tersebar dari 15 Provinsi yang ada di Indonesia. Kami sebagai Ketua BKS-PTN
wilayah Barat bidang ilmu pertanian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh personil kepanitiaan yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya kegiatan SEMIRATA
ini
Akhir kata dengan memohon kepada Allah Swt, semoga apa yang kita harapkan dari
pelaksanaan kegiatanSeminar Nasional dan Rapat Tahunan (SEMIRATA) BKS-PTN Wilayah Barat
bidang 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 wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena dengan izin-Nya Seminar dan Rapat
Tahunan (semirata) BKS- PTN Barat 2016 dengan tema “Merancang Pembangunan Pertanian
Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” dapat terlaksana. Shalawat teriring salam
sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw.
Yang Kami hormati
1. Bapak Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
2. Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia
3. Bapak Rektor Universitas Malikussaleh
4. Bapak Sekjen FKPTPI

5. Bapak Ketua BKS-PTN Barat

6. Bapak Gubernur Provinsi Aceh

7. Bapak Bupati/walikota yang berhadir

8. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Pertanian yang berhadir

9. Bapak/ibu Wakil dekan dan Pimpinan Prodi yang berkenan hadir

10. Tamu undangan dari Dinas terkait di Wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh
Utara
11. Pemakalah Seminar Nasional

12. Bapak Ibu dosen dan hadirin dan tamu undangan yang berbahagia

Selanjutnya kepada seluruh peserta seminar kami sampaikan Selamat datang di Bumi
Serambi Mekkah tepatnya di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara
Provinsi Aceh. Suatu kehormatan bagi kami atas kepercayaan yang diberikan kepada Fakultas
Pertanian UNIMAL untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Semirata BKS-PTN 2016, semoga
kami dapat melaksanakan amanah ini dengan baik.
Bapak/ibu yang kami hormati

Saat ini, kita memasuki era baru: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kini 10 negara
anggota ASEAN terhubung menjadi satu kesatuan: kesatuan kawasan, wilayah produksi dan
konsumsi. Barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bisa bergerak bebas dalam kawasan.
Selain Singapura dan Brunei Darussalam, negara-negara anggota ASEAN memiliki ciri yang
hampir sama yaitu masih mengandalkan sektor pertanian. Bahkan pertanian masih menjadi
penopang utama ekonomi dan penyumbang penting devisa negara, seperti Indonesia Thailand,
Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Namun demikian daya saing komoditas untuk masingmasing 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 utama
beras dunia yaitu Thailand dan Vietnam.
Dalam produk hortikultura, seperti buah-buahan, Thailand merupakan saingan berat
Indonesia. Selama ini aneka buah-buahan Thailand menyerbu pasar Indonesia. Di ASEAN, Indonesia
unggul dalam komoditas sejumlah perkebunan, seperti sawit, kopi, kakao, dan teh. Sayangnya,
keunggulan ini masih berupa produk primer dengan nilai tambah rendah. Hanya sebagian kecil
ekspor komoditas perkebunan dalam bentuk produk olahan, jadi maupun setengah jadi. Akibatnya,
negara lain yang memetik keuntungan.
Bapak/Ibu yang kami Hormati

Harapan kami melalui seminar ini kita dapat menemukan suatu rancangan dalam
membangun pertanian Indonesia di era MEA. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima
kasih kepada bapak Rektor beserta seluruh civitas akademika UNIMAL, seluruh panitia baik dosen,
karyawan maupun mahasiswa Fakultas Pertanian Unimal dan semua pihak yang telah membantu
dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Kami telah berusaha dengan segala kemampuan kami, namun sebagai manusia biasa kami
menyadari disana disini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya selaku Pimpinan
Fakultas Pertanian beserta seluruh Panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan ini.
Sebelum mengakhiri sambutan ini perkenankan kami sekali lagi menyampaikan
permohonan 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 Seminar
Nasional dan Rapat Tahunan (Semirata) BKS-PTN wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian tahun 2016
dapat terselenggara. Kegiatan yang pada kali mengambil tema “Merancang Masa Depan Pertanian
Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” dipercayakan kepada kami Universitas
Malikussaleh untuk menyelenggarakannya, sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi kami
tentunya.
Keprihatinan kita melihat ketertinggalan pembangunan pertanian di negara kita dewasa
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia adalah
sesuatu yang wajar. Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, namun dalam hal produk
pertaniannya masih tertinggal dari negara yang kita sebut di atas. Sehingga sangat diharapkan hasil
pemikiran dari kegiatan ini bisa memberikan pengaruh bagi dunia pertanian kita saat ini.
Keberpihakan kebijakan pertanian kepada petani amat kita harapkan, dimana saat ini
sebagian besar dari jumlah masyarakat miskin Indonesia berprofesi sebagai petani. Sehingga
Pembangunan pertanian berkelanjutan yang kita lakukan ini juga bisa melihat para petani sebagai
subjek dalam pengambilan keputusan nantinya.
Hasil dari kegiatan Semirata BKS-PTN Wiayah Barat Bidang Ilmu Pertanian ini pastinya
sangat dinanti untuk mampu memberdayakan perekonomian para petani. Deengan kesungguhan,
ketekunan dan keterlibatan pasti akan didapat solusi-solusi untuk dapat memajukan sektor
pertanian kita bangsa Indonesia di era MEA ini. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak
yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Semirata tahun 2016 ini.
Rektor
Prof. Dr. H. Apridar, SE., M.Si

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

viii

DAFTAR ISI
DEWAN EDITOR ......................................................................................................................................................i
KATA PENGANTAR DARI TIM EDITOR........................................................................................................ ii
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................. iii
SAMBUTAN KETUA............................................................................................................................................. iv
BKS-PTN WILAYAH BARAT BIDANG ILMU PERTANIAN .................................................................... iv

SAMBUTAN DEKAN ..............................................................................................................................................v
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH .....................................................................v

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH ........................................................................ vii
DAFTAR ISI ...........................................................................................................................................................viii
AGRBISNIS .............................................................................................................................................................. 1
Analisis Penggunaan Faktor Produksi dan Penerapan Teknologi pada Usahatani
Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat (Suatu Kasus di Provinsi Aceh)

Mawardati................................................................................................................................................................ 2
Kinerja Penyuluh Pertanian pada Program Pembangunan Pertanian (Kasus Studi
Program Upaya Khusus Padi Sawah di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang
Pariaman)

Basril Basyar............................................................................................................................................................ 8
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen pada Produk
Pupuk Kompos UIN

Elpawati, Arum Kusuma Dewi, dan Acep Muhib ......................................................................................14
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelestarian Kehidupan Petani
Pascatsunami di Aceh

Adhiana1*, Madeline Berma2, Basri Abdul Talib3, Faridah Sahadan4 ...............................................32
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 Purba .................................................................................41
Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Padi Sawah Pasang Surut Berbasis
Sistem Trio Tata Air di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir

Syafrinal ..................................................................................................................................................................49
Analisis Efisiensi Alokatif, Teknis, dan Ekonomis Produksi Padi Sawah Petani
Peserta dan Non Peserta Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Rokan
Hulu

Deby Kurnia, Fajar Restuhadi, Suardi Tarumun, dan Harmaidi ........................................................56
Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Pengembangan Industri Hilir Pengolahan
Karet di Provinsi Jambi

Dompak MT Napitupulu, Zulkifli, Elwamendri .........................................................................................64
Pengaruh Faktor Ekonomi dan Sosial Terhadap Permintaan Pembiayaan Usahakecil
dan Menengah Sektor Agribisnis pada Lembaga Keuangan Syariah Darussalam
Madani di Cibubur

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

ix
Edmon Daris dan Titik Inayah ........................................................................................................................71
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 Effendy, Halim Akbar.............................................................................................................................77
Daya Saing dan Nilai Tambah UMKM Kerupuk Kulit di Kota Padang

Fitrini, James H......................................................................................................................................................86
Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi, Harga, dan Permintaan Produk
Susu Peternak Sapi Perah Rakyat di Pulau Jawa

Hasni Arief, Cecep Firmansyah .......................................................................................................................97
Pembiayaan Usaha Mikro Pertanian di Kabupaten Aceh Utara

Jamilah.................................................................................................................................................................. 105
Pengaruh Biaya Modal (Cost of Capital) dan Resiko Bisnis (Bussines Risk) Terhadap
Pola Peternak Unggas di Kabupaten Pontianak

Josua P Hutajulu................................................................................................................................................ 113
Analisis Hubungan Peran Modal Sosial (Social Capital) dengan Keberdayaan Petani
Padi di Provinsi Riau

Kausar ................................................................................................................................................................... 118
Faktor-Faktor Terkait Dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan di
Kota Padang

Martina................................................................................................................................................................. 129
Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak untuk Mewujudkan Kedaulatan
Pangan Masyarakat di Sumatera Barat................................................................................................... 143
Muhamad Reza, Basril Basyara................................................................................................................... 143
Kontribusi Pendapatan Wanita dan Akses Pangan Rumah Tangga Nelayan di Kota
Bengkulu

M Mustopa Romdhon, Ketut Sukiyono ...................................................................................................... 151
Peran Cyber Extension dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluh
Pertanian

Nurasih Shamadiyah, Muhammad Authar ND ...................................................................................... 156
Analisis Keberlanjutan Ekonomi Usaha Sapi Perah Di Kota Batu Untuk
Pengembangan Kawasan Ternak

Rini Mastuti......................................................................................................................................................... 162
Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Sumberdaya Alam Pesisir Kota Bengkulu

Satria Putra Utama, M Mustopa Romdhon ............................................................................................. 171
Peran Penyuluh Pertanian dalam Proses Adopsi Inovasi Budidaya Benih Padi
Varietas IPB 3S pada Petani Penangkar Benih Padi di Kabupaten Aceh Utara

Setia Budi A. Humam Hamid, Agussabti, Fajri ........................................................................................ 178
Analisa Margin Pemasaran Agen Ternak Sapi Kabupaten Bireuen

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

x
Fazilirrahcman, Sitti Zubaidah, T.M.Nur, Suryani ................................................................................ 183
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............................................................................................ 186
Efisiensi dan Hasil Atas Skala (Return To Scale) dari Usahatani Padi Sawah dengan
Produktivitas Yang Berbeda

Zuriani................................................................................................................................................................... 194
Optimalisasi Cyber Extension dalam Pembangunan Pertanian di Era MEA

Riyandhi Praza................................................................................................................................................... 200
Rencana Wilayah Pengembangan Pertanian Organik Di Kabupaten Agam (Kasus
Studi: Padi Sawah Organik)

Rahmawati, Muhamad Reza......................................................................................................................... 204
PERIKANAN....................................................................................................................................................... 212
Penggunaan Tanaman Air Sebagai Fitoremediasi Limbah Kelapa Sawit

Erlangga............................................................................................................................................................... 213
Pengaruh Serbuk Daun Jambu Biji (Psidium guajava L) untuk Mengobati Infeksi
Bakteri Streptococcus iniae pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus)

Eva Ayuzar, Munawwar Khalil, Vonna Rohaza ..................................................................................... 219
Identifikasi Karakteristik dan Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Peran Panglima
Laot di Kota Lhokseumawe

Eva Wardah ........................................................................................................................................................ 227
Studi Pendahuluan Pembenihan Ikan Gabus (Channa striata) di Kolan Terpal

Rahmanuddin, Hendri Bugar........................................................................................................................ 227
Toksisitas Merkuri Terhadap Ikan Bandeng (Chanos chanos Forsskal) yang
Dipelihara pada Air Tawar

Riri Ezraneti........................................................................................................................................................ 236
Persepsi Nelayan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Purse Seine di Kuala Langsa,
Kota Langsa

Suri Purnama Febri.......................................................................................................................................... 242
Studi Kondisi Perairan dan Habitat Ikan Endemik Pirik (Lagusia micracanthus
BLEEKER, 1860) di Sungai Sanrego, Sulawesi Selatan Sebagai Dasar Domestifikasi

Muhammad Nur dan Teuku Fadlon Haser .............................................................................................. 249

PETERNAKAN .................................................................................................................................................. 254
Peningkatan Pertumbuhan Kambing Peranakan Etawah Melalui Pemberian Ransum
Jerami Jagung Fermentasi

Adriani, Fatati dan Sri Novianti .................................................................................................................. 255
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

xi
Karakterisasi Protease Ekstrak Kasar Isolat Bakteri Asam Laktat BK 7.1.5 Sebagai
Kandidat Pengempuk Dendeng Daging Sapi

Afriani, Arnim, Yetti Marlida dan Yuherman .......................................................................................... 261
Pengaruh Penggunaan Enzim Cairan Rumen Sapi Asal Rumah Potong Hewan Dalam
Ransum Terhadap Performa Ayam Petelur

Agus Budiansyah, Resmi dan Heru Handoko.......................................................................................... 268
Pemanfaatan Gamal (Glisidia sepium) dan Rumput Gajah Drawf Pennisetum
purpureum cv. Mott) Sebagai Buffer Mitigasi Amonia (NH3) Dari Kandang dan
Pengaruhnya Terhadap Kandungan Nutrisi

Akmal, Novirman J, Mardiati Zain dan Adrizal...................................................................................... 277
Kajian Total Mikroba, pH dan Organoleptik Susu Peranakan Etawah yang Diberikan
Tepung Kulit Manggis

Dzarnisa, Yurliasni, Rika Rianda................................................................................................................. 281
Substitusi Biji Kapok (Ceiba Petandra) Fermentasi dengan Bungkil Kedelai Terhadap
Produksi dan Kualitas Telur Ayam Kampung Petelur

Erman Syahruddin dan R. Herawaty......................................................................................................... 287
Pengaruh Pemberian Probio_FM Padat dan Cair Terhadap Performa Itik Alabio
Jantan dan Betina

Manin, F. Pudji R, and Bobby Aidi Rahman ............................................................................................. 294
Kemampuan Adaptasi Hijauan Pakan Alami yang Tumbuh pada Perkebunan Kelapa
Sawit di Kabupaten Muaro Jambi

Hutwan Syarifuddin dan Sri Novianti dan Adriani .............................................................................. 301
Isolasi, Karakterisasi dan Produksi Enzim Mannanase Dari Bakteri yang Berasal Dari
Saluran Pencernaan Rayap

Mairizal, Yetti Marlida, Mirzah dan Fahmida Manin .......................................................................... 309
Pengolahan Pakan Ternak Dalam Bentuk Wafer Ransum Komplit dengan Formulasi
Jerami Padi yang Berbeda

Muhammad Daud, M. Aman Yaman, Cut Aida Fitri, Zahrul Fuadi dan Mulyadi ....................... 318
Efek Penggunaan Bungkil Inti Sawit Fermentasi dalam Ransum Terhadap Retensi
Zat Makanan Pada Puyuh (Coturnix coturnix japonica)

Noferdiman dan T. Naibaho.......................................................................................................................... 325
Evaluasi Kualitas Complete Feed Fermentasi Berbahan Dasar Ampas Sagu Dengan
Teknik dan Lama Pemeraman yang Berbeda

Samadi, Sitti Wajizah, Yunasri Usman, Taufiqul Hafizh dan Rivaldi Fadhlul Lizar................. 332
Efek Suplementasi Mineral Sulfur, Fosfor, dan Tepung Daun Ubi Kayu terhadap
Kecernaan Zat-Zat Makanan Pelepah Daun Sawit Amoniasi secara In Vitro

Suyitman, Lili Warly, A. Rachmat,dan Dear R. Ramadhan ................................................................ 345
Pengaruh Frekuensi Pengisian Ulang Bahan Baku Biogas Tipe Fixed Dome Terhadap
Produksi Gas, Kualitas Gas, Temperatur dan Derajat Keasaman................................................. 350
Yulia Yellita,Novita Sari , Indri Juliyarsi, Deni Novia, Yuherman, Endang Purwati ................. 350
Uji Kecernaan Secara In Vitro Complete Feed Berbahan Dasar Ampas Sagu dengan
Teknik Fermentasi yang Berbeda

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

xii
Yunasri Usman, Samadi, Sitti Wajizah, Sugrahadi ............................................................................... 357
Analisis Potensi Ketersediaan Pakan untuk Pengembangan Ternak Kerbau di
Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi

Yurleni, Sri Deswati dan Ulil Amri .............................................................................................................. 362
Penerapan Aspek Teknis, Produksi Kerbau Rawa Penghasil dadih di nagari
pamatang panjang

Imelda Siska, Elly Roza, Salam N Aritonang........................................................................................... 370
Performans Ayam Broiler dengan Pakan Substitusi Campuran Tepung Limbah
Keladi dan Daun Murbei (Morbus Alba) untuk Menggantikan Jagung

Zakiatulyaqin dan Marjoko Purnomosidi................................................................................................. 378
TEKNOLOGI PERTANIAN ........................................................................................................................... 382
Pengembangan Etanol Semi Padat Menggunakan Campuran Minyak Jelantah

Fajar Restuhadi, Faizah Hamzah, Evy Rossi, Beny Setiawan............................................................ 383
Proses Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) Secara Fermentasi Menggunakan
Rhizopus Oligosporus

Yuliani Aisyah, Mira Aswani, Sri Haryani ................................................................................................ 393
Pengaruh Metode dan Waktu Fermentasi Terhadap Karakteristik Fisik dan Sensori
Tepung Ubi Jalar Ungu

Elisa Julianti, Herla Rusmarilin, Ridwansyah, Era Yusraini .............................................................. 399
Karakteristik Fisik dan Sensori Tepung Ubi Jalar Ungu dengan Variasi Perlakuan
Pendahuluan

Elisa Julianti, Herla Rusmarilin, Ridwansyah, Era Yusraini .............................................................. 407
Potensi Penggunaan Pektin dari Kulit Kakao pada Selai Nenas

Fahrizal, Rini Ariani Basyamfar, Yanti Meldasari Lubis, Abdul Razak ......................................... 414
Karakteristik Prebiotik Polisakarida Larut Air Umbi Bengkoang dalam Diet dan
Potensinya Dalam Menurunkan Kadar Gula Darah Mencit Diabetes

Herla Rusmarilin............................................................................................................................................... 419
Peranan Dekstrin Dalam Minuman Probiotik Instant Plus Secara Mikroenkapsulasi
Selama Penyimpanan

Linda Masniary Lubis dan Herla Rusmarilin .......................................................................................... 428
Karakteristik Kimia dan Sensori Abon Jantung Pisang Kepok Dengan Penambahan
Udang Rebon Kering Asin

Normalina Arpi, Novia Mehra Erfiza......................................................................................................... 435
Memprediksi Pembentukan Warna Larutan Resin Jernang dalam VCO sebagai
Pewarna Minuman Emulsi

Revis Asra, Lavlinesia, Dewi Fortuna, Yernisa........................................................................................ 442
Rancang Bangun Alat Perajang Pisang (Musa paradisiaca, L.) Tipe Engkol untuk
Pembuatan Keripik Pisang Skala Industri Rumah Tangga

Santosa, Mislaini R, Hendri Gustian ........................................................................................................... 450
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

xiii
Sistem Informasi Iklim bagi Masyarakat Petani untuk Menjaga Produktivitas
Pertanian di Kawasan Industri Modern Cikande

Yayat Ruhiat, Halim Akbar, Kuswantoro,Yeyen Maryani .................................................................. 458
Kandungan Senyawa Kimia dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Melinjo
(Gnetum gnemon L.) : Pengaruh Jenis Pelarut dan Metode Ektraksi

Sri Haryani, Yuliani Aisyah, Irma Yunita, ................................................................................................ 464
Pengaruh Frekuensi Pengisian Ulang Bahan Baku Biogas Tipe Fixed Dome Terhadap
Produksi Gas, Kualitas Gas, Temperatur dan Derajat Keasaman

Yulia Yellita,Novita Sari , Indri Juliyarsi, Deni Novia, Yuherman, Endang Purwati ................. 474
Efek Penambahan Puree Kurma dengan Level berbeda Terhadap Keasaman dan
Total Mikroba Susu Probiotik

Yurliasni, Cut Intan Novita, Yusdar Zakaria, Zuraida Hanum dan Hoiriah Lubis .................... 480
Peranan Puree Wortel Terhadap Perubahan Kadar Protein, Asam Laktat dan
Citarasa Susu Fermentasi

Yusdar Z, Yurliasni, Zuraida H, Cut Intan dan Ummu K...................................................................... 485
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.Simbolon ...................................................................... 491
Kapasitas Antioksidan Susu Kambing Fermentasi

Zuraida Hanum, Cece Sumantri , Purwantiningsih, Irmanida Batubara dan Epi Taufik....... 497

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

1

AGRBISNIS

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

2

Analisis Penggunaan Faktor Produksi dan Penerapan Teknologi pada
Usahatani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat
(Suatu Kasus di Provinsi Aceh)
Mawardati
Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada usahatani kelapa sawit perkebunan rakyat di Provinsi Aceh bulan
Januari-Maret 2016. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan
faktor produksi dan penerapan teknologi pada usahatani kelapa sawit perkebunan rakyat di
Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis fungsi produksi cobb douglas. Hasil
analisis menunjukkan bahwa faktor produksi luas lahan, tenaga kerja, pupuk urea dan penerapan
teknologi (pembersihan piringan dan pemangkasan daun/penunasan) secara bersama-sama
berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Namun secara parsial
hanya luas dan tenaga kerja serta teknologi pembersihan piringan yang berpengaruh signifikan
terhadap produksi kelapa sawit perkebunan rakyat di Provinsi Aceh.
Kata kunci: Faktor Produksi, Teknologi, Produksi, kelapa sawit.
PENDAHULUAN

Dewasa ini kelapa sawit merupakan komoditas perdagangan yang sangat menjanjikan. Pada
masa depan, minyak sawit diyakini tidak hanya mampu menghasilkan berbagai hasil industri hilir
yang dibutuhkan manusia seperti minyak goreng, mentega, sabun, kosmetik dan lain-lain, tetapi
juga dapat menjadi substitusi bahan bakar minyak yang saat ini sebagian besar dipenuhi dengan
minyak 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 sesuai
untuk pengembangan kelapa sawit. Potensi tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal
disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan, namun setelah kondisi mulai kondusif, pemerintah
daerah secara aktif mencari investor untuk pengembangan agribisnis pada umumnya, dengan fokus
khusus untuk perluasan secara cepat sektor perkebunan tanaman kelapa sawit.
Rendahnya produktivitas kelapa sawit secara keseluruhan dikarenakan rendahnya
produktivitas kelapa sawit oleh perkebunan-perkebunan rakyat. Oleh karena itu pemerintah
melalui Ditjen Perkebunan diharapkan mampu untuk membuat program-program untuk
peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.
Peningkatan produksi melalui perluasan areal memang masih perlu dilakukan selama
potensi yang tersedia masih memungkinkan. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah upaya
peningkatan produktivitas dan kualitas hasil produksi. Hal ini perlu dilakukan, mengingat usahatani
kelapa sawit rakyat di provinsi ini produktivitasnya masih tergolong rendah.
Data yang diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Aceh menunjukkan bahwa rata-rata
produktivitas kelapa sawit rakyat di provinsi ini adalah 16 ton TBS/hektar per tahun. Produktivitas
tersebut ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas yang seharusnya. Pada
keadaan yang optimum, produksi kelapa sawit dapat mencapai 20-25 t TBS/ha/tahun atau sekitar
5-6 t minyak sawit/ha/tahun (Penebar Swadaya, 1994). Selanjutnya Fauzi, dkk (2003)
menambahkan bahwa produksi tanaman kelapa sawit dengan bibit dari kultur jaringan mencapai
antara 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 yang
tinggi antara produktivitas maksimum dengan produktivitas minimum yaitu mencapai 12 ton
TBS/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 efisiensi
penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Dalam berbagai pengalaman menunjukkan bahwa
faktor produksi lahan, modal (untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan) yang di dalamnya
termasuk teknologi, tenaga kerja dan aspek manajemen merupakan faktor produksi yang penting
dalam proses produksi pertanian.
Selain itu, kurangnya pengetahuan petani dalam hal penerapan teknologi budidaya juga
dapat menyebabkan rendahnya produksi yang diperoleh termasuk produksi kelapa sawit. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat Prayitno dan lincolin Arsyad (1987) yang menyatakan bahwa
tinggi rendahnya produksi pertanian antara lain disebabkan oleh tingkat penerapan teknologi.
Samuelson dan Nordhaus (1996) menambahkan bahwa perubahan teknologi akan menggeser kurva
produksi total, dapat meningkatkan atau menurunkan produk tergantung pada sifat teknologi
tersebut. Teknologi bagi petani merupakan cara dan metode baru yang digunakan dalam usahatani
untuk menaikkan hasil produksi. Teknologi merupakan salah satu faktor yang mempunyai
kontribusi dalam mempengaruhi tingkat produksi pertanian. Teknologi yang dapat meningkatkan
produksi 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 faktor
lingkungan dan sosial ekonomi yang berbeda, namun perbedaan produktivitas di tingkat petani
dengan hasil potensial masih cukup besar, maka perlu dikaji faktor-faktor penyebabnya. Umumnya,
rendahnya produktivitas suatu usahatani perkebunan rakyat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial
atau teknik bercocok tanam termasuk penerapan teknologi. Apabila dilihat dari masalah yang
berhubungan dengan memaksimumkan produksi maka salah satu penyebab rendahnya
produktivitas 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 terutama
perkebunan rakyat. Bertitik tolak dari fenomena tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu
penelitian untuk mengetahui penyebab dari rendahnya produktivitas usahatani kelapa sawit
Perkebunan Rakyat di Provinsi Aceh terkait dengan penggunaan faktor-faktor produksi dan
penerapan teknologi.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey yaitu suatu metode penelitian
yang mengambil data sampel untuk menggambarkan populasi. Penentuan lokasi penelitian
dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu Kabupaten Nagan Raya (salah satu daerah
sentra produksi kelapa sawit di wilayah barat-selatan Aceh) dan Kabupaten Aceh Utara (salah satu
daerah sentra produksi kelapa sawit wilayah timur-utara Aceh). Kemudian secara random dipilih
dua kecamatan. Dari masing-masing kecamatan terpilih kemudian petani dikelompokkan menjadi
tiga kelompok berdasarkan umur tanaman sebagai kerangka sampling.
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis fungsi produksi
Cobb-Douglas dengan asumsi iklim dan jenis tanah dianggap homogen. Adapun bentuk dari fungsi
produksi Cobb-douglas adalah sebagai berikut (Gujarati, 1998):
TBS = β0 Lβ1 TKβ2PURβ3 PKClβ4PES β5 +D1+D2 + ε

Dalam 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 mengetahui
tingkat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen yang dianalisis dapat dilihat
pada nilai p-value varibel tersebut baik secara individual (t-test) maupun secara bersama-sama atau
serentak (F-test).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Hubungan antara Penggunaan Faktor-faktor Produksi dan Berbagai Jenis
Teknologi yang Diterapkan TerhadapTingkat Produksi
Fungsi produksi menunjukkan hubungan fisik antara faktor produksi (input) dengan hasil
produksi (output). Dalam memaksimumkan produksi, produsen (dalam hal ini petani yang
mengusahakan kelapa sawit) akan tergantung pada kombinasi input yang dilakukan. Adanya variasi
pengambilan keputusan dan keterbatasan petani dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi
yang digunakan akan menimbulkan perbedaan tingkat efisiensi dan jumlah produksi yang
dihasilkan.
Analisis fungsi produksi dalam penelitian ini dilakukan dengan fungsi produksi Cobb
Douglas, dengan menggunakan 6 (enam) variabel bebas yang terdiri dari variabel luas lahan, tenaga
kerja, pupuk Urea, pestisida dan variabel dummy yaitu teknologi yang diterapkan dalam budidaya
kelapa sawit (varietas, pembersihan piringan dan pemangkasan daun/penunasan) yang
dimasukkan ke dalam model analisis. Hasil analisis fungsi produksi usahatani kelapa sawit
perkebunan rakyat disajikan dalam Tabel berikut.
Nilai Estimasi Fungsi Produksi Cobb Douglas Usahatani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat.
No.
1.
2.
3.
4.
8.
11.
12.

Variabel
Konstanta (Ln A)
Luas Lahan (Ln L)
Tenaga Kerja (Ln TK)
Pupuk Urea (Ln PUR)
Pestisida (Ln Pes)
Dummy PRNG
Dummy DAUN

R-square = 0,758 F-sig = 0,000
F- hitung = 27,677

Koefisien
1.061
.991
.050
.015
-.011
.637
.167

t-hitung
5.215
9.465
1.832
1.316
-.213
3.135
2.058

Probabilitas(sig)
.000
.000
.071
.192
.832
.002
.043

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh nilai F-test adalah sebesar 27,677 dengan nilai
probabilitas (probability value) sebesar 0,000, nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat
kepercayaan (α) 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (serempak) variabel
luas lahan, tenaga kerja, pupuk urea, pestisida dan variabel teknologi yaitu pembersihan piringan
dan pemangkasan daun tanaman/penunasan berpengaruh terhadap tingkat produksi usahatani
kelapa 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 dan
variabel teknologi (pembersihan piringan, pemangkasan daun/penunasan) mampu menjelaskan
variasi variabel produksi kelapa sawit perkebunan rakyat atau dengan perkataan lain hubungan
antara variabel independen dengan variabel dependen cukup kuat. Sedangkan sisanya 24,20 persen
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini
menunjukkan bahwa masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi kelapa sawit
perkebunan rakyat di daerah penelitian.
Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya produksi
TBS yang dihasilkan sangat tergantung pada faktor produksi yang digunakan pada berbagai
teknologi yang diterapkan. Dengan demikian hubungan antara produksi dan faktor produksi pada
usahatani kelapa sawit perkebunan rakyat di lokasi penelitian dapat digambarkan dalam suatu
fungsi 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 dalam
yang dapat digambarkan dalam bentuk tabel grafik maupun persamaan matematik. Secara lebih
spesifik dikemukakan oleh Semaoen (1992) mengatakan bahwa fungsi produksi menggambarkan
hubungan antara masukan dan produk, dimana produk maksimum diperoleh melalui proses
produksi pada tingkat teknologi tertentu.
Secara parsial koefisien regresi variabel luas lahan sebesar 0,991, angka tersebut
mengandung arti bahwa jika terjadi penambahan/peningkatan luas lahan sebesar 10 persen maka
akan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 9,91
persen (cateris paribus). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel luas lahan secara statistik
signifikan pada α = 1 %. Jika dikaitkan dengan konsep elastisitas, maka variabel luas lahan termasuk
variabel yang sifatnya in elastis, artinya persentase tambahan produksi TBS lebih kecil dari pada
persentase tambahan luas lahan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai elastisitas produksi sebesar 0,88
(0<Ep<1). Temuan ini menggambarkan bahwa untuk meningkatkan produksi kelapa sawit
khususnya perkebunan rakyat di Provinsi Aceh masih bisa dilakukan dengan perluasan areal
(ekstensifikasi). Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Aceh yang sampai tahun 2012
akan 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 jika
dilakukan penambahan penggunaan tenaga kerja sebesar 10 persen, maka akan dapat
meningkatkan produksi TBS sebesar 4,2 persen. Namun dalam penelitian ini variabel tenaga kerja
secara 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. Tanaman
kelapa sawit terutama periode TM tenaga kerja hanya dibutuhkan untuk pemeliharaan, seperti
pembersihan gulma, baik di piringan maupun di gawangan dan pemupukan yang hanya dilakukan
maksimal dua kali dalam setahun serta pengendalian hama penyakit jika dibutuhkan. Kebutuhan
tenaga kerja dalam jumlah yang banyak hanya untuk kegiatan panen dan pasca panen. Dalam
penelitian ini tenaga kerja untuk kegiatan pasca panen tidak diperhitungkan.
Pemupukan tanaman bertujuan untuk menyediakan unsur – unsur hara yang dibutuhkan
tanaman untuk pertumbuhan generatif, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Penentuan dosis
pupuk yang tepat, sebaiknya dilaksanakan analisis tanah dan daun terlebih dahulu. Dengan analisis
tanah dan daun, maka ketersediaan unsur – unsur hara di dalam tanah pada saat itu dapat diketahui
dan keadaan hara terakhir yang ada pada tanaman dapat diketahui juga. Berdasarkan hasil analisis
dapat ditentukan kebutuhan tanaman terhadap jenis – jenis unsur hara secara lebih tepat, sehingga
dapat ditetapkan dosis pemupukan yang harus diaplikasikan.
Sementara itu, variabel pupuk urea dalam penelitian ini tidak memberikan hasil yang
signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Tidak signifikannya variabel pupuk urea dalam
penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, jenis tanah, cara, dosis dan
waktu pemberiannya yang tidak tepat. Hal tersebut dapat dipahami karena di lokasi penelitian
belum pernah dilakukan analisis baik analisis tanah maupun analisis daun terutama pada
perkebunan rakyat. Menurut Prabowo (2005) tentang penggunaan diagnosa daun untuk
rekomendasi pemupukan kelapa sawit menyimpulkan pembuatan sejumlah percobaan pupuk di
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lapangan pada lokasi yang mewakili sangat penting dalam usaha memperoleh rumus-rumus
prakiraan yang digunakan dalam rekomendasi pupuk. Pada kebun komersil yang sudah mapan,
penerapan sistem diagnosa daun ini sangat memudahkan rekomendasi karena penilaian status
hara, prediksi produksi serta tindakan koreksinya hanya memerlukan data analisis daun saja.
Aspek-aspek ekonomi seperti harga TBS dan pupuk, kendala lingkungan dan penyesuaian fluktuasi
hara daun dapat sekaligus dimasukkan ke dalam program diagnosa daun ini dalam rangka
menghasilkan 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 hara
melalui pemupukan dengan dosis yang berbeda pada jenis tanah yang berbeda. Foster (1976) dalam
Fadli, dkk, (2001) menganjurkan agar cara pemberian pupuk yang optimal pada tanaman kelapa
sawit dewasa dibedakan berdasarkan jenis pupuk dan jenis tanah. Selanjutnya Fadli, dkk, (2001)
menambahkan bahwa pupuk yang diaplikasikan diharapkan dapat digunakan seefisien mungkin
oleh tanaman. Untuk hal tersebut diperlukan upaya tertentu guna meningkatkan efisien pupuk pada
kelapa sawit. Upaya tersebut adalah tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara.
Variabel lain yang tidak memberikan hasil yang signifikan dari hasil analisis adalah
pestisida. Petani kelapa sawit di lokasi penelitian termasuk jarang melakukan pengendalian hama
dan penyakit, petani hanya menggunakan pestisida jika terjadi serangan atau dengan perkataan lain
melakukan pemberantasan bukan pengendalian.
Selain itu, dari dua variabel teknologi yang di analisis, hanya variabel pembersihan piringan
yang signifikan. Koefisien regresi variabel pembersihan piringan bertanda positif dan secara
statistik signifikan pada α = 1%. Artinya, jika petani kelapa sawit melakukan pembersihan piringan
maka akan dapat meningkatkan produksi TBS akan meningkat. Hal ini dapat dipahami karena jika
piringan tidak dibersihkan maka akan menghambat proses penyerapan unsur hara oleh akar
tanaman yang diberikan melalui pemupukan. Gulma yang ada di sekitar pohon kelapa sawit akan
berkompetisi dalam penyerapan unsur hara. Dengan demikian, unsur hara yang semestinya
digunakan untuk tanaman kelapa sawit akan berkurang atau tidak sesuai dengan dosis yang
diperlukan. Kondisi ini akan berakibat terganggunya pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan pada
akhirnya produksi TBS akan menurun.
Sedangkan variabel pemangkasan daun/penunasan dalam penelitian ini tidak memberikan
pengaruh yang signifikan. Tidak signifikannya variabel pemangkasan daun/penunasan dalam
penelitian ini disebabkan oleh semua petani di daerah penelitian tidak melakukan pemangkasan
daun/pelepah secara periodik, sehingga dalam data analisis tidak bervariasi baik antar petani
maupun berdasarkan umur tanaman. Padahal secara teoritis pelepah-pelepah daun yang tidak
menghasikan tandan tersebut jika jumlahnya berlebihan dari jumlah pelepah optimal menurut
umur tanaman disarankan untuk dipotong/dibuang. Hal tersebut perlu dilakukan karena zat-zat
makanan yang diserap oleh akar tanaman yang seharusnya bisa digunakan untuk pembesaran buah,
tidak berkompetisi dengan pelepah yang sebenarnya tidak perlu dipertahankan. Selain itu jumlah
pelepah yang berlebihan juga akan mengganggu proses penerimaan sinar matahari.
Teknologi merupakan salah satu faktor produksi yang sangat mempengaruhi produktivitas
suatu usahatani. Jika keterbatasan lahan menjadi kendala dalam meningkatkan produksi maka
dengan perbaikan teknologi produksi masih bisa ditingkatkan sampai batas tertentu. Hal ini sejalan
dengan yang dikatakan Samaoen (1992) produksi bisa ditingkatkan karena adanya perbaikan
teknologi meskipun jumlah faktor produksi lain dalam jumlah yang tetap. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa untuk meningkatkan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat di Provinsi Aceh
dapat dilakukan melalui perluasan areal dan peningkatan penerapan teknologi termasuk efisiensi
penggunaan faktor produksi.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Luas lahan, tenaga kerja, pupuk Urea dan penggunaan pestisida serta jenis teknologi
pembersihan piringan dan pemangkasan daun/penunasan merupakan faktor-faktor yang
berpengaruh signifikan terhadap produksi usahatani kelapa sawit perkebunan rakyat di
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Provinsi Aceh. Namun secara parsial hanya variabel luas lahan dan teknologi pembersih
piringan yang memberikan pengaruh signifikan.
2. untuk meningkatkan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat di Provinsi Aceh dapat dilakukan
melalui perluasan areal dan peningkatan penerapan teknologi termasuk efisiensi penggunaan
faktor produksi.
Saran

1. Rendahnya produktivitas kelapa sawit terutama perkebunan rakyat di Provinsi Aceh saat ini
bukan hanya disebabkan oleh sempitnya lahan garapan/luas kebun, akan tetapi juga disebabkan
oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usahataninya termasuk
rendahnya tingkat penerapan teknologi terutama teknologi budidaya. Oleh karena itu sedapat
mungkin pemerintah daerah dan dinas terkait agar dalam perencanaan pengembangan kelapa
sawit terutama kelapa sawit perkebunan rakyat di tahun-tahun mendatang harus lebih banyak
diarahkan kepada intensifikasi seperti lebih membekali petani tentang teknik budidaya secara
benar dan intensif bukan hanya ekstensifikasi. Meskipun petani memiliki luas lahan yang kecil
namun setidak-tidaknya dengan luas lahan yang mereka miliki bisa meningkatkan
produktivitas.
2. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas TBS di lokasi penelitian adalah karena petani
tidak tahu berapa sebenarnya jumlah dari berbagai jenis pupuk harus diaplikasikan sesuai
dengan umur tanaman mereka. Dengan demikian perlu adanya analisis tanah dan analisis daun
oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk mengetahui
unsur-unsur hara di dalam tanah pada saat itu dan keadaan hara terakhir yang ada pada
tanaman. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat ditentukan kebutuhan tanaman
kelapa sawit terhadap jenis – jenis unsur hara secara lebih tepat, sehingga dapat ditetapkan/
direkomendasikan dosis pemupukan yang harus diaplikasikan.
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ABSTRAK
Pendampingan Program UPSUS menjadi faktor penting dalam pencapaian target produksi, dimana
penyuluh pertanian merupakan salah satu petugas dalam pendampingannya. Menurut data BPS,
produksi padi sawah di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2010 s/d 2014 terus meningkat
dari 255.053, 55 ton meningkat menjadi 294.045, 52 ton. Peningkatan tersebut tentu saja hasil kerja
dari seluruh pihak, termasuk juga penyuluh pertanian.Berperannya penyuluh pertanian dalam
peningkatan produksi padi, dapat terlihat dari kinerja yang dihasilkan oleh penyuluh pertanian.Oleh
karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kinerja penyuluh pertanian dan
mendeskripsikan faktor – faktor yang menentukan baik atau tidaknya kinerja penyluh pertanian
sebagai pendamping program UPSUS padi sawah.Metode yang digunakan yaitu studi
kasus.Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Anai, pada bulan Januasri/Februari
2016.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 deskriptif
kualitatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping
program UPSUS untuk peningkatan produksi padi sawah berada pada kategori baik.Tingkat
pendidikan, pengetahuan penyuluh, motivasi penyuluh, tempat tinggal penyuluh, dan fasiltas untuk
penyuluh, merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas kinerja penyuluh pertanian dalam
mendampingi pelaksanaan program UPSUS.
Kata Kunci: UPSUS, kinerja, penyuluh pertanian, produksi, padi sawah.
PENDAHULUAN
Program Upaya Khusus (UPSUS) yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk tiga komoditi
yang diantaranya adalah padi (Permentan Nomor 14 Tahun 2015), merupakan wujud keseriusan
pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian untuk memenuhi kebutuhan
pokok masyarakat Indonsia. Pembangunan pertanian berkepentingan pada perubahan pertanian
dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat pertanian maupun
masyarakat pada umunya (Yowono.T, 2011).
Tujuan dari program UPSUS adalah untuk menigkatkan produksi padi melalui beberapa
kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah.Pendampingan/pengawalan Upsus merupakan faktor
penting dalam pencapaian target produksi, dimana penyuluh pertanian merupakan salah satu
petugas dalam pendampingannya.penyuluhan pertanian sebagai pengawalan dan pendampingan
dalam kegiatan Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan Dan Peningkatan Produksi
Komoditas Strategis (Permentan Nomor 14 Tahun 2015). Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat
Mosher (1996) yang menyebutkan bahwa penyuluhan pertanian sebagai faktor pelancar dalam
pencapaian tujuan pembangunan pertanian.Penyuluhan pertanian juga menjadi jembatan antara
teori dengan praktek dan alat pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian (Mardikato,
2009).
Seluruh wilayah sentral produksi padi di Indonesia menjalankan Program UPSUS, termasuk
juga Kabupaten Padang Pariaman. Luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu 132.879 Ha
dengan penggunaan lahan untuk padi sawah sekitar 27.089,5 Ha, dimana Kecamatan Batang Anai
merupakan 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 daerah
ini meningkatkan produksi berasnya dibuktikan dengan pemberian penghargaan kepada Bupati Ali
Mukhni atas keberhasilan dalam peningkatan produksi beras di atas 5% pada tahun 2014.
Keberhasilan daerah ini meningkatkan produksi beras merupakan hasil kerja seluruh
stakeholder, termasuk juga penyuluh pertanian, dimana tugas penyuluh pertanian dalam kegiatan
tersebut sebagai pendamping.Untuk melihat peranserta penyuluh pertanian dalam membantu
peningkatan produksi beras di Kabupaten Padang Pariaman khususnya di Kecamatan Batang Anai,
perlu dilihat dari kinerja dari penyuluh pertanian tersebut.Kinerja ialah hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara dan Prabu, 2000).
Penyuluh merupakan mitra sejajar bagi petani yang mempunyai peran strategis dalam
pembangunan pertanian.Dalam menjalankan peran tersebut, penyuluh mempunyai tugas pokok dan
fungsi yang menjadi acuan dalam melakukan penyuluhan.Secara konvensional peran penyuluh
hanya dibatasi pada kewajibannya menyampaikan dan memengaruhi masyarakat sasaran untuk
mengadopsi inovasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya peran penyuluh selain
menyampaikan inovasi pertanian juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan
masyarakat sasaran (Bahua, 2010).
Penyuluh pertanian adalah orang yang bekerja dibidang penyuluhan pertanian.Sedangkan
menurut besar bahasa Indonesia, penyuluh adalah orang-orang yang bekerja sebagai pemberi
penerangan atau penunjuk jalan.Menurut UU No.16 Tahun 2006, penyuluh adalah perorangan
warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh juga sering disebut
sebagai agen pembaharuan, yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan
berkewajiban 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 defenisi
masing-masing penyuluh tersebut adalah (UU No.16 Tahun 2006):
1) Penyuluh PNS, yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional
sebagai penyuluh.
2) Penyuluh swasta, yaitu penyuluh pertanian yang berstatus sebagai karyawan perusahaan
swasta (contoh: perusahaan pupuk, peptisida, benih, mesin pertanian, dll) dan juga
penyuluh dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
3) Penyuluh Swadaya, yaitu petani atau warga masyarakat yang secara sukarela melakukan
kegiatan penyuluhan dilingkungannya.

Sedangkan profesi penyuluh pertanian adalah pekerjaan penyuluh pertanian yang
membutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi, pelatihan profesi
dan atau pengalaman kerja, dan dibuktikan dengan sertifikat profesi penyuluh pertanian dan
memperoleh rewards (Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, 2010).
Baik atau tidaknya kinerja penyuluh pertanian dalam membantu peningkatan produksi
beras di Kabupaten Padang Pariaman, dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal
dari diri penyuluh maupun dari luar diri penyuluh.Untuk membutktikan teori tersebut dengan fakta
mengeai kinerja penyuluh dalam membantu peningkatan produksi beras di Kabupaten Padang
Pariaman, dibutuhkan kajian yang konprehesif.Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan
penelitian dengan tujuan mendeskripsikan kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping dalam
program UPSUS padi sawah dan mendeskripsikan faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya
kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping.
METODE PENELITIAN

Metode 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 paling
tinggi.Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2016.Informan yang digunakan
sebanyak 12 orang yang terdiri dari Ketua BPK Kecamatan Batang Anai, penyuluh nagari, dan ketua
kelompok tani.Fokus data penelitian adalah; 1) kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping; 2)
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Faktor yang menentukan kinerja penyuluh dalam melaksanakan pendampingan.Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi dan
kuesioner.Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menambahkan alat
bantu sintesis pada pembahasannya (Sugiyono, 2008; Wirartha, 2006).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Penyuluh Sebagai Pendamping Pada Program UPSUS
Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan disatu sisi memberikan kepastian hukum tentang peran penyuluhan
diberbagai bidang (pertanian, perikanan dan kehutanan), tetapi disisi lain juga menyisakan
permasalahan mendasar seperti penyiapan sumberdaya manusia penyuluh. Sumberdaya manusia
yang handal akan mampu meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sumberdaya
manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yaitu menciptakan
sumberdaya manusia yangberkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam
menghadapi persaingan global yang selama ini terabaikan.
Dalam kaitan itu ada dua hal yang penting yang menyangkut kondisi sumberdaya manusia
pertanian di daerah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu sumberdaya petugas dan sumberdaya
petani.Kedua sumberdaya tersebut merupakan pelaku dan pelaksana yang mensukseskan program
pembangunan pertanian.Penyuluh adalah salah satu unsur penting yang diakui peranannya dalam
memajukan pertanian di Indonesia.Penyuluh yang siap dan memiliki kemampuan dengan
sendirinya berpengaruhpada kinerjanya (Marius et al., 2006).Kinerja adalah prestasi yang dicapai
karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi.
Kinerja seorang penyuluh dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: (a) bahwa kinerja
merupakan fungsi dari karakteristik individu, karakteristik tersebut merupakan variabel penting
yang mempengaruhi perilaku seseorang termasuk penyuluh pertanian; dan (b) bahwa kinerja
penyuluh pertanian merupakan pengaruh dari situasional di antaranya terjadi perbedaan
pengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap kabupaten yang menyangkut
beragamnya aspek kelembagaan, ketenagaan, program penyelenggaraan dan pembiayaan (Jahi dan
Leilani, 2006).
Menurut Berlo et al. (1960) ada empat kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh
pertanian untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu: (a) kemampuan untuk berkomunikasi yaitu
kemampuan dan keterampilan penyuluh untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat
sasarannya; (b) sikap penyuluh antara lain sikap menghayati dan bangga terhadap profesinya, sikap
bahwa inovasi yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan nyata sasarannya, dan sikap
menyukai dan mencintai sasarannya dalam artian selalu siap memberi bantuan dan melaksanakan
kegiatan-kegiatan demi adanya perubahan-perubahan pada sasaran; (c) kemampuan pengetahuan
penyuluh, yang terdiri dari isi, fungsi, manfaat serta nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang
disampaikan, latar belakang keadaan sasaran; dan (d) karakteristik sosial budaya penyuluh.
Pemerintah menyadari bahwa pencapaian program UPSUS membutuhkan dukungan dari
banyak pihak, khuusnya petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Supaya petani
tersebut 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 upaya
khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian swasembada
berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai.
Menurut PERMENTAN Nomor 14 Tahun 2015 tugas penyuluh pertanian dalam program
UPSUS adalah pengawalan dan pendampingan, dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh
diantaranya:
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 pendampingan
Keseluruhan 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 dan
membantu pencapaian produksi padi, penulis menuangkannya secara ringkas dalam Tabel 1
dibawah ini.
Tabel 1. Tangapan Informan Terhadap Realita Kegiatan Pendampingan Program UPSUS padi
sawah di Kecamatan Batang Anai.
No

1
2
3

4
5
6

Pernyataan

Penyuluh menjadi pendamping dalam
kegiatan UPSUS
PERMENTAN Nomor 14 Tahun 2015
menjadi acuan pelaksanaan
pendampingan
Kegiatan pada program UPSUS yang
didampingi oleh penyuluh:
a) Pengembangan jaringan irigasi
b) Optimasi lahan
c) Pengembangan SRI
d) Penyediaan bantuan benih
e) Penyediaan bantuan pupuk
f) Penyediaan alsintan
g) Pengendalian OPT dan perubahan
iklim
Kegiatan yang didanai dalam program
UPSUS, didampingi oleh penyuluh Nagari
Metode pendampingan
Kinerja penyuluh sebagai pendamping
dalam kegiatan UPSUS

Tanggapan Informan
Penyuluh di
Penyuluh
Petani
BPK
Nagari
iya
iya
iya
iya

iya

Tidak tahu

Sesuai
pendanaan

Sesuai
pendanaan

Sesuai
pendanaan

iya

iya

iya

Partisipatif
dan kelomok
Baik

Sumber: Sintesis dari hasil wawancara dengan seluruh informan, 2016.

Partisipatif
dan kelomok
-

Partisipatif dan
kelomok
Baik

Untuk lebih jelasnya kondisi kinerja penyuluhan pertanian di lokasi penelitian, dapat dilihat
pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Kinerja Penyuluh Pertanian Sebagai Pendamping Dalam Kegiatan UPSUS di Kecamatan
Batang Anai.
No
1.
2.

Ukuran Penilaian Kinerja
Penyuluh Dalam
Melaksanakan
Pendampingan
Pelaksanaan kegiatan mengacu
pada Juklak/Juknis yang
diturunkan dari
PERMENTAN Nomor 14 Tahun
2015
Jumlah pertemuan
pendampingan sesuai dengan

Tanggapan
Informan
Penyuluh
Petani
di BPK
iya
Tidak
tahu
iya

iya

Penilaian Kinerja

Penyuluh
di BPK
Berdasarka
n laporan
daan hasil
kerja
penyuluh,
maka
penilaian

Petani
Seluruh informan
dari petani
menyatakan
kinerja penyuluh
dalam
melaksanakan
pendampingan
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3.
4.
5.
6.
7.

Juklak/Juknis
Lokasi pelaksanaan sesuai
dengan kebutuhan petani
Waktu pelaksanaan sesuai
ketetapan
Petani dilibatkan secara aktif
dalam setiap kegiatan
Hasil kegiatan dapat dilihat
dan dirasakan petani
Penyuluh membuat laporan
kegiatan sesuai dengan fakta

iya

iya

iya

iya

iya
iya

setuju

iya

kinerjanya
pada nilai
baik

berada pada nilai
baik.

iya
-

Sumber: Sintesis dari hasil wawancara dengan seluruh informan, 2016.

Penilaian kinerja penyuluh pertanian dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara meminta
tanggapan dari informan, dimana informan yang digunakan adalah orang-orang yang berada diluar
lingkup penyuluh pertanian nagari, namun mereka berhubungan langsung secara pekerjaan, yaitu
Kepala BPK dan petani yang mendapatkan kegiatan. Menurut hasil wawancara dengan informan
penelitian, 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 kinerja
penyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping pada program UPSUS di
Kecamatan Batang Anai.
Tabel 3. Faktor Yang Menentukan Baik Tidaknya Kinerja Penyuluh Sebagai Pendamping Program
UPSUS di Kecamatan Batang Anai
No

Faktor Penentu Kinerja
Penyuluh Pertanian

Penyuluh
Kecamatan

1

Umur

Menentukan

3
4
5
6
7

Tingkat pendidikan
Pengetahuan penyuluh
Motivasi penyuluh
Tempat tinggal
Fasiltas untuk penyuluh

Menentukan
Menentukan
Menentukan
Menentukan
Menentukan

2

Jenis kelamin

Menentukan

Tanggapan Informan

Penyuluh Nagari
1 orang menyatakan tidak menentukan dan 2
orang menyatakan menentukan
2 orang menyatakan tidak menentukan dan 1
orang menyatakan menentukan
3 orang mnyatakan menentukan
3 orang mnyatakan menentukan
3 orang mnyatakan menentukan
3 orang mnyatakan menentukan
3 orang mnyatakan menentukan

Sumber: Sintesis dari hasil wawancara dengan seluruh informan, 2016.

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3 di atas, terlihat bahwa faktor yang dapat
menentukan kinerja penyuluh sebagai pendamping pada program UPSUS padi sawah di Kecamatan
Batang Anai adalah tingkat pendidikan, pengetahuan penyuluh, motivasi penyuluh, tempat tinggal
penyuluh, dan fasiltas untuk penyuluh. Sedangkan faktor lainnya tidak begitu menentukan kinerja
dari penyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping program UPSUS.
KESIMPULAN

Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat pada program UPSUS di Kecamatan Batang Anai,
telah dilaksanakan pendampingannya oleh penyuluh pertanian Nagari, dimana kinerja penyuluh
tersebut berada pada penilaian baik. Sedangkan faktor yang dapat menentukan kinerja penyuluh
sebagai 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 untuk
penyuluh.
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ABSTRAK

Kompos merupakan pupuk yang terbuat dari bahan organik yang penting dan banyak dibutuhkan
tanaman. Rumah Kompos UIN Jakarta telah memproduksi Kompos dan telah dipasarkan dengan
merek ”Kompos UIN Jakarta”. Kompos UIN Jakarta dituntut dapat memprediksikan bagaimana para
konsumen akan merespon strategi pemasaran yang diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis variable bauran pemasaran produk pupuk kompos UIN Jakarta dan
untuk mengetahui variable bauran pemasaran yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap
tingkat kepuasan konsumen puuk kompos UIN Jakarta. Responden dilakukan dengan menggunakan
metode Purposive Sampling. Jumlah sampel adalah 50 orang yang diambil dari konsumen Rumah
Kompos UIN Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif analisis regresi
berganda. Persamaan regresi adalah Y=2.309+0.297X1+ 0.075X2+0.061X3+0.218X4. Hasil
penelitian menunjukkan variable produk memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan
konsumen 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 yaitu
produk (X1), harga (X2), promosi (X3) dan tempat (X4) yang diteliti terbukti secara positif dan
signifikan mempengaruhi variable dependen yaitu kepuasan konsumen. Uji F dapat diketahui
bahwa variable produk, harga, promosi dan distribusi memang layak untuk menguji variable
dependen kepuasan pembeli. Angaka Adjusted R Square menunjukkan bahwa 70.2% variasi
kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh ke empat variable independen dalam persamaan regresi
berganda, sedangkan sisanya sebesar 29.8% dijelaskan oleh variable lain di luar ke empat variable
yang digunakan dalam penelitian ini.
Kata kunci: Kompos UIN Jakarta, variable produksi, harga, promosi, distribusi.
PENDAHULUAN

Pupuk memegang peranan yang sangat penting di dalam budidaya tanaman. Tanaman
membutuhkan pupuk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan hara dan agar dapat tumbuh serta
berkembang dengan baik. Penggunaan pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi
pertanian berdasarkan hasil uji teknologi dan penelitian. Kompos merupakan pupuk yang terbuat
dari bahan organik yang penting dan banyak dibutuhkan tanaman.
Dalam usaha pembuatan pupuk kompos persaingan cukup ketat, namun hal tersebut justru
membawa kebaikan, yakni banyak produsen berlomba-lomba membuat pupuk kompos lebih cepat
siap pakai, misalnya yang dulu bisa memakan waktu 1-2 bulan, sekarang banyak yang membuat
pupuk dalam 7-10 hari. Untuk mampu bersaing, perusahan juga harus mampu menciptakan suatu
peluang yang belum dilakukan oleh para pesainganya untuk bisa maju agar tercipta suatu usaha
yang mempunyai nilai lebih di tengah-tengah terjadinya persaingan tersebut.
Tangerang Selatan khususnya Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur merupakan produsen
sampah yang berlimpah. Sampah yang berlimpah ini bila tidak dikelola dengan baik akan
menganggu kesehatan, kebersihan serta keindahan lingkungan. Namun, sebaliknya sampah yang
berlimpah ruah ini dapat menjadi sumber tambahan penghasilan masyarakat, seperti sampah
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

15
organik dapat diolah menjadi pupuk organik (kompos), sampah anorganik diolah menjadi produk
yang bermanfaat (sisa tali rafia menjadi tas, sisa kaleng menjadi celengan atau tempat pensil).
Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen membutuhkan konsep pemasaran yang
disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Menurut Kotler (2000:15), Marketing mix
merupakan kombinasi dari empat variabel penting dari konsep pemasaran yang dapat dikendalikan
oleh perusahaan. Empat variabel tersebut meliputi produk (product), harga (price), tempat (place)
dan promosi (promotion), dan biasa disingkat dengan 4P. Oleh karena itu, Rumah Kompos UIN
Jakarta dituntut dapat memprediksikan bagaimana para konsumen akan merespon strategi
pemasaran yang diterapkan. Agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan, peran promosi turut
menentukan keberhasilan produk perusahaan. Strategi pengembangan harus dibangun atas dasar
adanya kesinambungan antara diferensiasi produk, saluran distribusi atau tempat yang strategis
untuk melayani konsumen, proses dan bukti fisik yang saling mendukung. Berdasarkan latar
belakang 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 Penelitian
Penelitian dilakukan di Rumah Kompos UIN Jakarta. Alamat Rumah Kompos UIN Jakarta
terletak di Rumah Kompos UIN Jakarta yang letaknya di Jalan Asrama Putra, Komplek Perumahan
Dosen UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang Selatan.
Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan alasan adanya kerjasama antara UIN
Jakarta dengan Rumah Kompos. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan
Maret tahun 2013.
Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data
subjek (self report data) dan data documentary. Data subjek merupakan jenis data penelitian yang
berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seorang atau sekelompok orang yang
menjadi subjek penelitian (responden). Data subjek dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk
tanggapan atau respon yang diberikan, yaitu lisan (verbal), tertulis dan ekspresi. Respon verbal
diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan dalam wawancara. Respon tertulis diberikan sebagai
tanggapan 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 semua
hal yang terlibat dalam kejadian. Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa data primer yang didapat melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari literatur maupun referensi diluar individu yang disajikan dalam bentuk
diagram atau tabel.
Penentuan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian
ditarik suatu kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2007). populasi pada penelitian ini adalah pembeli dari produk pupuk
kompos UIN Jakarta. Pada penelitian ini populasi yang diambil berukuran 100 dan diketahui secara
pasti sehingga digunakan rumus slovin (Noor, 2011) yaitu :
n=N
1 + Ne2
n = 100
1+(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 dalam
penelitian ini sebanyak 50 orang.Responden penelitian ditentukan secara purposive sampling
dengan ketentuan pernah menggunakan pupuk kompos UIN Jakarta. Jumlah sampel yang diambil
adalah sebanyak 50 orang dengan asumsi jumlah ini sudah memenuhi kebutuhan minimal analisis
sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Purposive Sampling artinya bahwa penetuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria
tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam hal ini
penelitian dilakukan pada individu. Adapun kriteria-kriteria dari responden yang akan dijadikan
sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Responden berkisar antara ± 30 orang atau lebih
b. Responden pernah menggunakan produk pupuk kompos UIN Jakarta
c. Responden menggunakan produk pupuk kompos UIN Jakarta untuk tanamannya sendiri.
Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang diperoleh melalui
wawancara kepada narasumber, yaitu pemilik Rumah Kompos serta pengisian kuesioner oleh
responden. Data digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh bauran pemasaran terhadap tingkat
kepuasan konsumen. Jumlah responden yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan
konsumen sebanyak 50 responden.
Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan
seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis pada responden untuk menjawab. Dalam
penelitian ini daftar pertanyaan diajukan kepada konsumen rumah kompos dengan menggunakan
skala likert. Skala ini menggunakan 5 kategori (Sugiyono, 2007), yaitu:
1.Kategori sangat setuju diberi skor 5
2.Kategori setuju diberi skor 4
3.Kategori netral diberi skor 3
4.Kategori tidak setuju diberi skor 2
5.Kategori sangat tidak setuju diberi skor 1
Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data hasil pengisian kuesioner dilakukan melalui Uji Validitas dan
Reabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan
analisis Regresi Berganda dengan pengolahan data menggunakan SPSS 17 for Windows. Adapun
tahapan-tahapan Analisis adalah sebagai berikut:
1. Uji Validitas dan Realiabilitas

a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang
akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Uji validitas menggunakan analisis korelasi
pearson, keputusan mengetahui valid tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat signifikan 5% nilai
r 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 yang
hendak diukur. Sedangkan hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat kesamaan antara data
yang 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 merupakan
indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Pengukuran
reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Disini
pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau
mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikatakan reliabel jika
nilai 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 lebih
baik daripada skala dengan keandalan rendah.
2. Besar kemungkinan bahwa kita akan menemukan hubungan yang sangat signifikan (sangat
berarti) antara variabel yang sebenarnya memang terkait satu sama lain (berkorelasi).
Teknik yang digunakan adalah teknik Alpha Cronbach, dengan rumus berikut :

r11 

k  1   b2 

k 1 

 t2 

dimana :

r11 = keandalan instrumen
k

= banyak butir pertanyaan




2
t

2
b

= jumlah ragam butir
= ragam total

Dasar 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 Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data mengalami penyimpangan atau
tidak. Uji Asumsi Klasik terdiri dari :

a. Uji Normalitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, variabel
independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik
adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi
normal dilihat dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2006). Dasar
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model
regresi memenuhi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka
model regresi tidak memenuhi normalitas.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan
adanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Santoso, 2004). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi,
maka variable ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya
antar sesama variabel bebas lain sama dengan nol. Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi
ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance
inflation factor (VIF), nilai tolerance yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10
menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas diantara variabel bebasnya (Ghozali, 2006).
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c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara
untuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi
variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu
yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit.
3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisa pengaruh beberapa variabel
bebas atau independen variabel (X) terhadap satu variabel tidak bebas atau dependen variabel (Y)
secara bersama-sama. Analisis regresi berganda juga digunakan untuk mencari seberapa kuat
pengaruh variabel bebas pada variabel tergantung, analisis ini dilakukan dengan tujuan agar data
mentah dapat bermakana dalam menjawab semua permasalahan. Untuk memenuhi syarat teknik
pengukuran 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 + e
Dimana,
Y = Kepuasan Konsumen
α = Konstanta dari persamaan regresi
β1 = koefisien regresi dari variable X1, produk
β2 = koefisien regresi dari variable X2, Harga
β3 = koefisien regresi dari variable X3, Promosi
β4 = koefisien regresi dari variable X4,Tempat
X1 = produk
X2 = Harga
X3= Promosi
X4= Tempat
e = Varians Pengganggu

a. Uji Hipotesis
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
secara 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 hitung
Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik t. Statistik t dihitung dari formula
sebagai berikut :
Dimana :
S = deviasi standar, yang dihitung dari akar varians
3. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi sebesar 5% maka jika t
hitung memiliki sgnifikansi lebih kecil dari 0,05 mempunyai pengaruh yang signifikansi
terhadap variabel terikat.
b. Uji Simultan F
1. 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 hitung
Nilai statistik F dihitung dari formula sebagai berikut:
Keterangan:
F = Harga F hitung
R = Koefisien determinasi korelasi berganda
N = Jumlah sampel
m = Jumlah variable

3. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi sebesar 5%

c. Koefisien Determinasi
Digunakan untuk mengukur kebenaran penggunaan model analisis regresi. Jika nilai R2
mendekati angka 1, maka variabel bebas makin mendekati hubungan dengan variabel terikat atau
dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut dapat dibenarkan. Dari koefisien determinasi
ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel X terhadap
variasi naik turunnya variabel Y, yang biasanya dapat dinyatakan pula dalam prosent
Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah
dipahami dan benttuk yang lebih ringkas. Dalam penelitian ini analisis dengan metode deskriptif
digunakan untuk menganalisis Pengaruh bauran pemasaran terhadap tingkat kepuasan konsumen
Produk pupuk kompos UIN Jakarta.
Definisi Operasional

1. Kepuasan Konsumen adalah dimana konsumen benarbenar merasa puas dengan strategi
bauran 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 dan
kebutuhan konsumen. Memiliki indikator sebagai berikut:
 Kualitas
 Kemasan
 Citra merk
3. Harga (X2) adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan produk
dan pelayanannya. Memiliki indikator sebagai berikut:
 Harga bersaing
 Harga Jual
 Keterjangkauan Harga
4. Promosi (X3) adalah suatu kegiatan perusahaan yang dilakukan untuk memperkenalkan
produknya kepada khalayak umum. Indikatornya sebagai berikut:
 Brosur dan Banner
 Stand Harian dan mingguan
 Sosialisasi Warga
5. Distribusi/Tempat (X4) yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk
mempermudah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Indikatornya
sebagai berikut :
 Ketersediaan barang
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Lokasi Strategis
Kenyamanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas data
1.

Uji Validitas
Sebelum melakukan penyebaran kuisioner penulis terlebih dahulu melakukan uji validitas.
Dimana validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu
instrument. Dalam hal ini uji validitas yang digunakan yaitu untuk mengetahui apakah jenis
kuisioner yang digunakan valid atau tidak. Setelah melakukan pengujian dapat dikatakan bahwa
kuisioner yang digunakan oleh penulis valid, iini dapat dibuktikan dari nilai r dengan ᾳ = 5% = 0.512
dengan jumlah N = 50. Jadi dengan metode ini kuisioner tersebut reliebel pada tingkat keyakinan
95% karena rxy > r product moment table (0,512> 0.279).
2.

Uji Reabilitas
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha
Cronbach. Jika kuesioner telah dinyatakan valid, jika keabsahan kuesioner tersebut diuji
keandalannya. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur
gejala yang sama (sesuai dengan kenyataan). Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa
semua 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 dari
kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep
variabel sebagai alat ukur.
Gambaran Umum Responden

Menurut Sutoyo (1985) konsumen akhir dari suatu produk yang dipasarkan dan
dikelompokkan ke dalam tiga segmen yaitu berdasarkan faktor geografis, faktor demografis dan
faktor psikografis. Faktor yang secara geografis konsumen akhirnya dikelompokkan menjadi
beberapa segmen, yaitu internasional, nasional, local dan luar kota. Secara demografis konsumen
akhir dikelompokkan berdasarkan perbedaan umur, jenis kelamin, suku, latar belakang pendidikan
dan pekerjaan. Sedangkan secara psikografis pengelopokkan konsumen akhir berdasarkan
penghasilam dan harta yang dimiliki dapat membedakan kelas sosial konsumen.
1.

Jenis Kelamin
Adapun karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai
berikut:
Tabel 1. Presentase Jenis Kelamin Konsumen
No
1
2

Jenis Kelamin
Pria
Wanita
Jumlah
Sumber : Data Primer yang diolah

Jumlah
28
22
50

%
56%
44%
100%

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki dan perempuan yaitu sebanyak 56%
laki-laki dan sisanya sebanyak 44 % adalah Perempuan. Persentase jenis kelamin antara laki-laki
dan perempuan ini hampir berimbang, hal ini mengindikasikan bahwa antara laki-laki atau
perempuan hampir menyukai pupuk kompos UIN Jakarta sebagai media tanam yang mereka
gunakan. Tabel diatas dapat mengindikasi jika berdasarkan jumlah konsumen yang menggunakan
pupuk kompos UIN Jakarta lebih banyak laki-laki yaitu sebanyak 28 konsumen dibandingkan
dengan konsumen perempuan yang berjumlah sekitar 22 orang.
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2.

Usia
Dari segi usia, dapat dilihat bahwa tidak ada pengkelompokan usia tertentu dalam
menggunakan 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 menghabiskan
kesehariannya untuk merawat dan memelihara tanaman mereka dirumah. Kemudian untuk usia 26
sampai 35 tahun sebesar 23.33%, dimana rentan usia ini kebanyakan para pegawai swasta yang
membeli produk pupuk kompos UIN Jakarta. Usia 15 sampai 25 tahun sebesar 20% kemungkinan
mereka adalah para karyawan dan mahasiswa setempat yang memiliki hobi merawat tanaman hias
dirumah 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
1
2
3
4

Usia
Jumlah
15-25
6
26-35
10
36-45
19
>45
15
Jumlah
50
Sumber : Data primer yang telah diolah

%
12
20
38
30
100

Tingkat usia sangat berpengaruh terhadap selera seseorang baik berupa barang maupun
jasa. Dari hasil penelitian usia 15-25tahun memiliki presentase terendah sebesar 12% dibandingkan
dengan usia lainnya. Sedangkan presentase tertinggi sebesar 38% dimiliki oleh konsumen berusia
36-45 tahun dikarenakan semakin tua umur mereka maka mereka memiliki hobi untuk
menghabiskan waktunya untuk merawat tanaman mereka di rumah
Menurut Stanton (1984) mengatakan bahwa usia merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi preferensi dan persepsi konsumen dalam proses keputusan untuk menerima
sesuatu yang baru baik produk maupun jasa. Seseorang relative muda, lebih cenderung masih suka
bermain dibandingkan sibuk dengan mengurusi tanaman. Sedangkan pada usia yang sudah relative
agak tua biasanya mulai memperhatikan hobinya untuk merawat tanamannya.
3.

Tempat Tinggal
Adapun karakteristik konsumen berdasarkan Tempat tinggal dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 3. Presentase Tempat Tinggal Konsumen
No
1
2
3

Tempat Tinggal
Jakarta
Bogor
Tangerang
Jumlah

Jumlah
14
9
27
50

%
28
18
54
100

Sumber : Data primer yang telah diolah

Berdasarkan Penelitian, sebagian besar Konsumen Rumah kompos UIN Jakarta Bertempat
tinggal di wilayah tangerang dengan presentase sebesar 54%, Jakarta 28% dan di Bogor 18%. Ini
dikarenakan letak penjualan dan stand serta rumah kompos sendiri berlokasi di wilayah Tangerang
Selatan. Sehingga Konsumen yang datang sebagian besar dari wilayah tangerang, khususnya
Tangerang Selatan.
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4.

Pekerjaan
Sebanyak 50 orang yang telah ditemui di lokasi penelitian yakni di rumah kompos dan
stand-stand rumah kompos sebesar 30% adalah PNS yang diantaranya berprofesi sebagai guru dan
dosen sekolah maupun universitas setempat dan merupakan persentase tertinggi hal ini
mengindikasikan bahwa PNS lebih sering menggunakan pupuk kompos UIN Jakarta sebagai media
tanam dan pupuk tanamannya. Kemudian kelompok terbesar kedua adalah ibu rumah tangga
dengan presentase sebesar 22% menggunakan pupuk kompos UIN Jakarta. Presentase terendah
Sebesar 14% merupakan mahasiswa yang menggunakan produk pupuk kompos UIN Jakarta.
ini :

5.

Adapun Karakteristik konsumen berdasarkan Pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah
Tabel 4. Presentase Tempat Tinggal Konsumen
No
1
2
3
4
5

Pekerjaan
Mahasiswa
PNS
Wiraswasta
Pegawai Swasta
Ibu Rumah Tangga
Jumlah
Sumber : Data primer yang diolah

Jumlah
7
15
9
8
11
50

%
14
30
18
16
22
100

Penghasilan
Berdasarkan hasil penelitian didapat presentase terbesar yang menggunakan pupuk kompos
UIN Jakarta memiliki penghasilan Rp.1 juta/bulan dengan presentase sebesar 36%. Hal ini
dikarenakan target pasar rumah kompos yang memang di target pasarkan untuk semua strata kelas,
dari mulai kelas bawah, menengah maupun kelas atas. Adapun Karakteristik konsumen
berdasarkan Penghasilan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 5. Presentase Penghasilan Konsumen
No
1
2
3
4

Penghasilan
<1jt
2-3jt
3-4jt
>4jt
Jumlah
Sumber : Data Primer yang telah diolah

Jumlah
18
8
15
9
50

%
36
16
30
18
100

Menurut Drucker (dalam Kotler (1999) menyatakan bahwa tugas pertama sebuah
perusahaan adalah untuk menciptakan pelanggan atau konsumen. Pelanggan menginginkan nilai
yang maksimal dan dibatasi oleh biaya pencarian, pengetahuan, mobilitas dan penghasilan yang
terbatas. Mereka membentuk suatu harapan akan nilai dan bertindak berdasarkan hal itu.
6.

Pengetahuan Tentang Produk
Sebanyak 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 menggambarkan
bahwa informasi dari mulut ke mulut (word of mouth) memiliki tingkat keefektifan yang cukup
tinggi. Kemudian 12 % mengetahui produk dari media promosi. Berdasarkan pengetahuan
konsumen terhadap produk maka data dikelompokkan sebagai berikut :
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Tabel 6. Presentase Pengetahuan Konsumen akan produk
Pengetahuan Produk
Teman
Keluarga
Rekan Kerja
Lainnya…….
Jumlah
Sumber: Data Primer yang di olah

Jumlah
24
8
12
6
30

%
48
16
24
12
100

Uji Asumsi klasik

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan menggunakan
Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut dengan menggunakan paket
program SPSS. Analisis data dilakukan dengan bantuan metode regresi linear berganda, tetapi
sebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokesdastisitas dan uji auto korelasi.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau
tidak, untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji normalitas dengan
bantuan SPSS 17. Menurut diagram diatas titik-titik sampel masih berada disekitar garis normal hal
ini menandakan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Gambar 1. Diagram Normalitas
2. Uji Autokorelasi
Ada beberapa uji untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas. Salah satunya adalah
durbin Watson. Berikut merupakan hasil pengujian tabel Durbin-Watson.

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

24
Tabel 7. Tabel Autokorelasi Durbin-Watson
Model Summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1
.838a
.702
.689
a. Predictors: (Constant), distribusi, promosi, harga, produk
b. Dependent Variable: KepuasanKonsumen
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 17

.15839

Durbin-Watson

1.271

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas maka dengan jumlah data sebanyak 50 dan jumlah
variabel sebanyak 4 maka ditemukan nilai Durbin-Watson sebesar 1.271 berada pada daerah
terdapat autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas
Suatu variabel menunjukkan gejala multikolonieritas bisa dilihat dari nilai VIF (Variance
Inflation Factor) yang tinggi pada variabel-variabel bebas suatu model regresi dan nilai tolerance
yang rendah. Uji VIF ini untuk melihat apakah nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk masingmasing variabel lebih >10 atau tidak. Bila nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model
tersebut memiliki gejala multikolinearitas.
Tabel 8. Uji Multikolinearitas
Coefficientsa

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

Model
Sig.
1 (Constant)
.009
produk
.458
harga
.775
promosi
.350
distribusi
.605
a. Dependent Variable: KepuasanKonsumen
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 17

.806
.834
.952
.861

1.241
1.199
1.050
1.162

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai prediktor
model regresi menunjukkan nilai VIF di bawah 10 dan tolerance di atas 0,1. Hal ini berarti bahwa
variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala
multikolinieritas, yang berarti variabel bebas dapat digunakan sebagai variabel independen
sebagai prediktor yang independen.
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas, seperti halnya uji normalitas, cara yang sering digunakan dalam
menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak. Metode
yang digunakan untuk mengetahui heteroskedastisitas atau tidak dengan cara uji white, uji park, uji
glejser dan lain-lain. Dalam uji ini menggunakan olah data SPSS 17 yang secara umum dinotasikan
sebagai berikut:
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Gambar 2. Diagram Scatterplot

Dari grafik scatterplot diatas tampak bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola
tertentu. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Uji Regresi Berganda

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

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
4.211
.601
kualitas
.014
.112
.016
kemasan
.324
.090
.454
merk
.169
.097
.228
a. Dependent Variable: kepuasankonsumen
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 17

t
3.681
.128
3.594
1.752

Sig.
.001
.004
.001
.004

Dari tabel diatas Model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :
Y= 4.21 + 0.14X1 + 0.32 X2 + 0.17X3

Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa: Angka 4.21 merupakan konstanta
yang berati jika kualitas produk, kemasan produk dan merk produk tetap maka kepuasan konsumen
sebesar 42.1%, jika variabel kualitas produk,kemasan dan merk dianggap nol dan hubungannya
searah. 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 kualitas
produk.
Secara parsial nilai probabilitas pada subvariabel produk memiliki nilai t stat > ttabel, maupun
nilai probabilitas (sig) berada pada alpha < 0,05. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh nyata
antara subvariabel dengan variable kualitas,kemasan dan merk. Hal ini menginformasikan bahwa
karakteristik responden secara umum puas terhadap kualitas produk,kemasan produk dan merk
produk dengan jelas.
2. Pengujian Harga Produk Pupuk Kompos UIN Jakarta
Berikut merupakan hasil dari pengujian regresi berganda pada variabel harga terdiri dari
keterjangkauan harga, harga jual sesuai kualitas dan harga dapat berdaya saing.
Tabel 10. Tabel Uji Regresi Harga

Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients

Model
1

(Constant)
Harga Jual

B

Harga bersaing

3.167

.116
.206

Std. Error

Keterjangkauan Harga
.465
a. Dependent Variable: kepuasankonsumen
Sumber : Data diolah Menggunakan SPSS 17

.771

Standardized
Coefficients

.125
.104
.123

Beta

.115
.251
.457

Sig.

.137
.361
.052
.000

Model persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel diatas adalah:
Y= 3.17 + 0.116 X1 + 0.206X2 + 0.465X3

Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa: Jika variabel keterjangkauan
harga, harga sesuai kualitas dan daya saing harga berubah maka harga produk akan berubah. Tanda
positif menunjukan perubahan yang searah, apabila keterjangkauan harga, harga sesuai kualitas dan
dayasaing harga berubah meningkat maka perusahaan akan meningkatkan penetapan harga.
Secara parsial nilai probabilitas pada subvariabel harga memiliki nilai tstat > ttabel, maupun
nilai probabilitas (sig) berada pada alpha < 0,05. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh nyata
antara subvariabel dengan variabel keterjangkauan harga, harga sesuai kualitas dan harga bersaing.
Hal ini menginformasikan bahwa karakteristik responden secara umum puas terhadap harga yang
ditawarkan oleh produk rumah kompos UIN Jakarta karena harga yang telah ditetapkan rumah
kompos UIN Jakarta sesuai dengan kualitas yang dimiliki produk.
Informasi ini dapat menjelaskan bahwa konsumen yang membeli produk pupuk kompos UIN
Jakarta tidak memperdulikan harga pada suatu produk. Kemampuan penetapan harga yang tepat
sesuai kualitas yang dimiliki pupuk kompos UIN Jakarta yang sesuai dengan kualitas membuat
konsumen merasa puas sehingga konsumen tidak keberatan dengan penetapan harga yang
ditetapkan oleh perusahaan. Pernyataan ini terlihat pada hasil pengujian yang menyatakan bahwa
konsumen setuju dengan harga yang dimiliki oleh produk pupuk kompos UIN Jakarta terjangkau
dengan nilai beta sebesar 0.465.
3. Pengujian Promosi Produk Pupuk Kompos UIN Jakarta
Berikut merupakan hasil dari pengujian regresi berganda pada variabel promosi terdiri dari
media cetak (Brosur), Penjualan langsung (Stand) dan sosialisasi warga sekitar.
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Tabel 11. Tabel Uji Regresi Promosi

Coefficientsa

Model
1

Unstandardized
Coefficients
B

(Constant)
brosur
stand

2.699

.061

Std. Error

1.122

Standardized
Coefficients

.152

.113

Beta

.135

sosialisasiwarga
.066
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 17

Sig.

.002

.061

.092

.026

.144

.007

.071

.046

Model persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel diatas adalah:
Y= 2.699 + 0.061 X1 + 0.113X2 + 0.066X3

Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa :
Jika subvariabel program promosi yaitu brosur, stand dan sosialisasi warga berubah maka
promosi akan berubah. Tanda positif menunjukan perubahan yang searah, apabila program
promosi brosur, stand dan sosialisasi warga berubah meningkat maka perusahaan akan
meningkatkan promosi untuk menjaga kestabilan dan loyalitas konsumen sehingga konsumen tetap
merasa puas ketika promosi terus dilakukan. Dalam hal ini efektifitasan dalam memilih program
promosi sangat mempengaruhi terhadap penjualan produk, sehingga penetapan tersebut
hendaknya diperhatikan.
4.

Pengujian Tempat Produk Pupuk Kompos UIN Jakarta
Berikut merupakan hasil dari pengujian regresi berganda pada variabel tempat yang terdiri
dari letak lokasi yang strategis, ketersediaan barang dan kenyamanan tempat dalam melakukan
transaksi jual beli.
Tabel 12. Tabel Uji Regresi Tempat
Model
1

(Constant)

Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients

Lokasi strategis
ketersediaan

B

3.227

.106
.067

Std. Error

kenyamanan
-.003
a. Dependent Variable: kepuasankonsumen
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 17

.830
.138
.100
.105

Standardized
Coefficients
Beta

.114
.097

-.004

t

3.888

.764

.666

-.028

Sig.

.000
.009
.008
.008

Model persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel diatas adalah:
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 positif
menunjukan perubahan yang searah. Variabel lokasi yang strategis merupakan variabel yang
memiliki nilai beta tertinggi yaitu 0,106 sehingga hal ini mengindikasikan bahwa variabel lokasi
yang strategis merupakan variabel yang menentukan kepuasan konsumen.
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Konsumen

Berikut 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
1

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

.075

.166

(Constant)

2.309

Promosi

.061

Produk
Harga

.297

1.558
.161
.193

Tempat
.128
.190
a. Dependent Variable: kepuasanKonsumen
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 17

Standardized
Coefficients
Beta
.269
.064
.047
.100

t

Sig.

11.483

.000

3.316

.000

11.851
5.450
4.675

.000
.000
.000

Model persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel diatas adalah:
Y= 2.309 + 0.297 X1 + 0.075 X2 - 0.061X3 + 0.128X4

Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa: Jika variabel produk berubah
maka kepuasan konsumen akan berubah.
Tanda positif menunjukan perubahan yang searah,
+ ).128X3
apabila variabel produk meningkat kepuasan konsumen akan meningkat dengan koefisien regresi
sebesar 0,297. Dan sebaliknya jika variabel produk menurun atau tidak konsisten, maka akan
terjadi penurunan kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,297.
Jika variabel harga berubah maka kepuasan konsumen akan berubah. Tanda positif
menunjukan perubahan yang searah. Apabila ekuitas harga meningkat, maka akan meningkatkan
kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,075. Dan sebaliknya jika harga menurun
maka kepuasan konsumen akan menurun dengan koefisien regresi sebesar 0,075. Hal tersebut bisa
terjadi apabila produk pupuk kompos UIN Jakarta konsisten dengan kualitas produk tersebut. Nilai
pada variabel harga merupakan termasuk nilai yang terendah, sehingga hal ini menjelaskan perlu
adanya perbaikan mengenai penetapan harga jual yang produk pupuk kompos UIN Jakarta.
Jika variabel promosi berubah maka kepuasan konsumen akan berubah. Tanda positif
menunjukan perubahan yang searah. Apabila ekuitas promosi meningkat, maka akan meningkatkan
kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,075. Dan sebaliknya jika promosi menurun
maka kepuasan konsumen akan menurun dengan koefisien regresi sebesar 0,075. Hal ini di
maksudkan 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 positif
menunjukan perubahan yang searah. Apabila variable tempat meningkat, maka akan meningkatkan
kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,128. Dan sebaliknya jika variabel menurun
maka kepuasan konsumen akan menurun dengan koefisien regresi sebesar 0,128.
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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 the
Estimate

1
.838a
.702
.689
.15388
a. Predictors: (Constant), Y1(Produk), Y2 (Harga),Y3 (Promosi) dan Y4 (Tempat)
b. Dependent Variable: KepuasanKonsumen
Sumber : Data primer diolah menggunakan SPSS 17

Koefisien determinasi berganda (R2) atau R squared = 0,702, berarti secara bersama-sama
70,2% perubahan variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, X4 atau dengan kata lain
pengaruh 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: brand
image, brand awarnes, kreatifitas iklan, kualitas pelayanan, lokasi penjualan yang strategis
(simamora 2008, riset pemasaran)
2.

Uji Simultan F
Untuk menguji kebenaran hipotesisi tersebut dilakukan uji F. Untuk mengetahui bahwa ada
pengaruh terhadap variabel yang dapat diketahui dengan melihat dari level of significant = 0,05. Jika
nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Tabel 15. Tabel Uji F
Model
1

Regression
Residual

ANOVAb
Sum of
Squares

.544

9.456

df

4

45

Mean Square

Total
10.000
49
a. Predictors: (Constant), tempat, promosi, harga, produk
b. Dependent Variable: KepuasanKonsumen
Sumber : Data Primer diolah menggunakan SPSS 17

.136
.210

F

.648

Sig.

.001a

Oleh 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 terhadap
keputusan pembelian. Dari hasil tersebut maka Ho ditolak dan berarti Ha diterima.
3.

Uji Parsial t
Uji t dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tujuan pengujian ini merupakan dasar
dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut:
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Tabel 16. Tabel Uji t
Model
1

(Constant)
Produk
Harga

Promosi

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B

2.309

.297
.075
.061

Std. Error

1.558

.161

Standardized
Coefficients
Beta

.166
.193

.269
.064
.047

t

11.483

Sig.

11.851 .000
5.450 .000

.000

3.316 .000

Tempat
.128
.190
.100
4.675 .000
a. Dependent Variable: kepuasanKonsumen
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 17
a. Jika nilai Thitung lebih besar dari Ttabel : 2.008 (Thitung > Ttabel) dan nilai probabilitas sig lebih
kecil dari nilai probabilitas 0,05 (sig < 0,05), maka H a diterima dan Ho ditolak, artinya
signifikan (terdapat pengaruh yang nyata)
b. Jika nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel : 2.008(Thitung < Ttabel) dan nilai probabilitas sig lebih
besar dari nilai probabilitas 0,05 (sig > 0,05), maka H o diterima dan Ha ditolak, artinya
tidak terdapat pengaruh signifikan.

Secara parsial semua peubah bebas mempunyai pengaruh yang signifikan hal ini bisa dilihat
dari nilai t stat maupun nilai probabilitas (sig), dimana nilai t stat > t tabel sedangkan nilai Sig lebih kecil
dari Alpha 0,05 (0,000 < 0,05). Peubah produk pengaruhnya signifikan terhadap kepuasan
konsumen 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 hipotesis
diterima (menerima Ha menolak Ho) .
Demikian juga dengan peubah harga, distribusi dan promosi, dengan melihat nilai yang sama
seperti diatas dapat disimpulkan bahwa harga, distribusi dan promosi mempunyai pengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis diterima.
Berdasarkan nilai B maupun beta dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh
dominan 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 yang
berkualitas dan sistem distribusi yang tepat akan semakin merangsang konsumen untuk melakukan
keputusan pembelian serta kepuasan konsumen.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Hasil penelitian mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap tingkat kepuasan
konsumen 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 mempunyai
pengaruh 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 dominan
pada kepuasan konsumen adalah variable produk karena mempunyai nilai B (beta) yang lebih
besar dibandingkan variabel lain variable produk yaitu 0,297. Hal ini dapat meningkatkan
kepuasan konsumen karena produk yang berkualitas dan sistem distribusi yang tepat
merangsang konsumen untuk melakukan keputusan pembelian serta kepuasan konsumen.
Saran
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Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran yang sekiranya bermanfaat untuk
perkembangan rumah kompos UIN Jakarta dalam meningkatkan kepuasan konsumen yang
menggunakannya. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :
1. Rumah Kompos UIN Jakarta tetap mempertahankan kepuasan konsumen dengan meningkatkan
kualitas produk yang menjadi andalan dari rumah kompos itu sendiri yaitu pupuk kompos UIN
Jakarta. Karna atribut tersebut merupakan atribut yang paling penting untuk menjaga agar
konsumen tetap setia dan merasa puas sehingga menjadi pelanggan yang loyal.
2. Pupuk Kompos UIN Jakarta agar lebih mengembangkan inovasi seperti menambahkan
komposisi kompos pada kemasan produk pupuk kompos UIN Jakarta secara detail agar lebih
menarik minat konsumen, karena dengan kemasan yang menarik juga bias menjadikan
konsumen loyal terhadap rumah kompos.
3. Produk pupuk kompos UIN lebih banyak dipromosikan dengan rutin dan berkala agar
masyarakat lebih merasa dekat dengan produk pupuk kompos UIN Jakarta maupun dengan
Rumah Kompos UIN Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, 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

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

32

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 Malikussaleh
Fakultas Perniagaan dan Pengurusan Universitas Kebangsaan Malaysia
Email : adhiana2001@yahoo.com

2,3,4

ABSTRAK
Keterbatasan akses dan kehilangan aset kehidupan yang disebabkan oleh tsunami dan konflik di
Aceh 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 hubungan
antara faktor kerentanan, aset kehidupan dan strategi terhadap hasil kehidupan masyarakat petani
pasca tsunami di Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di lima Kabupaten di Provinsi Aceh, iaitu
Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie Jaya, Bireun dan Aceh Utara. Populasi kajian adalah
masyarakat petani di Aceh dan metode pengambilan contoh adalah secara stratified random
sampling yang dilakukan secara acak dengan jumlah sampel ialah 280 petani. Penelitian ini
menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data cross-section yang diperoleh
dari hasil wawancara terstruktur (quesioner) dan data sekunder diperoleh dari berbagai instransi
yang terkait degnan penelitian ini. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Model analisis
yang digunakan adalah model persamaan berstruktur (Structural Equation Modeling). Hasil analisis
menemukan bahwa faktor kerentanan mempengaruhi aset manusia, budaya, keuangan dan fisik dan
hubungannya adalah negatif. Hasil kehidupan dipengaruhi oleh aset manusia, budaya, keuangan dan
aset fisik dan hubungannya adalah positif serta faktor kerentanan dan hubungannya adalah negatif.
Aset sosial tidak mempengaruhi hasil kehidupan dan strategi. Strategi mempengaruhi hasil
kehidupan serta aset manusia, budaya keuangan, dan fisik juga mempengaruhi strategi. Implikasi
dasar yang disarankan dalam penelitian ini adalah penggunaan kerangka kerja kelestarian
kehidupan 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
PENDAHULUAN

Terdapat dua peristiwa penting yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian
masyarakat Aceh yaitu bencana alam tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dan Nota
Kesefahaman (MoU- Memory of Understanding) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Kedua
peristiwa itu telah menjadi momentum penting untuk membangun kembali perekonomian Aceh
yang telah hancur akibat konflik yang berpanjangan dan tsunami. Kedua peristiwa itu merupakan
salah satu bentuk kerentanan yang bersifat guncangan karena telah merusak struktur kehidupan
dan perekonomian serta kelestarian hidup masyarakat. Kerentanan ini adalah forward looking dan
secara implisit memperhitungkan ketidakpastian kejadian masa depan. Kerentanan bermakna
tingginya peluang saat ini untuk mengalami kekurangan di masa depan, sementara kemiskinan
bermakna kekurangan di masa kini (Baulch dan Hoddinot, 2000 dalam Christiaensen dan Boisvert,
2000). World Bank Institute (2002) mendefinisikan kerentanan sebagai peluang atau risiko menjadi
miskin 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. Lebih
dari 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 keluarga
di Aceh, termasuk sebahagian besar keluarga miskin yang merasa paling sukar untuk pulih dari
kerugian mereka. Tidak hanya sumber pendapatan yang hancur akibat konflik dan tsunami, tetapi
telah menyebabkan sebahagian besar masyarakat terutama di daerah perdesaan telah kehilangan
pelbagai aset hidup seperti aset manusia, aset sumber daya alam, aset keuangan, aset fisik, aset
sosial dan budaya. Keadaan ini telah mempengaruhi kelestarian kehidupan mereka.
Aceh pasca konflik dan tsunami telah dihadapkan kepada kondisi yang parah mengenai
kemiskinan. Meskipun pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Aceh telah menurun menjadi 17,72
persen tetapi tetap jauh lebih tinggi jika dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia (Aceh
Dalam Angka 2015). Sebahagian besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan, dan hampir
70 persen dari mereka mempunyai pekerjaan utama sebagai petani. Sektor pertanian menyerap
tenaga kerja terbesar, iaitu sebesar 48,49 persen daripada jumlah angkatan kerja yang berjumlah 1
978 987orang (Aceh dalam Angka, 2015). Selain itu sebanyak 70 persen rumah tangga di perdesaan
umumnya bergantung kepada sektor pertanian. Namun setelah melalui masa darurat, masa
rehabilitasi dan rekonstruksi hampir 10 tahun dengan menghabiskan bajet triliunan rupiah telah
banyak hal yang dilakukan terutama di bidang rehabilitasi seperti: pembangunan perumahan
penduduk yang terkena dampak tsunami, pembangunan infra-struktur publik, dan perbaikan di
bidang perekonomian masyarakat (livelihood). Pemulihan di sektor pertanian dan perikanan
misalnya telah menyebabkan potensi perikanan dan pertanian di Aceh mengalami berbagai
peningkatan pada beberapa aspek. Meskipun dampaknya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat
secara lebih luas belum cukup signifikan dan belum mampu memberikan kekuatan dan peran yang
lebih kuat terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
serta kelestarian kehidupan masyarakat. (Agussabti, et.al. 2010).
Kehidupan masyarakat dapat dikatakan lestari (sustainable) apabila mereka mampu
mengatasi dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan yang ada. Artinya ia mampu mengatasi
berbagai perubahan (trends), tekanan dan goncangan (shocks), serta perubahan musiman
(seasonality) yang setiap saat mungkin terjadi, serta mempertahankan kemampuan dan sumber
daya yang telah ada ataupun meningkatkannya untuk masa sekarang dan masa depan tanpa
merusak sumber daya alam yang ada (DFID, 1999 dan FAO, 2000). Namun pada kenyataannya
hingga saat ini masih banyak masyarakat Aceh yang hidup di perdesaan belum mampu mengatasi
dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan yang ada, sehingga mereka masih terbelenggu dalam
kemiskinan.
Keterbatasan akses dan aset kehidupan merupakan masalah serius yang di hadapi oleh
masyarakat miskin di mana mereka lebih banyak menetap di wilayah perdesaan. Tingkat
pendidikan yang masih rendah misalnya, menyebabkan mereka tidak mampunyai kemampuan yang
tinggi dan tidak mampu bersaing untuk mencapai penghidupan yang lebih baik (Evy Lisna, et.al,
2010). Mukherjee (2001) menjelaskan tentang faktor kerentanan dan kepemilikan aset yang
dimiliki masyarakat/individu sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil kehidupan mereka sehingga
mereka boleh menjalani kehidupannya dengan lebih baik ataupun mereka akan jatuh dalam
kemiskinan.
Masyarakat/individu selalu memiliki berbagai aset (modal) hidup yang dengan modal itu
mereka boleh mempertahankan kehidupannya dengan lebih baik dan berkesinambungan. Bahkan
orang yang paling miskin sekalipun selalu memiliki berbagai aset (modal) kehidupan di mana
dengan itu mereka bergantung hidup dan sejauh mana mereka menggunakan dan mengembangkan
aset tersebut. Adapun aset tersebut adalah aset manusia, aset sumberdaya alam, aset keuangan, aset
fisik, dan aset sosial (Mukherjee, at. al., 2001).
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang saling
berkaitan 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 satu
kaedah yang digunakan untuk menilai keadaan rumah tangga, strategi dan hasil penghidupan serta
faktor 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 penghidupan
masyarakat adalah proses beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana setiap individu
dan keluarga dapat menggunakan kemampuan dan kesempatan yang mereka miliki untuk
mengolah beragam sumberdaya, guna mencapai derajat kehidupan yang diinginkan.
Secara umum konsep sustainable livelihood ialah meningkatkan kemampuan dalam
menghadapi perubahan yang tidak dapat diperkirakan, memperbaiki/meningkatkan keadilan dan
kelestarian sosial dengan mengurangi tekanan eksternal dan goncangan dengan cara meningkatkan
jaring pengaman sosial (Sollesbury, (2003), Helen, S. (2006), dan Peter A.C. (2002). Selain itu
konsep tersebut juga digunakan untuk mengetahui dan membangun aset serta strategi dan
kekuatan dari masyarakat miskin di semua sektor untuk mencapai tujuan hidup yang diharapkan
(Farrington, 2001 dan Per Knutsson, 2006). Secara ringkas digambarkan kelestarian kehidupan itu
ialah apabila kita mampu mengatasi hambatan dan kerugian yang muncul setiap saat, apakah telah
kita perkirakan ataupun yang tidak terfikirkan. Bersamaan dengan itu kita masih dapat memberi
perhatian untuk meningkatkan kehidupan di masa depan dengan cara-cara yang wajar tanpa
merusak sumberdaya alam dan tidak mengorbankan kehidupan orang lain atau kehidupan bersama
untuk kepentingan jangka pendek. Dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah
sejauh mana pengaruh faktor kerentanan, strategi yang dilaksanakan dan aset kehidupan dapat
mempengaruhi hasil kehidupan petani di Aceh pasca tsunami. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh faktor kerentanan, aset dan strategi kehidupan kepada hasil kehidupan di
kalangan petani pasca tsunami di Aceh.
METODE PENELITIAN

Populasi dan Jenis Data
Populasi penelitian ini adalah petani di Aceh pasca tsunami yang meliputi lima kabupaten
yaitu Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie Jaya, Bireun dan Aceh Utara. Pengambilan sampel
dilakukan secara purposive (sengaja), dan jumlah sampel adalah 280 petani. Jenis data yang
digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, dan sumber data adalah data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data cross-section yang dikumpulkan melalui hasil observasi
langsung dan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner pada petani di daerah
penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.

Kerangka Analisis

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan model pendekatan analisis kelestarian
kehidupan yang diperkenalkan oleh DFID, 1999. Namun, dalam penelitian ini telah dibuat beberapa
perubahan agar sesuai dengan skenario dan keadaan sekarang terhadap sektor pertanian di Aceh
pasca tsunami (Gambar 1).
Faktor Kerentanan :
1. Dampak Tsunami (2004)
2. Dampak Konflik Bersenjata

Aset-aset petani/nelayan:
1. Aset manusia
2. Aset Budaya
3. Aset Keuangan
4. Aset Fisik
5. Aset Sosial

Hasil Kehidupan petani :
1. Aspek Ekonomi
2. Aspek Sosial
3. Aspek Alam sekitar
4. Berkurangnya kerentanan

Strategi Kehidupan
Gambar 1 Kerangka Analisis
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Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Structural Equation Model (SEM).
Model Persamaan Berstruktur (PMB) merupakan gabungan antara analisis faktor dan regresi dan
model ini terdiri oleh dua komponen dasar, yaitu model pengukuran dan model berstruktur.
Menurut Hair et.al., (2006), SEM merupakan pendekatan yang berbasis kovarian. Penelitian ini
menggunakan program AMOS 20.
Model Persamaan Struktural

Setelah model pengukuran lolos dalam pengujian kemudian dilanjutkan dengan model
struktural 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 dalam
struktural model.
Uji Fit Model Persamaan Struktural

Untuk menguji apakah model pengukuran dan persamaan struktural sudah fit digunakan
tiga 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 kovarian
sampel 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 Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, nilai t-statistik yang dihasilkan dari output AMOS dibandingkan
dengan nilai t-tabel, output AMOS merupakan estimasi variabel laten yang merupakan linear
agregat 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 menunjukkan
hubungan variabel laten dengan variabel yang ditelitinya. Pembentukan model persamaan
berstruktur adalah berdasarkan kepada model pengukuran faktor. Setelah mendapatkan model
yang pertama, dan kemudian untuk meningkatkan nilai kepadanan model agar beberapa alat uji
lebih baik hasilnya maka perlu diestimasi semula dan dijalankan beberapa proses modifikasi,
sehingga model akhir untuk penelitian ini adalah seperti gambar 2 di bawah. Modifikasi dilakukan
pada bahagian kovarian yang menghubungkan e12 dengan e28, e11 dengan e34, dan e17 dengan
e19 yang menunjukkan terdapat hubungan dua arah antara indikator ini iaitu dengan meletakkan
garisan dua anak panah . Secara realitasnya dapat dijelaskan hubungan antara pengaruh aset
manusia dengan aspek ekonomi, aset budaya dengan aset keuangan, faktor strategi dengan aspek
ekonomi.
Terdapat hubungan antara aset manusia dengan aspek ekonomi, terutama indikator tingkat
pendidikan (Mn1) dengan peningkatan pendapatan keluarga (Ae1). Dengan baiknya tingkat
pendidikan seseorang maka semakin besar peluang baginya untuk meningkatkan pendapat
keluarga. 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 motivasi
yang tinggi dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan maka mereka akan berusaha
meningkatkan akses kredit untuk mendapatkan modal usaha. Selain itu juga terdapat hubungan
faktor strategi dengan aspek ekonomi. Strategi yang dilaksanakan oleh petani terutama dengan
indikator menanam berbagai jenis tanaman dan terdapat upaya peningkatan pengetahuan
mengenai bidang pertanian akan mendorong penambahan tabungan mereka.
Seterusnya modifikasi dilakukan pada variabel bahagian regresi iaitu variabel laten strategi
dengan aspek ekonomi khusunya indikator penambahan tabungan. Hasil analisis menunjukkan
pemboleh ubah Ae2 dipengaruhi oleh variabel laten aspek ekonomi dan strategi. Malah nilai
modifikasi adalah tinggi pada hubungan antara variabel St2 (salah satu indikator untuk strategi)
dengan Ae2, yang menunjukkan kedua-dua variabel ini saling berhubungan dan dapat diletakkan
dalam faktor yang sama. Model ini dinamakan model akhir persamaan berstruktur untuk
kelestarian 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 di
bawah menunjukkan nilai χ2 (CMIN) untuk model adalah sebanyak 1107.417 dengan 494 darjah
kebebasan, dan menghasilkan CMIN/DF sebanyak 2.256. Berdasarkan nilai CMN/DF yang melebihi
1 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 CFI
sudah melebihi daripada 0.90, ini dapat disimpulkan bahawa tahap kesesuaian model adalah baik.
Berdasarkan hasil analisis model persamaan berstruktur pada Tabel 2 memperincikan
keputusan penerimaan dan penolakan hipotesis mengenai hubungan antara faktor kerentanan
dengan aset kehidupan, hubungan antara aset kehidupan dengan hasil kehidupan, hubungan antara
faktor kerentanan dengan hasil kehidupan, hubungan antara aset dengan strategi kehidupan. Hasil
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

37
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 menunjukkan
hipotesis di tolak. H5 adalah hubungan kerentanan dengan modal sosial, H13 adalah hubungan aset
sosial dengan hasil kehidupan, dan H19 adalah hubungan aset sosial dengan pelaksanaan strategi
yang menunjukkan nilai t-statistik di bawah titik kritis ± 1,96 (2-tailed) yang berarti hipotesis
ditolak. 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 kehidupan
Indeks kesepadanan model
Chi-Square, χ2
Darjah kebebasan, df
P
CMIN/DF
Indeks
(GFI)
AGFI
PGFI
NFI

kesepadanan

baik

Indeks
kesepadanan
Meningkat (IFI)
Indeks Tucker-Lewis (TLI)
Indeks kesepadanan
Berbanding (CFI)
Root mean square error
approximation (RMSEA)

Hasil
Penelitian
1107.417
494
0.001
2.256

Nilai yang disarankan oleh Peneliti
1-3
2-5
>2

0.901

>0.90

0.948

Menghampiri 1
Menghampiri 1
>0.90
Menghampiri 1
>0.90
<0.10
<0.08

0.873
0.743
0.903
0.940
0.947
0.047

>0.80
>0.50
>0.90

Carmins & Melver (1981)
Marsh & Hocevar (1985)
Byrine (1989)
Hair et.al (2006)

Barbara (2001)
Barbara (2001)
Barbara (2001) dan Hair et.al
(2006)
Hair et.al (2006)
Bollen (1989)
Bollen (1989)
Hair et.al (2006)
MacDonald & Marsh (1990)
Hair et.al (2006) dan
Brown & Cudeck (1993)

Pada keadaan sebenarnya menunjukkan bahwa faktor kerentanan baik berupa bencana
tsunami ataupun konflik akan mempengaruhi aset hidup petani secara langsung. Hasil kajian ini
mendapatkan bahwa peningkatan faktor kerentanan akan mengurangkan aset hidup baik aset
manusia, aset budaya, keuangan dan aset fisik. Karena bencana dan konflik dapat mempengaruhi
pemilikan berbagai jenis aset hidup secara langsung. Untuk aset manusia, misalnya bencana dan
tsunami telah menghancurkan banyak bangunan sekolah sehingga mempengaruhi pendidikan
masyarakat. Begitu pula dengan aset keuangan dan fisik, di mana faktor kerentanan telah
menyebabkan masyarakat kehilangan berbagai aset keuangan dan fisik, seperti kehilangan harta
benda dan kerusakan berbagai fasilitas milik masyarakat. Aset sosial pula tidak signifikan
kemungkinan disebabkan instrumen yang digunakan masih kurang memenuhi kriteria yang
diharapkan.
Tabel 2 di atas juga menjelaskan secara rilnya bahwa faktor kerentanan baik berupa
bencana tsunami mahupun konflik mempengaruhi hasil kehidupan petani secara langsung. Selain
itu pula pemilikan aset akan mempengaruhi hasil kehidupan petani. Namun dalam penelitian ini
ditemui bahwa empat jenis aset kehidupan yang mempengaruhi hasil kehidupan petani secara
langsung yaitu aset manusia, keuangan, budaya dan aset fisik. Keadaan ini menunjukkan bahawa
indikator pendidikan, pengalaman, keikutsertaan dalam pelatihan, tingkat kesehatan, kepercayaan
atau spiritual, motivasi berusaha, lembaga adat, modal pinjaman, tabungan, akses kredit, pemilikan
tanah dan alat pertanian dan luas lahan mempengaruhi hasil kehidupan maupun kelestarian
kehidupan 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, dan
menyertai persatuan ataupun organisasi yang berkaitan dengan pertanian, sehingga tidak memberi
dampak pada kelestarian kehidupan mereka. Hampir sama dengan penelitian Sahri, M., at. al.
(2009) yang menganalisis aksesibiliti nelayan miskin di Jawa Timur terhadap aset kehidupan
di mana aset kehidupan nelayan berpengaruh positif baik secara langsung ataupun secara tidak
langsung terhadap hasil-hasil kehidupan nelayan. Selain itu faktor kelembagaan akan
memperkuat nelayan dalam meningkatkan hasil-hasil kehidupannya.
Tabel 2. Hasil Analisis Model Struktural pada penelitian ini.
Structural Relationship

H1:Kerentanan
H2: Kerentanan
H3: Kerentanan
H4: Kerentanan
H5: Kerentanan
H6: Kerentanan
H7: Kerentanan
H8: Kerentanan
H9: Manusia
H10: Budaya
H11: Kewangan
H12: Fizikal
H13: Sosial
H14: Strategi
H15: Manusia
H16: Budaya
H17: Kewangan
H18: Fisik
H19: Sosial

Koefisien

Manusia
-,318**
Budaya
-2,380***
Kewangan
-,147***
Fizikal
-5.661***
Sosial
-.134
Tsunami
.127**
Konflik
1.632***
Hasil kehidupan -5.770**
Hasil kehidupan .091***
Hasil kehidupan .037**
Hasil kehidupan 1.562*
Hasil kehidupan 4.894**
Hasil kehidupan .300
Hasil kehidupan .560**
Strategi
.182***
Strategi
.092**
Strategi
.883**
Strategi
.033**
Strategi
-.040

S.E.

.120
.308
.033
1.735
.107
.061
.226
.034
.034
.018
.815
1.880
.043
.086
.055
.046
.417
.051
.046

Keterangan : *** = signifikan pada α = 1 % , ** = signifikan pada α = 5 %
Sumber : Hasil Olahan data penelitian

C.R.

-2.647
-7.734
-4.433
-3.262
-1.255
2.096
7.237
-2.222
-2.693
2.002
1.960
2.603
.699
6.482
3.291
1.974
2.120
1.967
-.872

P

.008
.000
.000
.002
.209
.036
.000
.036
.000
.042
.050
.009
.420
.035
.000
.048
.034
.047
.383

Factor
loading
-.166
-.998
-.018
-.112
-.060
.337
.996
-.943
.241
.835
.509
.323
.131
.630
.253
.177
.261
.078
.051

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara aset
kehidupan dengan strategi yang dilaksanakan oleh petani dalam menghadapi kerentanan. Seperti
hasil kajian Roslina, K (2009), juga menggunakan model persamaan berstruktur dan
menemukan bahwa aset manusia dan aset keuangan adalah penting bagi kehidupan nelayan
tambak dan berpengaruh terhadap aset-aset lain, strategi yang dilaksanakan dan hasil
kehidupan nelayan. Pada penenlitian ini hanya empat aset kehidupan yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan strategi iaitu aset manusia, budaya, keuangan dan aset fisik. Peningkatan dalam
pemilikan keempat jenis aset ini akan meningkatkan pelaksanaan strategi oleh petani. Artinya
indikator tingkat pendidikan, pengalaman, kesehatan, modal keuangan, tabungan, akses kredit,
motivasi petani, lembaga adat, pemilikan alat-alat pertanian, pemilikan tanah, dan luas lahan
mempengaruhi strategi yang dijalankan petani. Adapun jenis strategi yang dilaksanakan adalah
melakukan berbagai aktivitas produksi, penanaman berbagai jenis tanaman, dan adanya upaya
peningkatan pengetahuan mengenai bidang pertanian. Aset sosial pula tidak mempengaruhi
terhadap strategi yang dijalankan oleh petani. Seperti hasil penelitian Husen dan Nelson (1998),
menemukan bahwa masyarakat yang menetap di perdesaan menggunakan strategi livelihood
termasuk diversifikasi tanaman, perpindahan penduduk, dan peningkatan usaha pertanian.
Sedangkan Twomlow, et. al., (2002) menemukan strategi yang digunakan dalam bidang pertanian
termasuk meningkatkan hasil pertanian dalam jangka pendek, memperbaiki dan konservasi tanah
dalam jangka panjang.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pendekatan Sustainable
Livelihood Approach (SLA), maka dapat disimpulkan bahwa faktor kerentanan baik berupa tsunami
dan konflik mempengaruhi aset manusia, budaya, keuangan dan fisik dan hubungannya adalah
negatif. Hasil kehidupan dipengaruhi secara langsung oleh aset manusia, budaya, keuangan dan aset
fisik dan hubungannya adalah positif, selain itu faktor kerentanan juga mempengaruhi hasil
kehidupan dan hubungannya adalah negatif. Aset sosial tidak mempengaruhi hasil kehidupan dan
strategi. Strategi mempengaruhi hasil kehidupan, selain itu juga aset manusia, budaya, keuangan,
dan aset fisik mempengaruhi strategi yang dijalankan petani. Hal ini menunjukkan bahwa
kelestarian 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 iaitu
dampak dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan berkurang kerentanan juga dapat
mencerminkan kelestarian kehidupan yang dicapai petani. Artinya jika dampak kesemua aspek
tersebut positif maka kelestarian hidup petani akan tercapai. Aspek ekonomi misalnya dengan
peningkatan pendapatan keluarga, tabungan, hasil panen, dan kesejahteraan hidup. Aspek sosial
dan lingkungan, seperti terjalin hubungan yang baik dalam masyarakat, organisasi kemasyarakatan
berjalan dengan baik, terciptanya keadaan lingkungan yang bersih dan terpelihara. Berkurang
kerentanan akan terjadi jika tidak mempunyai hutang, memiliki keterampilan kerja yang lain dan
peningkatan ketersediaan peluang kerja. Implikasi dasar yang disarankan dalam penelitian ini
adalah penggunaan kerangka kerja kelestarian kehidupan sebelum pelaksanaan program
pembangunan dijalankan, meningkatkan aset manusia, dan menguatkan aset keuangan petani
dengan mempermudah akses kredit. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya dapat
mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang belum diekspos dalam
penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA

Agussabti, Indra, dan S. Tripa. 2010. Aceh post tsunami recovery status report project –livelihood
cases. Kerjasama Tsunami and Disaster Mitigation Research Centre Unsyiah dan IRP/ADRC,
Jepang.
Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Aceh dalam Angka 2015. BPS Provinsi Aceh dan Bappeda Aceh.
Barbara M Byrne. 2001. Structural Equation Modeling with AMOS. Basic Concepts, Applications, and
Programming. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Byrne, B.M .1985. A prime of Lisrel : Base Applications and Programming for Confirmatory factor
Analytic models. New York.
Browne & Cudeek. 1993. Alternative Ways of Assessing Model Fit resting Structural Equation
Modeling. Newbury Park : page 136 -162.
Bollen. 1989. A new incremental fit index for general structural equation models. Sociological
Methods and Research 17, 303-316.
Chambers, R. 1982. Sustainable Rural Development, IDS discusion paper #296. Institute of
Development Studies, Sussex, UK, http://eau.sagepub.com/content/7/1/173.full.pdf ( 12
November 2011)
Chambers, R., and G.R. Conway. 1991. Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st
Century. Institute of Development Studies DP 296. http://www.scribd.com/doc/79758145/
Chambers-R-Conway-G-R-1991 ( 2 Disember 2011).
DFID (Departement for International Development). 1999. Sustainable rural livelihoods guidance
sheets. www.livelihoods.org/info/info_guidanceSheets (15 Oktober 2011)
DFID. 1999. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. www.livelihoods.org/ info/info_
guidancesheets.html#6 (15 Oktober 2011).
Evy Lisna, Agussabti, Safrida. 2010. Gender relation in Achenes economic activities (case study on
fishery economic activities in Menasah Kedee village Mesjid Raya subdistrict Aceh Besar
District). Donated by Amross and TDMRC, Syiah Kuala University, 2010.
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

40
FAO March 2005. FAO Field Guide" Things to know about the Impact salt water on agricultural land
in Aceh province .www.fao.org/relief-oprations@fao.org (10 November 2011)
Farrington, J. 2001. Sustainable livelihoods, rights and the new architecture of aid. Natural Resource
Perspectives No. 69. http://www.odi.org.uk (2 Desember 2011)
Hussein, K., and Nelson, J., 1998. Sustainable livelihoods and livelihood diversification. IDS Working
Paper 69, Brighton: IDS. http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp72.pdf (1 Disember 2011)
Helen,S. 2006. Sustainable livelihoods approach and community development in practice in
engineering organisations. http://epress.lib.uts.edu.au/scholarly- works/bitstream/handle/
2100/301/02WholeThesis.pdf;jsessionid=DEC46A2D783DE749866E2A57ACF055FA?seque
nce=2 (10 Disember 2011)
Joseph F. Hair, William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E, Anderson, dan Ronald L. Tatham,
Multivariate Data Analysis, fifth edition, Pearson Education International. Inc., New Jersey,
2006
Mukherjee, Hardjono, Carrere. 2001. People, poverty, and livelihood. link for sustainable reduction
in Indonesia. The World Bank and Department for International Development (DFID), UK.
Murray, Janet and Mary Ferguson. (2001). Women in transition out of poverty. Toronto: Women and
Economic Development Consortium. January. http://www.cdnwomen.org/eng/3/3h.asp.
(19 November 2011)
Per Knutsson, 2006. The sustainable livelihoods approach: a framework for knowledge integration
assessment. Human Ecology Review, Vol. 13, No. 1, 2006. www.livelihoods.org/index.html
(20 November 2011)
Peter, A. Castro, 2002. Sustainable livelihoods analysis: an introduction. Public Goods and Public
Bads in Nature: From Landscapes to Genomes in South Asia South Asia Consortium,
Syracuse and Cornell Universities, February 23, 2002. www.livelihoods.org/index.html.
Roslina, K. 2009. Pembanguna akuakultur di Kedah : analisis impak ekonomi, sosial dan alam sekitar
menggunakan pendekatan kehidupan lestari. Tesis Phd Institut Alam Sekitar dan
Pembangunan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sahri, M., A. Y. Mashudi dan E. G. Sukoharsono. 2006. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
aksesibilitas sosial ekonomi nelayan kecil di jawa timur. Jurnal Ilmu Sosial, 18(1), 43-55.
Solesbury,W. 2003. Sustainable livelihoods: A case study of the evolutio of DFID policy. ODI Working
Paper 217. London. www.odi.org.uk (10 November 2011)
Twomlow, S. J. 2002. Soil and water: The flesh and blood of semi-arid agriculture in Africa. Summary
Proceedings of a Workshop, 23-25 September 2002. Patencheru, India. Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO). 36-65.
UNDP. 2010. Aceh Partnerships for Economic Development (APED): Annual Progress Report 2009.
Disusun bagi Biro untuk Pencegahan dan Pemulihan Krisis (BCPR). Februari 2010.
World Bank, 2008. The Impact of the Conflict, the Tsunami and Reconstruction on Poverty in Aceh:
Aceh Poverty Assessment 2008. Jakarta: The World Bank Office Jakarta.
World Bank Institute dan Badan Pusat Statistik. 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Jakarta:
Badan Pusat Statistik.

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

41

Analisis Efisiensi Pemasaran Karet Petani Eks Upp Tcsdp di Di Desa
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ABSTRACT
This research aims to analyze the marketing channel, marketing margin, and marketing efficiency of
rubber on smallholder plantation of ex-UPP TCSDP in Hidup Baru Village of Kampar Kiri district of
Kampar regency. This research started from June 2015 till March 2015. The research method who
used in this research is survey method. Data was collected on 31 smallholders rubber plantation by
purposive sampling technique, 6 Village Merchants by purposive sampling technique, 3 Medan
Wholesalers by purposive sampling technique and Bridgestone’s Factory by Snowball Sampling. The
research 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 marketing
efficiency equal to 32,00 percent.
Key Words: TCSDP, marketing channel, marketing margin, farmer’s share, marketing efficiency
PENDAHULUAN

Perkebunan merupakan pendukung utama sektor pertanian dalam menghasilkan devisa
negara. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas ekspor perkebunan andalan. Indonesia
pernah menjadi produsen karet alam nomor satu didunia. Sebagian besar tanaman karet
diusahakan oleh rakyat. Jumlah perkebunan karet rakyat ini bila dihimpun akan menghasilkan
produksi dalam jumlah yang besar. Perkebunan rakyat mempunyai peranan yang cukup
menentukan dunia perkaretan nasional.
Sektor pertanian pada subsektor perkebunan nasional, tanaman karet merupakan salah satu
komoditi unggulan dan merupakan usaha yang dilakukan secara subsistem ataupun komersil.
Berdasarkan total areal perkebunan nasional tahun 2014, komoditi karet merupakan lahan terluas
ketiga seluas 3.062,93 hektar setelah kelapa sawit 3.592,62 hektar dan kelapa seluas 4.551,85
hektar (Badan Pusat Statistik, 2015).
Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi pengembangan sektor perkebunan karet. Pada
tahun 2013 luas perkebunan karet di Riau mencapai 522.200,00 hektar dengan hasil produksi
398.920,00 ton. Perkembangan yang terjadi tidak terlepas dari faktor sumberdaya manusia yang
berperan besar dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan (Badan Pusat Statistik
Riau,2013).
Kabupaten Kampar pada tahun 2013 merupakan kabupaten yang memiliki lahan
perkebunan karet terluas kedua di Provinsi Riau, sekitar 101.966,00 hektar setelah Kabupaten
Kuantan Singingi seluas 146.474,00 hektar (BPS, 2015). Perkebunan karet di Kabupaten Kampar
terdiri 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 lahan
petani UPP TCSDP (Tree Corps SmallholderDevelopment Project).
UPP TCSDP (Tree Corps Smallholder Development Project) adalah program yang diadakan
pemerintah untuk pemberdayaan petani karet. Kecamatan Kampar Kiri Tengah merupakan salah
satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang mendapatkan bantuan Program UPP TCSDP. Program
UPP TCSDP di Kecamatan Kampar Kiri Tengah terdapat di 7 desa diantaranya adalah Desa Bina
Baru, Desa Bukit Sakai, Desa Lubuk Sakai, Desa Utama Karya, Desa Koto Damai, Desa Karya Bakti
dan Desa Hidup Baru.
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Desa Hidup Baru merupakan desa yang memiliki lahan Eks UPP TCSDP terluas di Kecamatan
Kampar 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 tetapi
organisasi tersebut bubar sehingga memicu datangnya beberapa pedagang besar yang
menguntungkan petani ketika itu.
Keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena terjadinya persaingan harga yang
menyebabkan keluarnya sebagian besar pedagang dari Desa Hidup Baru. Setelah pasar karet hanya
dikuasai oleh 3 orang pedagang besar maka terjadilah beberapa masalah yang merugikan petani
seperti : harga karet yang berfluktuasi pada kisaran harga rendah dan hilangnya kemampuan tawar
menawar petani.
Berdasarkan keadaan tersebut maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui
dan menganalisis: saluran pemasaran, margin pemasaran, efisiensi pemasaran karet dan farmer’s
share petani Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten
Kampar.
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten
Kampar pada Bulan Juni 2015 – Maret 2016. Desa Hidup Baru memiliki perkebunan karet Eks UPP
TCSDP yang terluas di Kecamatan Kampar Kiri Tengah yakni sekitar 308 hektar dan berhasil dalam
menjalankan proyek Eks UPP TCSDP hingga pelunasan hutang-hutang untuk bantuan Eks UPP
TCSDP.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei dengan pengambilan
sampel terdiri dari petani karet Eks UPP TCSDP dan lembaga pemasaran yang dimulai dari
pedagang pengumpul desa, pedagang besar hingga pabrik selaku konsumen akhir. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara purposive sampling terhadap petani karet Eks UPP TCSDP yang
memiliki tanaman karet berumur 21-23 tahun. Jumlah sampel untuk petani ditentukan sebanyak
10% dari jumlah populasi yaitu 308 orang petani karet Eks UPP TCSDP. Sehingga petani sampel
yang diambil adalah sebanyak 31 orang petani karet Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru Kecamatan
Kampar Kiri Tengah Kabupaten. Pengambilan sampel terhadap pedagang dan di pabrik diambil
menggunakan metode snowball sampling dengan jumlah sampel pedagang pengumpul sebanyak 6
orang, 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 melalui
wawancara langsung kepada sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang
telah dipersiapkan terlebih dahulu serta dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Data
primer yang. diperlukan meliputi: identitas sampel, luas lahan yang diusahakan, biaya pemasaran,
masalah yang dihadapi dalam pemasaran dan lain-lain. Data sekunder yang diperlukan diperoleh
dari instansi terkait dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penelitian.
Data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan pentabulasian yang akan disesuaikan
dengan kebutuhan penelitian. Setelah data disajikan dalam tabel, dilanjutkan dengan analisis yang
disesuaikan dengan tujuan penelitian.
Margin pemasaran merupakan selisih antara harga yang dibayar oleh konsumen akhir dengan
harga yang diterima petani. Margin pemasaran dihitung dengan rumus (Sudiyono 2001) :
Mp = Pr – Pf
Keterangan:
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) sebagai
berikut:
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% = efisien
FS < 40% = tidak efisien
HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Sampel
Petani Sampel
Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh
kebutuhan hidupnya dibidang pertanian. Keberhasilan dalam melaksanakan usaha tani tergantung
kepada faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain umur, tingkat pendidikan, jumlah
tanggungan keluarga dan lama pengalaman usahatani. Faktor Eksternal meliputi luas lahan, status
kepemilikan 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, 2015
Gambar 2. Tingkat Pendidikan Petani Sampel

:

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat dari 31 orang petani (100,00%) mayoritas petani
memiliki tingkat pendidikan petani masih rendah (tamatan SD). Hal itu dikarenakan kurangnya
kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan untuk masa depan dan kurangnya daya
ekonomimembayar biaya pendidikan. Adapun dampak dari rendahnya tingkat pendidikan petani
akan mempengaruhi pola fikir dari petani itu sendiri. Dimana petani yang berpendidikan rendah
akan memiliki pola fikir yang kurang inovatif sehingga akan sulit menerima penerapan teknologi
baru dalam usaha tani.
Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Sampel

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

Pengalaman Usahatani Petani Sampel

Sumber : Monografi Desa Hidup Baru, 2015
Gambar 4.Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Pengalaman Petani dalam Berusaha Tani(tahun).

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat pengalaman usahatani petani sampel sudah
sangat 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 mampu
memberikan hasil yang maksimal dalam berusahatani serta mampu mengimplementasikan pola
pikir dan sikap yang positif untuk pembangunan perekonomian di Desa Hidup Baru.
Luas Lahan Petani Sampel

Sumber: Monografi Desa Hidup Baru, 2015
Gambar 5. Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Luas Lahan (hektar)

Sampel Pedagang

Tabel 1.Identitas Pedagang Sampel Berdasarkan Umur, Tingkat Pendidikan dan Lama Berdagang
No

1.

2.

3.

Keterangan

Umur
25 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
> 51
Tingkat Pendidikan
SD
SMP
SMA /SLTA
D-3 / S1
Pengalaman Berdagang
1-10
11-20
20-30

Jumlah
Pedagang Pengumpul
(Orang)

Jumlah
Pedagang Besar
(Orang)

1
2
2
1

1
1
1
0
0

1
3
2

1
1
1

0
0
6
0

Potensi Petani Karet Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru

0
0
3
0

Salah satu pengembangan pola UPP adalah Tree Crops Smallholder Develompment Project
(TCSDP). Melalui UPP TCSDP, pemerintah memberikan bantuan kepada petani karet di Desa Hidup
Baru. Tujuan dari program UPP TCSDP adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
rakyat 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 (pupuk
TSP, KCL, dan Urea). (3) Smallholder Rubber Development Program (SRDP) yang memberikan lahan
seluas 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 program
lanjutan 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 UPP
TCSDP 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 untuk
mentransfer barang dan/atau jasa, memindahkan barang dan/atau jasa dari titik produksi ke titik
konsumsi, yang melibatkan semua institusi dan semua aktifitas pemasaran dalam proses
pemasaran. Saluran pemasaran karet petani Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru terdapat satu
saluran pemasaran yaitu:
Rp.5.714,92

Petani

Rp.8.600,00

Rp.5.814,92

Pedagang
Pengumpul

Pedagang Besar
Medan

Pabrik
PT. BSRE

Gambar 6.Saluran Pemasaran Karet di Desa Hidup Baru

Berdasarkan gambar 6, diketahui bahwa petani karet menjual hasil produksinya ke
pedagang pengumpul dengan harga Rp. 5.714,92/kg. Kemudian pedagang pengumpul melanjutkan
distribusi kepada pedagang besar dengan mengambil fee sebesar Rp.100,00/kg yang menyebabkan
harga 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 petani
menjual hasil produksinya tersebut ke pedagang besar disebabkan oleh berbagai alasan,
diantaranya karena sulitnya birokrasi penjualan karet kepabrik dan tingginya resiko yang diterima
apabila menjual langsung kepabrik. Kegiatan distribusi tersebut berlangsung dua minggu sekali
untuk pedagang besar yang berasal dari Sumatera Utara tepatnya pada Hari Kamis, Jum’at atau
Sabtu dengan maksimal pengangkutan 20,00 ton karet mentah yang dilakukan lebih dari satu desa.
Analisis Margin dan Efisiensi Pemasaran Karet di Desa Hidup Baru

Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan efisiensi sistem pemasaran adalah
marjin pemasaran. Marjin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen
dengan harga yang diterima petani. Semakin rendah marjin pemasaran, maka semakin tinggi bagian
harga yang diterima petani dan sebaliknya.
Saluran pemasaran karet merupakan saluran yang harus ditempuh petani karet hingga
sampai ke pabrik pengolah. Proses pemasaran yang dilakukan oleh petani Eks UPP TCSDP di Desa
Hidup Baru hanya satu jalur pemasaran. Apabila terjadi perbedaan jalur pemasaran akan
menyebabkan perbedaan margin yang berbeda. Semakin pendek jalur pemasaran yang ditempuh
maka margin pemasaran semakin kecil.
Efisiensi pemasaran adalah tolak ukur atas produktifitas proses pemasaran dengan
membandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan selama proses
pemasaran. Efisiensi pemasaran dapat dilihat dari panjangnya saluran pemasaran dalam suatu
produk. Efisiensi pemasaran suatu produk berbanding terbalik dengan panjangnya saluran
pemasaran yang terbentuk. Semakin panjang saluran pemasaran yang terbentuk, semakin rendah
efisiensi pemasaran tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek saluran pemasaran yang
terbentuk maka semakin efisien saluran pemasaran yang tersebut. Pada saluran pemasaran ini
harga jual karet mentah petani tinggi. Semakin tinggi marjin yang didapat maka tingkat efisiensi
pemasaran akan semakin menurun. Dalam memasarkan hasil produksi karet, tidak semua petani
Eks UPP TCSDP mengeluarkan biaya untuk upah panen dan upah muat, karena sebagian besar
petani Eks UPP TCSDP mengerjakan kegiatan pemanenan dan muat sendiri.
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Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi saluran pemasaran karet petani
Eks UPP TCSDP sebesar 32,00%. Angka tersebut menyatakan kalau saluran pemasaran karet petani
Eks UPP TCSDP sudah efisien. Berdasarkan nilai efisisensi pemasaran tersebut dinyatakan bahwa
untuk mendapatkan nilai total produk karet mentah petani sebesar 1,00 kg (Rp.8.600,00) hanya
membutuhkan total biaya pemasaran sebesar Rp. 2752.49/kg. Adapun total keuntungan yang
diterima oleh pedagang besar adalah sebesar Rp.659,08/kg dan total biaya yang dikeluarkan oleh
pedagang 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 kerja
dan mobil sebesar Rp.442,33/kg, biaya bongkar muat sebesar Rp.60,00/kg biaya penyusutan
sebesar Rp.1.009,67/kg, biaya retribusi desa sebesar Rp.100,00/kg, THR sebesar Rp. 100,00/Kg, fee
pengumpul 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 Desa
Hidup Baru Pada Bulan September 2015
No.
1.

2.

Keterangan
Petani
1. Harga Jual
2. Biaya Angkut/Muat
3. Potongan Timbangan
Total Biaya
Penerimaan
Pedagang Besar
1. Harga Beli
2. Biaya Pemasaran
a. Transportasi
b. TK dan Mobil
c. Biaya Bongkar Muat
d. Penyusutan
e. Retribusi Desa

Harga(Rp/Kg)

5.714,92
5.088,43
5.814,92

f.THR

Total Biaya

3. Harga Jual
3.

4. Margin
Pabrik

1. Harga Beli

Total Margin

Total Biaya Pemasaran
Farmer Share

Efisiensi Pemasaran

45,00
581,49
626,49

1,63
21,13
22,76

147,33
442,33
60,00
1.009,67
100,00

5,35
16,07
2,18
36,68
3,63

100,00

3,63

3,63

166,67

8.600,00

2.785,08
659,08

5. Keuntungan

Persentase (%)

100,00

g. Fee Pengumpul

h. Delivery Order (DO)

Biaya

8.600,00
2.785,08

6,06

2.126,00

2752,49

77,24

100,00

66,45
32,00

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 didapat
petani hanya 66,45 persen dari keseluruhan nilai karet sebesar 100,00 persen. Nilai farmer’s share
berbanding lurus dengan panjang pendeknya saluran pemasaran yang terjadi. Semakin panjang
saluran pemasaran maka semakin banyak lembaga pemasaran yang terkait. Hal tersebut akan
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mempertinggi biaya pemasaran karena setiap lembaga pemasaran akan mengambil margin dari
kegiatan 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 hasil
penelitian di lapangan menunjukkan kualitas karet yang dihasilkan petani di Desa Hidup Baru
mayoritas kelas basah.
Selain biaya-biaya yang telah dijelaskan sebelumnya pedagang besar juga menanggung
penyusutan dari karet yang dibeli dari petani, dari berat awal hingga saat sampai di pabrik, sehingga
pedagang menetapkan potongan timbangan 10% pada hasil karet milik petani. Potongan ini
dianggap mampu memberikan keuntungan sebagai akibat dari penyusutan pada karet yang terjadi
selama proses pemasaran pedagang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Analisis saluran pemasaran karet di Desa Hidup Baru terdapat satu saluran yaitu: dari
Petani – Pedagang Pengumpul – Pedagang Besar Medan – Pabrik PT. Bridgestone Sumatera Rubber
Estate (PT.BSRE) Medan. Para pedagang besar yang ada di Desa Hidup Baru terdiri dari 3 pedagang
besar yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara atau tepatnya di Kota Medan. Margin pemasaran
pada saluran pemasaran karet di Desa Hidup Baru sebesar Rp.2.785,08/kg , nilai margin dapat
berubah sesuai dengan panjang pendeknya saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang terbentuk
di Desa Hidup Baru sudah efisien dengan nilai efisiensi sebesar 32,00 persen dan total nilai farmer’s
share sebesar 66,45 persen.
Saran
1.
2.

Petani disarankan untuk membentuk kelompok tani kembali agar petani memiliki wadah yang
kuat sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan baik masalah harga, budidaya
dan lainnya.
Pemerintah dan instansi terkait seharusnya memperhatikan dan membantu untuk
memberdayakan petani karet di Desa Hidup Baru. Sehingga pertanian karet khususnya
pertanian karet Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru dapat berkembang dan bertahan dari alih
fungsi lahan menjadi kelapa sawit dan sektor lainnya.
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ABSTRAK
Sistem trio tata air merupakan suatu usaha dalam memanfaatkan potensi peristiwa pasang surut
untuk kegiatan usahatani padi sawah di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
besarnya pendapatan dan kelayakan usahatani padi sawah lahan pasang surut berbasis sistem trio
tata air di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai
November 2014, di Kecamatan Keritang yang merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten
Indragiri Hilir. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan
luasnya keberadaan areal sawah pasang surut yang berbasis sistem trio tata air, khusus untuk
pengembangan yang dilakukan pada tahun 2011. Penentuan responden dilakukan dengan metode
simple random sampling, sehingga diperoleh jumlah petani responden dalam penelitian ini adalah
62 responden dari 164 petani padi sawah pasang surut yang berbasis sistem trio tata air. Analisis
yang digunakan adalah analisis pendapatan dan analisisis kelayakan. Hasil analisis menujukkan
rata-rata pendapatan usahatani padi sawah pasang surut berbasis sistem trio tata air per hektar per
musim tanam adalah Rp 3.288.276,- dengan nilai revenue of cost ratio dari kegiatan usahataninya
yaitu 1,43. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kegiatan usahatani padi sawah pasang surut
berbasis sistem trio tata air di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir layak untuk
diusahakan.
Kata Kunci: kelayakan usahatani, pendapatan, sawah pasang surut, sistem trio tata air.
PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau, telah melakukan pengelolaan lahan pasang
surut secara intensif untuk kegiatan tanaman padi sawah dengan pengelolaan airnya menggunakan
sistem trio tata air.Kabupaten Indragiri Hilir memiliki lebih kurang 92 % sawah di lahan pasang
surut.Kemudian pada tahun 2013 dari 28.000 ha luas lahan sawahyang ada, 23.973 ha diantaranya
telah 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 yang
telah 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 peristiwaair
pasang naik atau peristiwa naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan terdorongnya aliran air
sungai ke daerah hulu sungai yang mengakibatkan permukaan air sungai naik sampai ke areal
pertanian. Luapan air di areal pertanian ini perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu
penerapan teknologi dalam kegiatan usahatani padi sawah terutama pemupukan,serta
pengendalian hama dan penyakityang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dan pendapatan
petani dalam kegiatanusahatani padi sawah di lahan pasang surut.
Suatu usahatani dapat meningkatkan pendapatan dan layak untuk diusahakan, jika dalam
kegiatan usahatani tersebut terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (i) usahatani harus dapat
menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan untuk membayar biaya semua alat-alat yang
diperlukan dalam usahatani, atau penerimaan lebih besar dari biaya produksi; (ii) usahatani harus
dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan untuk membayar bunga modal yang
dipergunakan 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 yang
ikut dalam kegiatan usahatani; (iv) usahatani harus dapat pula membayar tenaga petani sebagai
manejer 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 kridit
usahatani; dan (vii) usahatani harus mampu mengembangkan teknologi yang lebih baik dan lebih
efisien dalam pemakaian faktor-faktor produksi.
Pembangunan pertanian dimasa lalu, selalu berorientasi pada peningkatan produksi,tetapi
nilai tambah yang dinikmati petani selalu kecil, sementara kegiatan ekonomi yang memiliki nilai
tambah yang besar, seperti nilai tambah dari perubahan bentuk (form utility), perubahan tempat
(place utility), maupun nilai tambah karena waktu (time utility), serta kegiatan pengadaan dan
perdagangan 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 dipengaruhi
pula oleh harga hasil usahatani yang diterima petani dan biaya-biaya penggunaan input usahatani
yang dilakukan petani. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian tentang
analisis pendapatan dan kelayakan usahatani padi sawah pasang surut berbasis sitem trio tata air di
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengetahui besarnya pendapatan usahatani padi sawah
pasang 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 Kecamatan
Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan melalui survey di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Objek
penelitian adalah petani padi sawah pasang surut yang menggunakan sistem trio tata air dan
lahannya termasuk tipe B berdasarkan hydrotopografi. Teknik pengambilan petani sampel
dilakukan secara Simple Random Sampling dan penentuan jumlah sampel dilakukan dengan
menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2010).
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 yang
diperbolehkan 10 %, maka besar sampel dalam penelitian ini adalah :
Keterangan :

n = 62,12 = 62
Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan jumlah sampel yang diambil dalam
penelitian ini berjumlah 62 petani responden.
Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari wawancara secara langsung kepada petani responden dengan menggunakan
kuesioner yang telah disiapkan dan dari hasil observasi. Kemudian data sekunderuntuk mendukung
penyusunan hasil penelitian diperoleh dari berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan
penelitian dan dari berbagai literatur (Kaplan dan Saccuzzo, 2001).
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakananalisis pendapatan dan analisis
kelayakan (Soekartawi, 2002), secara matematis dirumuskan sebagai berikut :
1). Analisis pendapatan :
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π =
TR =
TC =
Keterangan :
π =
TR =
TC =
FC =
VC =
Y =
Py =

TR – TC
Y * Py
FC + VC

pendapatan usahatani
total penerimaan (total revenue)
total biaya (total cost)
biaya tetap (fixed cost)
biaya berubah (variable cost)
produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani
harga Y

2). Analisis kelayakan :
a

=

Keterangan :
a = R/C ratio
R = penerimaan (revenue)
C = biaya (cost)

Kriteria keputusan; jika nilai a < 1, menunjukan usahatani merugi dan usahatani tersebut
tidak layak untuk dilakukan; jika nilai a = 1, menunjukan usahatani impas dan kegiatan usahatani
tersebut 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 padi
di 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 lebih
kurang 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 atau
speed boat dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam 30 menit.
Kecamatan Keritang dengan luas wilayah 543,45 km 2mempunyai 8.135 ha luas potensial
lahan sawah dan 5.902 ha merupakan luas sawah yang telah menerapkan sistem trio tata
air.Kemudian jumlah penduduknya pada tahun 2012, adalah 64.029 orang dengan rata-rata 4 orang
per rumah tangga,dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 118 orang/km2.
Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di
Kabupaten Indragiri Hilir masih di bawah kapasitas tampung wilayah, sehingga jumlah penduduk
tersebut dapat merupakan modal bagi pembangunan pertanian, dan didukung oleh ketersediaan
sumberdaya alam yang masih memungkinkan untuk dikembangkan, baik dibidang perkebunan
maupun sawah pasang surut.
Selanjutnya mata pencaharian penduduk di Kecamatan Keritang sangat bervariasi, ada yang
berkerja 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 ratarata 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 Rp
3.867,-/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 produksinya
masih belum maksimal, untuk itu masih dapat ditingkatkan lagi melalui teknik budidaya yang sesuai
dengan 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 relatif
konstan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan luasan garapan usahatani. Dalam penelitian ini biaya
tetap yang digunakan untuk menganalisa biaya produksi meliputi pajak tanah, sewa lahan dan
penyusutan alat. Rata-rata biaya tetap yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi terhadap
responden pada kegiatan usahatani padi sawah pasang surut di Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir
adalah Rp 1.513.680,- per hektar dalam satu kali musim tanam.
Biaya berubah merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh luasan garapan
usahatani, dalam penelitian ini biaya berubah meliputi; benih, obat-obatan, pupuk dan tenaga kerja.
Rata-rata biaya berubah yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi terhadap responden
pada kegiatan usahatani padi sawah pasang surut di Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir adalah Rp
6.122.319,- per hektar dalam satu kali musim tanam.
Biaya produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai daribiaya tetap (fixed cost) dan
biaya berubah (variable cost). Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata biaya produksi dalam
kegiatan 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. Biaya
produksi tersebut sangat dipengaruhi oleh efisiensi dalam penggunaan faktor input produksi,
sehingga biaya produksi yang minimum akan didapatkan dari penggunaan faktor input produksi
yang optimum.
4) Pendapatan Usahatani Padi Sawah Pasang Surut.

Pendapatan dalam kegiatan usahatani padi sawah pasang surut merupakan pendapatan
yang diterima petani responden dan merupakan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya. Analisis pendapatan dilakukan dengan mencari selisih antara penerimaan yang
diperoleh petani responden dengan total biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani padi
sawah pasang surut selama satu kali musim tanam.
Tabel 1.
No.
1.
2.

3.

Rata-rata Penerimaan, Produksi, Harga Jual, Biaya Produksi dan Pendapatan dalam Satu
KaliMusim Tanam pada Kegiatan Usahatani Padi sawah Pasang Surut Berbasis Sistem
Trio Tata Air di Kecamatan Keritang, 2014.

Uraian
Penerimaan Usahatani
a. Rata-rata Produksi (kg)
b. Rata-rata harga jual (Rp/kg)
Biaya Produksi
a. Biaya tetap (fixed cost)
 Pajak tanah
 Sewa lahan
 Penyusutan alat
b. Biaya berubah (variable cost)
 Benih
 Obat-obatan
 Pupuk
 Tenaga kerja
Rata-rata Pendapatan

Sumber : Data Olahan, 2014.

Nilai Aktual
(Rp/1,02 ha)
11.117.625
2.875
3.867
7.788.564
1.543.798
24.562
1.449.058
70.178
6.244.766
190.826
807.643
645.502
4.600.795
3.329.061

Nilai Konversi
(Rp/ha)
10.924.275
2.825
3.867
7.635.999
1.513.680
24.080
1.420.645
68.955
6.122.319
187.084
791.907
632.845
4.510.583
3.288.276
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Hasil analisis data penelitian di lapangan diperoleh rata-rata pendapatan petani responden
dalam kegiatan usahatani padi sawah pasang surut berbasis sistem trio tata air di Kecamatan
Keritang, 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 yang
digunakan untuk kegiatan usahatani, maka pendapatan tersebut masih tergolong rendah, hanya
sekitar Rp 822.069,- per bulan dengan asumsi lama kegiatan usahatani 4 bulan, sedangkan UMK
Indragiri Hilir Tahun 2014 adalah Rp 1.790.000,-.
Pendapatan petani tersebut sangat ditentukan oleh produksi yang diperoleh dalam kegiatan
usahatani, harga jual hasil usahatani di tingkat petani, dan efisiensi penggunaan faktor input
produksi. Lebih jelasnya tentang rata-rata penerimaan, produksi, harga Jual, biaya produksi dan
pendapatan dalam satu musim tanam pada kegiatan usahatani padi sawah pasang surut berbasis
sistem trio tata air di Kecamatan Keritang, tercantum pada Tabel 1.
Hasil penelitian pada Tabel 1, terlihat bahwa produksi (output) dalam kegiatan usahatani
padi sawah pasang surut berbasis sistem trio tata air di Kecamatan Keritang masih tergolong cukup
baik, namun masih ada peluang untuk dapat ditingkatkan dengan melakukan efisiensi penggunaan
input produksi.
Input produksi merupakan korbanan yang dilakukan untuk menghasilkan produksi, untuk
itu perlu diketahui hubungan antara input produksi yaitu; lahan, benih, obat-obatan, pupuk dan
tenaga kerja serta keikutsertaan penyuluh.
Luas lahan yang dikelola untuk kegiatan usahatani akan menentukan produksi, semakin luas
lahan dalam kegiatan usahatani, maka kecendrungan untuk menghasilkan produksi juga akan
semakin tinggi. Hasil penelitian didapatkan rata-rata luas lahan garapan petani 1,02 ha, dan
dimasukan kepada kategori cukup luas.Menurut Soekartawi (2003), kegiatan pertanian pada lahan
yang sempit kurang dapat memberikan keuntungan yang cukup bagi petani.
Faktor input produksi yang juga berpengaruh terhadap produksi adalah benih. Benih
berkualitas unggul, bermutu dan tahan terhadap organisme pengganggu tanaman, merupakan hal
yang harus diperhatikan dalam mencapai produksi yang tinggi. Hasil wawancara dengan petani
responden didapatkan bahwa petani menggunakan benih lokal;Ceko 20 %, Karya 5 %, kemudian
benih unggul IR 42 sekitar 52 %, dan Batang Piaman 23 %. Umumnya petani memperoleh benih
dari hasil panen sebelumnya, atau dibeli ke teman sesama petani dengan rata-rata penggunaan
benih 37,4 kg/ha. Hal tersebut menggambarkan bahwa luas lahan akan mempengaruhi jumlah
benih yang digunakan, sekaligus juga akan mempengaruhi produksi dan penerimaan petani.
Selanjutnya obat-obatan yang digunakan yaitu herbisidagunapengendalian gulma dalam
persiapan lahan dan gulma di lahan tanaman. Fungisida untuk mengendalikan penyakit jamur pada
tanaman padi, serta insektisida untuk mengendalikan hama/serangga pada tanaman. Penggunaan
obat-obatan ini juga dapat mempengaruhi produksi dan penerimaan petani padi sawah pasang
surut.
Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi tanaman padi.
Apabila pupuk digunakan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan tanaman, tentu akan dapat
meningkatkan produksi. Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata pupuk yang digunakan oleh
petani terdiri dari;Urea 91 kg/ha, TSP 25 kg/ha, dan KCl 25 kg/ha. Data tersebut menunjukan
bahwa 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. Produksi
tersebut tentu saja masih dapat ditingkatkan dengan melakukan pemupukan yang optimal, yaitu
pemberian pupuk sesuai dengan dosis yang dibutuhkan tanaman.
Kemudian faktor produksi yang tidak dapat diabaikan yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yang
digunakan dalam kegiatan usahatani padi sawah pasang surutharus memiliki keterampilan serta
kemampuan fisik yang kuat. Menurut Bakir (2000), bahwa kemampuan fisik manusia akan
meningkat sejalan dengan bertambahnya umur, sehingga produktivitas juga meningkat sampai
tingkat umur tertentu, tetapi setelah tercapai umur tertentu kemampuan fisik manusia akan
mengalami 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. Produktivitas
dan prestasi kerja individu akan mengalami penurunan dari umur sekitar 50 tahun.
Berdasarkan (Bakir, 2000; dan Skirbeck 2003), maka dibuat pengelompokanumur tenaga
kerja produktif (15-64) tahun menjadi; umur cukup produktif, berkisar antara (15-34) tahun yang
mempunyai 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 sudah
menurun, tetapi mempunyai pengalaman yang banyak. Berdasarkan kriteria tersebut, maka di
daerah penelitian petani yang termasuk dalam kategori cukup produktif sekitar 66,1 %, sangat
produktif 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 untuk
meningkatkan produktivitasnya. Tentu saja hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan
pemerintah, bagaimana mengarahkan potensi yang dimiliki petani, agar dapat bekerja dengan
produktivitas yang tinggi. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan efektifitas penggunaan tenaga kerja,
maka pelaksanaan usahatani padi sawah pasang surut di Kecamatan Keritang masih tergolong
rendah 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 Kecamatan
Keritang, Indragiri Hilir ditentukan dengan menggunakan analisis return cost ratio (R/C), untuk
rinciannya tercantum pada Tabel 2.
Tabel 2.
No.
1.
2.
3.
4.

Return Cost ratio Usahatani Padi Sawah Pasang Surut Berbasis Sistem Trio Tata Air di
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, 2014

Uraian
Penerimaan Usahatani (Rp/ha)
Biaya Produksi Usahatani (Rp/ha)
Hasil Analisis R/C ratio
Kesimpulan

Sumber : Data Olahan, 2014.

Nilai
10.924.275
7.635.999
1,43
Layak

Kelayakan usahatani padi sawah pasang surut sangat tergantung dari penerimaan usahatani
dan 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 input
produksi.
Tabel 2, menunjukan nilai penerimaan usahatani padi sawah pasang surut adalah Rp
10.924.275,- per hektar dalam satu kali musim tanam, dan biaya produksinya Rp 7.635.999,- per
hektar dalam satu kali musim tanam. Kemudian dari analisis return cost ratio diperoleh nilai R/C
ratio 1,43, artinya setiap pengeluaran sebesar Rp 1,- maka petani akan mendapatkan penerimaan
sebesar Rp 1,43,-, hal tersebut menunjukan bahwa kegiatan usahatani padi sawah pasang surut
berbasis sistem trio tata air di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan
keuntungan kepada petani dan layak untuk dilakukan.
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kegiatan usahatani padi sawah pasang
surut berbasis sistem trio tata di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menghasilkan ratarata pendapatan petani Rp 3.288.276,- per hektar dalam satu kali musim tanam dan kegiatan
usahatani tersebut menguntungkan kepada petani dengan nilai return cost ratio 1,43, sehingga
kegiatan usahatani tersebut dikatakan layak untuk dilaksanakan.
Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu diberikan bimbingan tentang teknik budidaya
padi 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 sawah
pasang surut.
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ABSTRAK
Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang mengalami defisit ketersediaan beras setiap
tahunnya, sehingga sangat bergantung kepada pasokan dari daerah lain. Kondisi ini dikhawatirkan
menimbulkan kerawanan pangan dimasa yang akan datang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau
meluncurkan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang sudah berjalan sejak tahun
2009 yang salah satunya dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan umum dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui efisiensi alokatif, teknis dan ekonomis produksi padi petani di Kabupaten
Rokan Hulu. Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) mengetahui kondisi sosial ekonomi petani
padi peserta dan non peserta program OPRM (2) menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan usahatani padi sawah. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk
menjawab tujuan khusus yang pertama. Sedangkan untuk tujuan khusus penelitian yang kedua
digunakan analisis fungsi produksi Coob-douglas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 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) dan pengalaman usahatani (D4).
Seluruh usaha tani peserta OPRM dinyatakan belum efisien secara alokatif berbanding sebanyak
92,5 persen pada non peserta. Terdapat 53 persen usahatani padi peserta telah efisien secara
teknis sedangkan pada non peserta sebanyak 82,5 persen. Untuk efisiensi ekonomis, sebanyak 7,5
persen telah efisien pada non peserta dan 0 persen pada peserta OPRM.
Kata kunci: Efisiensi, Produksi, OPRM

Pendahuluan

Pemenuhan Kebutuhan beras nasional selama ini ditopang oleh produksi nasional yang
terus mengalami peningkatan. Namun demikian, hal ini belum bisa mengikuti laju pertumbuhan
penduduk yang berakibat belum terpenuhinya permintaan beras dalam negeri. Kebijakan impor
dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dalam jangka pendek yang tentunya bukanlah solusi
yang tepat karena bisa memicu distabilitas negara yang ditandai dengan pro dan kontra di berbagai
kalangan.
Untuk mengantisipasi kerawanan pangan dimasa mendatang akibat kemungkinan
terjadinya gangguan pasokan maupun distribusinya, maka salah satu upaya awal yang dapat
dilakukan adalah dengan membangun kawasan sentra produksi pangan dibeberapa provinsi yang
ada di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan pangan nasional, bahwa setiap daerah harus
memiliki kontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan regional. Salah satu provinsi yang telah
melakukan upaya tersebut adalah Provinsi Riau. Hal ini beranjak dari defisit beras yang dialami
terus menerus pada rentang waktu 2008 - 2012 dengan rata-rata 248.315. Sehingga untuk
memenuhi kebutuhan beras regional Provinsi Riau sangat bergantung pasokan beras dari luar Riau
seperti Sumatera Barat.
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Tabel 1. Produksi, Konsumsi dan Defisit Beras di Provinsi Riau.

No
1
2
3
4
5

Tahun
2008
2009
2010
2011
2012

Produksi
beras(ton)
310.099
333.419
360.670
336.153
321.324*

Konsumsi
beras (ton)
553,473
557.997
575.990
597.171**
618.609**

Defisit
beras(ton)
243.374
224.578
215.320
261.018
297.285

Ketergantungan terhadap
pasokan luar(%)
0.440
0.402
0.374
0.437
0.481

Sumber: 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 kapita

Upaya peningkatan produki pangan dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dengan
meluncurkan program yang disebut dengan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang
dilaksanakan pada 9 Kabupaten meliputi pengembangan areal tanaman padi seluas 100.000 ha.
Program OPRM berlangsung selama 5 tahun dengan penganggaran mulai tahun 2009 sampai 2013
dengan 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 Hulu
cenderung menurun, padahal pemerintah sudah menyiapkan anggaran dan menyalurkannya untuk
peningkatan musim tanam, hal ini dengan harapan produksi padi pada tahun berjalan juga mengalami
peningkatan. Program OPRM selama ini lebih banyak menyentuh aspek perluasan areal dan hanya
sedikit menyentuh aspek ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Peningkatan areal tanam
menghadapi kendala berupa persaingan tanah dengan komoditi lain yang lebih menguntungkan
petani, seperti persaingan dengan tanaman kelapa sawit. Hal ini telah memicu terjadinya alih fungsi
lahan yang cukup besar di daerah Riau. Pada tahun 2005 luas kebun kelapa sawit di daerah Riau
adalah 1.392.232 ha dan pada tahun 2010 sudah mencapai 2.103.175 ha atau tumbuh lebih dari
50% selama 5 tahun. Pada umumnya lahan yang dikorbankan adalah lahan tanaman pangan (BPS
Provinsi Riau, 2011).
Program pembangunan termasuk OPRM dikembangan dalam rangka mengatasi masalah
yang dihadapi petani dalam upaya peningkatan produksi pangan. Namun demikian, data statistik
menunjukan bahwa secara keseluruhan produksi mengalami penurunan tahun 2011 dan 2012
(Tabel 1). Permasalahan yang dihadapi petani padi peserta OPRM terutama di Kabupaten Rokan
Hulu antara lain terkait dengan penggunaan pupuk dan teknologi, kesesuaian lahan, dan
penggunaan benih. Penelitian ini ditawarkan pada suatu pendekatan pemodelan ekonometrika
dengan memasukkan faktor-faktor produksi seperti luas lahan, penggunaan pupuk Urea, SP36, KCL,
Kandang, penggunaan Benih, Tenaga Kerja dan Pestisida serta faktor pendukung produksi yaitu
pendidikan petani, pengalaman petani dalam berusahatani padi, dan program OPRM yang akan
membentuk sauatu model fungsi produksi padi di Kabupaten Rokan Hulu.
Model ekonometrika produksi padi di kabupaten ini penting untuk lebih diketahui
bagaimana kontribusi variabel-variabel produksi yang diaplikasikan oleh masyarakat di lapangan
terhadap produksi. Dari model yang dibangun ini, kelak dapat diperoleh rekomendasi penggunaan
input produksi yang optimal untuk menghasilkan produksi padi yang maksimal.
1.
2.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
Bagaimana efisiensi alokatif, teknis dan ekonomis produksi padi petani di Kabupaten Rokan
Hulu ?
Bagaimana kondisi sosial ekonomi petani padi peserta dan non peserta program OPRM?
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3.
1.
2.
3.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan usahatani padi sawah?
Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:
Menganalisis tingkat efisiensi alokatif, teknis dan ekonomis produksi padi petani di Kabupaten
Rokan Hulu ?
Mengetahui kondisi sosial ekonomi petani padi peserta dan non peserta program OPRM?
Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan usahatani padi sawah?
BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian dipilih secara purposive yaitu lahan sawah yang terletak di Kabupaten
Rokan Hulu Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Rokan Hulu
merupakan salah satu Kabupaten lokasi pelaksanaan Program OPRM dan menjadi kawasan
sentra 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 bahwa
kecamatan ini menjadi kecamatan dengan produksi padi terbesar dibanding 6 kecamatan lain yang
termasuk lokasi program (2) Kecamatan Rambah sebanyak 40 petani sampel dengan pertimbangan
bahwa kecamatan ini memiliki luas lahan padi terbesar. Dengan demikian jumlah sampel dalam
penelitian ini sebanyak 80 petani.
Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai gambaran
tentang data primer (observasi, waawancara, diskusi serta penyebaran kuesioner) dan data
sekunder (BPS, jurnal, laporan) yang diperoleh selama penelitian, analisis deskriptif ini
menggunakan alat bantu grafik. Analisis ini digunakan untuk menjawab tujuan pertama dari
penelitian yakni dengan cara menggambarkan usahatani padi sawah di lokasi penelitian yang
berkaitan dengan kegiatan produksi yang dilakukan, faktor produksi yang digunakan, dan
karakteristik petani responden.
b. Analisis Fungsi Produksi Stochastic Frontier Cobb-Douglas

Model fungsi produksi yang digunakan adalah Cobb-Douglas. Fungsi produksi ini sesuai
dengan produksi di bidang pertanian. Pemakaian faktor produksi pada sistem usahatani tidak
dikeluarkan secara konstan dari waktu ke waktu pemakaian pada awal penanaman atau awal
produksi lebih tinggi daripada fase lainnya.
Telaah kerangka konsep penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor produksi yang
digunakan dalam berusahatani padi dan berpengaruh terhadap produksi adalah luas lahan, pupuk
urea, 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+ D4
Untuk dapat menaksir fungsi produksi ini, maka persamaan tersebut perlu
ditransformasikan 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+ D4
Dimana:
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)
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X5
X6
X7
X8
D1
D2
D3
D4
β0
βi
u

= Penggunaan Popuk Kandang (Kg/musim tanam)
= Penggunaan benih per hektar (kg/ M2 /musim tanam)
= Tenaga Kerja (HKO/M2/musim tanam)
= Penggunaan pestisida (L/ M2/musim tanam)
= Pendidikan (> 9 tahun= 1, < 9 tahun= 0)
= Bibit unggul (Unggul = 1, Tidak Unggul = 0)
= Program (Program= 1, Bukan Program= 0)
= Pengalama Berusahatani (> 5 tahun= 1, < 5 tahun= 0)
= Intersep
= Koefisien Para Meter Penduga, dimana I =1,2,3 …4
= Peubah acak (u ≤ 0)

Persamaan regresi yang dihasilkan melaui proses perhitungan tidak selalu merupakan model
maupun persamaan yang baik untuk melakukan estimasi terhadap variabel independennya. Model
regresi yang baik harus bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Untuk itu dalam penelitian ini juga
dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang terdiri dari multikolinearitas, heteroskedastisitas,
normalitas dan autokorelasi.
c. Analisis Efisiensi Teknis

Efisiensi teknis adalah perbandingan antara produksi aktual dengan tingkat produksi yang
potensial dapat dicapai (Soekartawi, 1991). Untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis (Technical
Eficiency Rate) dapat dilakukan pendekatan dengan ratio varians (Batese dkk., 2003), yakni:
dimana:

γ = (σu2 / σ2)

σ = σu2 + σv2 dan 0 ≤ γ ≤1

Apabila γ mendekati 1, dan 2σ mendekati nol dan tingkat vi adalah tingkat kesalahan maka
dikatakan in-efisiensi. Perbedaan antara output actual dan output potensial menunjukkan inefisiensi dalam produksi.
Sedangkan efisiensi teknis menurut Soekartawi (1991) adalah dihitung dengan rumus:
ET = Yi / Yii

Dimana:
ET = Tingkat efisiensi teknis
Yi = Besaran produksi
Yii = Besarnya produksi yang diduga pada pengamatan ke-I yang diperoleh melalui fungsi
produksi frontier Cobb-Douglas.
d. Analisis Efisiensi Alokatif

Pendekatan 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 tersebut
menunjukkan hal sebagai berikut (Coelli dkk, 1998)
(1) Skor = 1 menunjukkan titik pada frontier dimana usahatani yang dijalankan oleh petani
padi sawah (DMU) secara alokatif dan efisien.
(2) Skor < 1 menunjukkan titik pada frontier dimana usahatani yang dijalankan oleh petani padi
sawah (DMU) secara alokatif belum/ tidak efisien
e. Analisis Efisiensi Ekonomis

Menurut Wardani (2003), efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara seluruh
efisiensi harga (alokatif) dari seluruh faktor input. Efisiensi ekonomi usahatani padi dapat
dinyatakan sebagai berikut:
EE = TE. AE
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Dimana:
EE
= Efisiensi Ekonomis
TE
= Efisiensi Teknis
AE
= Efisiensi Alokatif
Kriteria:
(1) Jika EE = 1 maka penggunaan input sudah efisien
(2) Jika EE < 1 maka penggunaan input modal tidak efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik petani sampel sebagain besar adalah penduduk program transmigrasi
tanaman pangan terutama padi sawah dengan kepemilikan yang sempit antara 0.50-1.0 ha. Petani
responden terdiri dari 40 petani program OPRM dan 40 orang petani bukan program OPRM. Petani
peserta OPRM diambil dari Kecamatan Rambah Samo Desa Karya Mulya yang merupakan Desa
pelaksana Program OPRM IP 100 ke 200, sedangkan petani bukan peserta OPRM diambil
Kecamatan Rambah Desa Suka Mulya
Model fungsi yang digunakan dalam penelitian adalah model Stochastic Frontier CobbDouglas sedangkan untuk menduga parameter da input produksi digunakan metode Ordinary Least
Square (OLS). Dalam penelitian ini dugaan yang diperoleh ialah sebagai berikut:
Tabel 2.

H0 : Variabel input berpengaruh terhadap produksi padi sawah
H1 : Variabel input tidak berpengaruh terhadap produksi padi sawah

Hasil Pendugaan Fungsi Produksi Cobb-Douglas dengan Menggunakan Metode Ordinary Least
Square (OLS)

Parameter
Pendugaan
Intercept
1.56024
LUAS LAHAN (M2) (X1)
0.38395
PUPUK UREA (KG) (X2)
0.00190
PUPUK KCL (KG) (X3)
0.02065
PUPUK SP36(KG) (X4)
0.00265
PUPUK KANDANG (KG) (X5)
-0.00613
PENGGUNAAN BENIH (KG) (X6)
0.22390
TENAGA KERJA (HKP) (X7)
0.02623
PESTISIDA (Lt) (X8)
-0.04818
PENDIDIKAN (D1)
0.13599
BENIH UNGGUL (D2)
0.13770
PROGRAM (D3)
0.22291
PENGALAMAN USAHATANI (D4)
0.29821
R-Square : 0.9645; F-Hitung; 137,87; F: <.0001
Variabel Input

Sumber: Data Olahan, 2015

Pr > |t|

0.0157
<.0001
0.6058
<.0001
0.3803
0.0005
0.0049
0.6386
0.3853
0.0010
0.0004
0.6371
0.0038

VIF

0
9.03064
2.05391
2.37379
1.83567
1.20178
6.32068
4.17046
4.58014
2.02925
1.49268
2.69081
1.25620

Berdasarkan 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), pupuk
KCL (X3), pupuk kandang (X5), penggunaan benih (X6), pendidikan (D1), benih unggul (D2)
pengalaman usahatani (D4). Sedangkan lima variabel lainya yaitu variabel pupuk urea (X2), variabel
pupuk SP36 (X4), variabel tenaga kerja (X7), variabel pestisida (X8) dan Program (D3) tidak
signifikan dikarenakan nilai P-value besar dari  = 0,05.
Nilai probabilitas atau tingkat signifikansi antar variabel terlihat bahwasanya ke tujuh
variabel yang signifikan pada taraf 5% dengan nilai F-hitung sebesar 137.87. sedangkan nilai
koofisien determinan dari fungsi produksi rata-rata diperoleh nilai sebesar 0.9645 artinya variabel
yang 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 faktor
produksi lain yang tidak termasuk kedalam model.
a. Analisis Efisiensi Teknis

Sebagian besar dari total DMU dalam penelitian ini terlihat bahwa secara teknis produksi
padi sawah peserta program OPRM sudah efisien penggunaan inputnya. Namun secara rata-rata
petani responden masih memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil maksimal seperti yang
diperoleh petani yang sudah efisien secara teknis. DMU yang tidak mencapai efisiensi secara teknis
adalah 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 OPRM

Penggunaan faktor produksi oleh DMU yang tidak efisien pada usahatani padi sawah peserta
program OPRM masih berpotensi untuk ditingkatkan. Penggunaan faktor produksi ini dapat
dikurangi pada model input oriented tetapi hanya dilakukan pada faktor produksi tertentu.
Pengurangan faktor produksi ini akan menghasilkan output produksi sebesar nilai aktual yang
dicapai sekarang. Namun faktor produksi luas lahan tidak dapat dikurangi, hal ini dapat
ditanggulangi dengan perbaikan sistem budidaya dan pengolahan tanah. Hal ini disebabkan karena
perluasan lahan pertanian didaerah penelitian sulit dilakukan dan lampiran Tabel tersebut
merupakan alokasi input pada DMU yang tidak efisien terhadap frontiernya
DMU yang telah efisien secara teknis pada groupnya masing-masing (berdasarkan luas
lahan) maka masih dapat dipilih DMU yang paling efisien diantaranya yaitu dengan melihat
produktivitas yang mampu dihasilkan oleh masing-masing DMU tersebut. Kemudian DMU yang
memiliki 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)
≥ 10000
≥ 5000-9999
< 5000

DMU Dengan Luas
Lahan yang Sama
(Orang)
1
27
12
40

Jumlah DMU Efisien
(Orang)
0
12
9
21

Persentasi (%)
0
44.44
75.00

Tabel 3 menerangkan bahwa proporsi DMU yang efisien secara teknis didominasi oleh
petani 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 m 2 dari
12 petani terdapat 12 petani (37,97) yang telah efisien, selanjutnya petani yang luas lahan garapan
diatas 10000 m2 hanya 1 petani dan termasuk tidak efisien secara teknis.
Sebagian besar dari total DMU bukan peserta program OPRM dalam penelitian ini
memperlihatkan secara teknis usahatani padi sawah bukan peserta program OPRM di lokasi
penelitian sudah efisien penggunaan inputnya. Namun secara rata-rata petani responden masih
memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil maksimal seperti yang diperoleh prtani yang sudah
efisien 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 OPRM
Tabel 4.

Pendugaan Efek Inefisiensi Teknis Fungsi Produksi Cobb Douglas Pada Petani Peserta OPRM dan
Peserta Non OPRM

Parameter
D1
D2
D3
D4

Variabel
Pendidikan
Bibit Unggul
Program
Pengalaman Usahatani

b. Analisis Efisiensi Alokatif

Koefisien
0.13599
0.13770
0.22291
0.29821

Standard-error
0.03963
0.03690
0.04847
0.09936

Pr > (t)
0.0010
0.0004
0.6371
0.0038

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

Gambar 4. Efisiensi Alokatif Usahatani Padi Sawah Peserta Program OPRM

Efisiensi alokatif petani responden Non OPRM berada pada kisaran 0,390 sampai 1,00
dengan rata-rata 0,722. Hal ini berarti, jika rata-rata petani responden dapat mencapai tingkat
efisiensi alokatif yang paling tinggi, sedangkan pada petani yang tidak efisien, mereka akan dapat
menghemat biaya sebesar 61% persen (1- 0,390/1,00).

Gambar 5. Efisiensi Alokatif Usahatani Padi Sawah Non OPRM
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c. Efisiensi Ekonomi
Efisiensi ekonomis atau cost efficiency (CE) merupakan gabungan dari efisiensi teknik dan
alokatif, artinya patani yang efisien secara ekonomis adalah petani yang mampu mencapai kedua
efisiensi tersebut.
Tabel 5.

NO
1
2
3

Efisiensi Ekonomis Asumsi VRS pada Usahatani Padi Sawah Peserta Program OPRM dan Non
OPRM di Kabupaten Rokan Hulu

KET
Rata-Rata
Minimum
Maksimum

OPRM

0.6273
0.445
0.917

NON OPRM

0.70595
0.39
1.000

Berdasarkan analisis yang dilakukan seperti pada Tabel 5 dapat diketahui nilai rata-rata
efisiensi ekonomis dari keseluruhan DMU peserta program OPRM adalah 0,627 atau 62,7% dengan
nilai terendah 0,445 atau 44,5% dan nilai tertinggi adalah 0.917 atau 91.7%. Dimana dalam hal ini
semua petani tidak termasuk efisien secara ekonomis.
KESIMPULAN

1. Seluruh usaha tani peserta OPRM dinyatakan belum efisien secara alokatif berbanding sebanyak
92,5 persen pada non peserta. Terdapat 53 persen usahatani padi peserta telah efisien secara
teknis sedangkan pada non peserta sebanyak 82,5 persen. Untuk efisiensi ekonomis, sebanyak
7,5 persen telah efisien pada non peserta dan 0 persen pada peserta OPRM
2. Rata-rata petani daerah penelitian memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah namun
memiliki pengalaman berusahatani yang cukup sehingga masih memungkinkan untuk dapat
meningkatkan 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) dan
pengalaman usahatani (D4) pengalaman berusahatani.
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ABSTRAK
Industry karet alam Provinsi Jambi memiliki kontribusi dalam perolehan devisa yang cukup besar.
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, dalam level mikro ekonomi karet belum mampu memberikan pendapatan
yang siknifikan terhadap keluarga petani produsen khususnya petani karet rakyat. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ekonomi pengolahan sheet angin terhadap
pendapatan petani karet di Provinsi Jambi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa industri hilir
pengolahan karet dengan produk akhir sheet angin disamping dapat meningkat serapan tenaga
kerja di wilayah perdesaan, juga dapat meningkatkan pendapatan per liter bahan baku lateks yang
dihasilkan oleh petani.
Kata kunci: Sheet angin, lump, karet, industri hilir, pendapatan
PENDAHULUAN

Industry karet telah menjadi salah satu sub sektor pertanian andalan Provinsi Jambi baik
sebagai sumber pendapatan petani maupun sebagai sumber devis Disbun Provinsi Jambi (2014),
melaporkan bahwa perolehan devisa dari ekspor karet Provinsi Jambi adalah US $ 410.266.573,86
atau sekitar 26,17 % dari total nilai ekspor non migas Provinsi Jambi. Namun demikian, peran
sebagai kontributor utama perolehan devisa tersebut ditengarai belum mampu memberikan
pendapatan yang memadai bagi petani produsen khususnya petani karet rakyat di Provinsi
Jambi.BPS (2013) menunjukkan bahwa rata rata kepemilikan usahatani karet di Provinsi Jambi
adalah 2,60 Ha per keluarga dengan rata rata produktivitas 914 Kg/Ha/Tahun. Dengan demikian
dapat dihitung bahwa rata rata petani karet di Provinsi Jambi hanya dapat menghasilkan karet
kering 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 Jambi
pada Tahun 2012 adalah Rp. 22.588/ Kapita/Hari. Nilai pendapatan real yang diterima petani karet
ternyata 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 Provinsi
Jambi adalah sebesar 39,49 % dari harga yang dibayarkan konsumen terakhir. Angka pendapatan
tersebut masih berada dibawah US. $. 2,0 /Kapita /Hari yakni nilai pendapatan untuk dapat
memenuhi kebutuhan minimal per hari menurut FAO.
Rendahnya kemampuan usahatani karet dalam memberikan pendapatan yang memadai
bagi petani karet rakyat diduga tidak terlepas dari rendahnya daya tawar petani produsen dalam
struktur tataniaga karet alam di Provinsi Jambi. Hasil penelitian Zulkifli, dkk (2016) sebagai misal
menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 12 (dua belas) variasi sistem pemasaran bahan olahan
karet kering yang dapat ditemui di wilayah Provinsi Jambi. Hasil penelitian yang sama juga
menunjukkan bahwa 72,50 % petani karet rakyat selalu menjual karet yang dihasilkan kepada
pembeli yang sam Dalam hal ini dapat diartikan bahwa meskipun terdapat cukup banyak variasi
saluran pemasaran yang ada, sistem pemasaran bokar telah terbangun dan telah membudaya
sehingga petani menjadi kehilangan daya tawar dalam memasarkan bahan olahan karet yang
dihasilkan. Keterikatan petani terhadap pedagang pengumpul ditengarai menjadi salah satu
penyebab 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 dalam
struktur pasar monopolistik dimana daya tawar petani dalam penentuan harga produk pertanian
yang dihasilkan cenderung sangat lemah.
Pada dasarnya telah terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna
meningkatkan pendapatan petani karet alam mulai dari perbaikan sistem pemasaran hingga
peningkatan kualitas karet yang dapat dihasilkan oleh petani. Khususnya di Provinsi Jambi, salah
satu cara yang telah dilakukan dewasa ini adalah memperpendek saluran pemasaran karet yakni
dengan cara mentautkan petani produsen karet rakyat dengan pabrik crumb rubber sebagai
konsumen terakhir dalam bentuk kemitraan pemasaran bokar (Napitupulu, dkk, 2011). Namun
demikian, jalinan kemitraan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak , petani dan Pabrik Karet
Remah umumnya tidak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang terlalu lam Berbagai hal dapat
terjadi seperti misalnya pelanggaran atas cara penentuan harga pada setiap transaksi sering terjadi
dimana posisi pembeli sebagai penentu harga masih tetap dominan. Daim (2003) dan Fadjar (2006),
mengatakan bahwa sejumlah kelemahan dan ancaman atas keberlanjutan hubungan kemitraan
yang 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 terjadi
baik karena disengaja maupun tidak oleh petani produsen.
Permasalahan pokok dalam upaya peningkatan pendapatan petani adalah hilangnya
alternative bagi petani dalam memilih kualitas bahan olahan karet yang dihasilkan oleh petani.
Hilangnya daya tawar petani dalam penentuan harga selanjutnya direspon oleh petani dengan
mengurangi mutu karet yang dihasilkannya, yang pada akhirnya bermuara pada pendapatan petani
yang semakin rendah. Kondisi tersebut salah satunya dapat diantisipasi melalui pengembangan
industry hilir berbahan baku karet alam. Tulisan ini merupakan hasil kajian dampak pengembangan
industri hilir pengolahan berbahan baku karet terhadap pendapatan petani di Provinsi Jambi.
Secara lebih khusus, tulisan ini dibuat untuk menganalisis dampak pengembangan Industri Hilir
Pengolahan karet terhadap peningkatan pendapatan petani karet alam di Provinsi Jambi. Adapun
alur pola keterkaitan antara variabel dalam strategi peningkatan pendapatan petani karet rakyat
melalui pengembangan industri hilir pengolahan karet alam di Provinsi Jambi dapat disajikan
sebagai berikut:

Gambar 1.

Skema kerangka pikir keterkaitan antar variable dalam pengembangan industry hilir karet di
Provinsi Jambi.
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Keterangan:
BPEM
: Biaya pemasaran
CHOK
: Jumlah curahan TK (HOK) bulan
DBIB
: Jenis bibit (dummy)
DBPE
: bantuan Pemerintgah (dummy)
DKGU
: Jenis kuagulum (dummy)
DKLA
: Frekuensi mengikuti diklat
DMIT
: kemitraan (dummy)
DREV
FJUL
FSAD
KRDT

: Revitalisasi (dummy)
: Frekuensi jual per bulan
: Frekuensi sadap per minggu
: Jumlah pinjaman tahun terakhir

LAHN
PENG
PKAR
QCAI
QLAT
TEGK
UMRT
VJUA
YLUT
YRTK

METODE PENELITIAN

: Luas lahan karet
: Pengalaman berusahatani
: Harga Bokar
: Jumlah compon cair per minggu
: Jumlah latek kebun per minggu
: Jumlah batang produktif
: Umur tanaman produktif
: Jumlah bokar yang dijual per
bulan
: Pendapatan luar usahatani
: Pendapatan rumah tangga petani
karet rakyat

Keluaran yang diharapkan dari tulisan ini adalah terrumuskannya strategi peningkatan
pendapatan rumah tangga petani melalui pengembangan industri hilir pengolahan karet rakyat di
tingkat petani di Provinsi Jambi. Strategi dalam tulisan ini didekati dengan perumusan sebuah
model yang dapat diartikan sebagai penyajian pola hubungan antara variabel dalam suatu sistem
ekonomi yang di dalamnya terkandung suatu diskripsi verbal atau analogi dari beberapa penomena
yang terjadi dalam dunia nyat Suatu model dapat disajikan dalam bentuk diagram alur atau dalam
sekumpulan persamaan matematis yang menunjukkan pola hubungan antara variabel didalamnya
(Bannock et al. 1989, Intriligator 1978).
Analisis Deskriptif digunakan untuk merumuskan faktor-faktor yang perlu disimulasikan
agar industri hilir pengolahan karet rakyat yang dapat meningkatkan pendapatan petani dapat
secara nyata tumbuh dan berkembang di lingkungan petani karet rakyat di Provinsi Jambi.
Selanjutnya, untuk menganalisis keterkaitan antar variable dalam model dianalisis dengan
menggunakan prosedur syslin dengan metode 2-SLS yang kemudian dilanjutkan dengan prosedur
simnlin. Prosedur analisis ini diawali dengan proses identifikasi dan validasi model. Identifikasi
model dalam kajian ini dilakukan berdasarkan structural order conditionsebagaimana yang
dianjurkan oleh Koutsoyiannis (1977).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Usaha Kebun Karet Rakyat
Tanaman Karet dapat dikatakan sebagai salah satu tanaman endemik di wilayah Provinsi
Jambi. Data statistik menunjukkan bahwa tanaman ini dapat dijumpai pada seluruh wilayah
kabupaten kecuali di dataran tinggi Kerinci. Khususnya di Kabupaten Sarolangun, Bungo dan Muaro
Jambi; komoditas ini diusahakan petani pada areal sekitar 271.547 Ha (41,51 %) dari total areal
usahatani karet (653.160 Ha) di Provinsi Jambi (BPS Kabupaten Sarolangun, 2012; BPS Kabupaten
Bungo, 2012; dan BPS Kabupaten Muaro Jambi 2012). Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa
sekitar 143.621,21 Ha (52,89 %) dari luas areal usahatani karet pada tiga kabupaten tersebut
adalah 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 Provinsi
Jambi masih dikelola secara subsisten. Kebutuhan pemenuhan pangan dan kebutuhan pokok
lainnya merupakan motivasi utama bagi petani dalam mengusahakan kebun karet yang dimilikiny
Pola usahatani subsisten yang mewarnai latar belakang usahatani karet rakyat di Provinsi Jambi
ditengarai turut menyebabkan masih cukup besarnya (17,87 %) total areal tanam karet yang
tergolong pada karet tua/rusak yang tidak layak disadap.
Cukup luasnya areal tanam karet yang tergolong tua/rusak di wilayah Provinsi Jambi pada
dasarnya 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 untuk
pengembangan karet rakyat di Provinsi Jambi, dengan jumlah kelompok tani karet sebanyak 2.070
unit kelompok (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2013). Kabupaten Bungo sebagai wilayah yang
memiliki pengembangan karet rakyat paling luas diantara tiga kabupaten wilayah studi hingga
tanhun 2011 telah menyerap 16,13 persen bibit karet atau sebanyak 3.650.000 batang. (Statistik
Perkebunan, 2012)
Model Pengembangan Industri Hilir Pengolahan Karet

Pengembangan industri karet alam yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani karet
rakyat dapat ditelusuri melalui rumusan model peningkatan nilai tambah bokar yang dihasilkan
oleh petani di Provinsi Jambi. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pola hubungan antar
variable dalam upaya pengembangan industri hilir pengolahan berbahan baku karet yang dapat
meningkatkan pendapatan petani karet rakyat di Provinsi Jambi dapat disajikan sebagai berikut:
Persamaan 1:
QCAI = 0.8283
Se
(3.1063)
p
0.7907

Persamaan 2:
QLAT
= 33.719
Se
(47.538)
p
0.4812

+ 0.2653 QLAT
(0.0090)
<.0001

Persamaan 3:
PKAR
= 9614.824
Se
(260.76)
p
<.0001
Persamaan 4:
VJUA
= - 126.113
Se
(49.797)
p
0.0142

Persamaan 5:
KRDT
= 85278.22
Se
(13282.27)
p
<.0001

Persamaan 6:
YUTK
= 661430.4
Se
(888413.1)
p
0.4597

+ 0.1809 DKLA
(0.6201)
0.7716

- 0.0002 PKAR
(0.0002)
0.4483

+ 0.5932 DBPE
(0.6440)
0.361

+ 40.414 LAHN
(19.822)
0.0465

+ 0.0162 TEGK
(0.0164)
0.3295

+ 0.9021 CHOK
(0.6232)
0.1537

+ 1557.57 DMIT
(212.12)
<.0001

+ 2.017 VJUAL
(1.414)
0.1593

+ 80.809 DKGU
(200.720)
0.6888

+ 0.4851 PENG
(1.0036)
0.6308

+ 2.0331 DKGU
(8.3205)
0.8079

+ 8.1868FJUL + 16.093 FSAD + 3.1654 PENG
(5.6639)
(5.4442)
(1.5712)
0.154
0.0046
0.0488

+ 8.8891 FSAD
(2.9831)
0.0043

+ 0.00099 KRDT
(0.00027)
0.0005

+ 1302.158 QCAI - 2532.02 DMIT + 13131.32 DBIB - 1917.28 FSAD
(383.536)
(7315.314)
(7391.06)
(2691.124)
0.0013
0.7306
0.0812
0.4792

+ 1041145 LAHN + 107.1948 PKAR - 14040.1 VJUA + 103398.4 QCAI
(193169.1)
(84.36318)
(5690.878)
(42121.72)
<.0001
0.2092
0.0168
0.0173

Persamaan 7: Persamaan Identitas
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YRTK
Rata-rata
Stdev

= YUTK
3319838.95
866709.199

+ YLUT
1793382.50
211442.74

Pada model diatas dapat ditelusuri saling keterkaitan antara variable yang mempengaruhi
kinerja industri hilir pengolahan karet yang bermuara pada peningkatan pendapatan petani karet.
Pada model persamaan 1 (QCAI) dapat dilihat bahwa jumlah kompon cair yang dihasilkan oleh
petani karet rakyat di lokasi penelitian tergantung pada variable jumlah lateks kebun yang dapat
dihasilkan oleh petani per periode sadap, pengalaman pendidikan yang didekati dari pengalaman
mengikuti pendidikan dan latihan pengolahan/agribisnis karet alam, harga karet alam, serta
ketersediaan bantuan pemerintah. Secara statistik dapat dilihat bahwa variable kuantitas lateks
yang dihasilkan, berpengaruh sangat nyata terhadap keputusan petani dalam menghasilkan
kompon cair yang menjadi alternative bentuk akhir dari bokar (lump) sebagai produk yang secara
tradisional dihasilkan petani sebagai sumber pendapatan keluargany Petani berkenan
menghasilkan sejumlah kompon cair (lateks pekat) jika jumlah lump yang dihasilkan telah cukup
memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarg
Masih sangat tergantungnya keputusan petani untuk menghasilkan kompon cair pada
kuantitas lateks kebun yang dihasilkan dapat disebabkan belum adanya kepastian atau pengalaman
nyata bagi petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan mengalihkan seluruh
atau sebahagian dari lateks kebun mereka ke dalam bentuk kompon cair. Penyuluhan dan
pendampingan sangat dibutuhkan agar petani secara perlahan mengadopsi kompon cair sebagai
produk akhir dari karet yang dihasilkan oleh petani.
Variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan petani untuk menghasilkan kompon cair
adalah wawasan, yang didekati dari indikator pengalaman mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan; harga karet; dan ketersediaan bantuan pemerintah. Tiga variable eksogen tersebut dapat
distimulasi untuk memacu proses adopsi inovasi yang diintroduksikan kepada petani. Cukup
menarik untuk dicermati bahwa variable bantuan pemerintah turut mempengaruhi keputusan
petani dalam menghasilkan kompon cair dalam agribisnis karet yang dilakukan petani. Hal ini dapat
menunjukkan bahwa kemampuan petani untuk mengadopsi teknologi baru yang cenderung bersifat
padat modal masih sangat lemah. Lemahnya kemampuan petani mengadopsi teknologi baru padat
modal lebih disebabkan pola usahatani yang mereka lakukan hingga dewasa ini masih lebih bersifat
subsisten dan sangat tergantung pada patron yang menjadi pelanggan mereka dalam bertransaksi
bahan olahan karet yang mereka hasilkan selama ini.
Variabel jumlah lateks kebun yang dihasilkan petani pada model persamaan berikutnya
terlihat dipengaruhi oleh sejumlah variable yakni luas lahan, jumlah tegakan, jumlah curahan hari
kerja, pengalaman berusahatani, jenis kuagulum yang digunakan dan frekwensi sadap perminggu
yang dilakukan oleh petani responden. Analisis stastik menunjukkan bahwa diantara enam variable
yang mempengaruhi jumlah lateks kebun yang dapat dihasilkan oleh petani, terdapat tiga variable
yang 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 maka
semakin besar peluang petani menghasilkan jumlah lateks kebun yang lebih banyak. Hal ini secara
implicit menujukkan bahwa batasan ketersedian input baik luas lahan, maupun curahan tenaga
kerja belum menjadi kendala dalam proses produksi karet yang dilakukan oleh petani. Apabila
peluang memperoleh pendapatan dari usahatani karet semakin terbuka maka ketersediaan input
bagi pengembangan IHP berbahan baku karet masih terbuk
Pada persamaan 3 (PKAR), dapat dilihat bahwa variable harga karet yang diterima petani
yang merupakan salah satu variable yang mempengaruhi jumlah lateks cair yang bersedia
dihasilkan oleh petani karet rakyat, terlihat sangat tergantung pada variable kemitraan dan
frekuensi jual per periode waktu yang dilakukan oleh petani. Hasil analisis statistik menunjukkan
bahwa petani yang melakukan pemasaran melalui pola kemitraan secara nyata memperoleh harga
karet yang lebih baik dari rekannya yang melakukan pemasaran ke pedagang pengumpul tanpa
ikatan kemitraan. Hal ini secara eksplisit menganjurkan bahwa salah satu upaya meningkatkan
pendapatan 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 model
pengembangan industri hilir pengolahan karet berbasis klaster sebagaimana yang dikaji dalam
penelitian ini.
Pada persamaan lainnya dalam model yang dikembangkan tersebut dapat dilihat adanya
pengaruh yang nyata antara variable harga karet dengan volume jual, volume jual dengan frekwensi
jual, jumlah kredit dengan nilai penjualan karet serta pengaruh sejumlah variable tersebut terhadap
pendapatan petani dari usahatani karet yang dikelolany Peningkatan motivasi petani untuk
mencurahkan tenaga kerja pada usahatani karet sebagai misal bermuara pada peningkatan jumlah
kompon cair yang dihasilkan dan pada gilirannya melalui variable harga, frekwensi jual dan
peningkatan nilai jual selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga petani dari
usjahatani karet yang mereka usahakan.
Sheet Angin Vs Lump

Perkembangan industri pengolahan karet di tingkat petani karet rakyat telah mengalami
kemunduran. Jika pada era tahun 1906 hingga awal tahun 1960’an, bahan olahan karet yang
dihasilkan 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 dihasilkan
petani telah berupa lump dengan KKK berkisar antara 40 – 60 % (Mubyarto dan Dewanta 1991);
(Napitupulu, dkk, 2011). Penurunan kualitas bahan olahan nkaret tersebut sudah barang tentu
berdampak pada penurunan harga yang dapat dibayarkan konsumen kepada petani karet, sehingga
salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani karet adalah dengan
mengenalkan kembali produk karet alam berbentuk sheet angin yang dapat dihasilkan oleh petani.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa industri pengolahan karet dengan bentuk produk
sheet angin dapat memberikan pendapatan yang lebih besar kepada petani karet rakyat di Provinsi
Jambi. Hasil uji coba yang dilakukan di Desa Muhajirin yang merupakan daerah percontohan dalam
kajian ini menunjukkan perbedaan pendapatan yang nyata antara petani yang menghasilkan sheet
angin dibandingkan dengan pendapatan petani yang menghasilkan karet dalam bentuk Lump.
Tabel 1. Analisis Biaya dan Pendapatan Petani Karet Dengan Bentuk Produk Sheet Angin dan Lump
di Desa Muhajirin, Tahun 2014
1
2
3
4
5
6

No

Uraian Biaya
Produk(Kg/Liter Lateks)
Harga Jual (Rp/Kg)

Penerimaan (Rp/Liter Lateks)

Biaya Produksi (Rp/Liter Lateks)
Pendapatan
R/C Ratio

Sheet Angin
0,405

Lump
0,50

5.112

1.606

2500

10125

5.013

2,02

7500
3750

2.144

1,74

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan petani secara nyata berbeda dalam dua
pola produksi yang dilakukan. Apabila petani menghasilkan bahan olahan karet dalam bentuk Sheet
Angin maka setiap liter lateks yang diolah dapat memberikan penerimaan sebesar Rp 10.125 lebih
besar dari pendapatan yang dapat diperoleh jika lateks yag dihasilkan diolah kedalam bentuk bokar
yakni sebesar Rp. 3.750/liter lateks. Secara statistik rata rata pendapatan petani dengan
menghasilkan bahan olahan karet kering dalam bentuk sheet angin dan Lump ternyata berbeda
sangat nyata yang ditunjukkan oleh hasil analisis Uji Bedanyat t-student dengan nilai t-hitung
sebesar 5,679 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,1603. Perbedaan pendapatan ini dapat diperoleh
karena kualitas karet yang diukur dengan kadar karet kering dan derajat kebersihan bahan olahan
sheet 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 proses
pengolahan sheet angin yang membutuhkan tambahan curahan kerja. Sebagaimana diketahui
bahwa proses pengolahan sheet angin disamping membutuhkan peralatan (modal) tambahan
berupa: 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 yang
dihasilkan petani masih harus dipasarkan ke daerah lain, khususnya ke Medan dan Lampung yang
sudah barang tentu membutuhkan upaya tersendiri dalam memasarkannya.
KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa umumnya (88,33 %) petani responden setuju jika
pemerintah membangun Industri Hilir Pengolahan (IHP) Karet di lokasi penelitian. Keberhasilan
pengembangan IHP karet tersebut tergantung pada ketersediaan lateks kebun yang secara
potensial tersedia cukup banyak di Provinsi Jambi.
2. Mayoritas responden (60 %) menyatakan bersedia mengalihkan hasil produksi mereka dari
bahan olahan karet kering (bokar) menjadi lateks kebun.
3. Rata rata pendapatan petani apabila menghasilkan bahan olahan karet dalam bentuk Sheet
Angin secara nyata berbeda dengan rata rata pendapatan petani jika menghasilkan karet dalam
bentuk lump.
DAFTAR PUSTAKA

Azzaino, Z., 1982. Pengantar Tataniaga Pertanian. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian,
IPB. Bogor.
BPS, 2012. Kabupaten Bungo Dalam Angka Biro Pusat Statistik. Jambi.
……, 2012. Kabupaten Muaro Bungo Dalam Angka Biro Pusat Statistik. Jambi.
……, 2012. Kabupaten Sarolangun Dalam Angka Biro Pusat Statistik. Jambi.
……, 2013. Statistik Perkebunan Provinsi Jambi. Biro Pusat Statistik Provinsi Jambi.
..…., 2013. Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi No.14/03/15/Th. VII, 1 Maret 2013.
jambi.bps.go.id/pub/brs/2013/03/exim.pdf, diunduh tanggal 23 September 2014.
Cho Dong-sung, 2000. From Adam Smith to Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory,
World Scientific Publishing Co, Pte, Ltd.
Daim Chamidun, 2003. Pengembangan Kemitraan Dan Dukungan Pendanaannya Di Bidang
Perkebunan. Makalah Pengantar Falsafah Sains, Program Pascasarjana IPB Bogor.
Dinas Perkebunan, 2012. Laporan Tahunan. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Jambi.
Evawani, Non. 2011. Analisis Strategi Peningkatan Mutu Bahan Olah Karet (Bokar) Di Provinsi
Jambi. Tesis. Program Pasca Sarjana - Universitas Jambi. Jambi
Fadjar Undang, 2006. Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap.
Forum Penelitian Agroekonomi 24 (01): 46-60.
Mubyarto dan Dewanta. A. S., , 1991. Karet: Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media Yogyakarta.
Napitupulu, D. Zulkifli dan Elwamendri , 2011. Konstruksi Model Kemitraan Pemasaran Bahan Olah
Karet (Bokar) Rakyat Di Provinsi Jambi. Universitas Jambi. Jambi
Zulkifli, Napitupulu dan Elwamendri, 2008. Analisis Pemasaran Bokar: Suatu Kajian terhadap
Peningkatan Kesejahteraan Petani Karet Melalui Pembenahan Tataniaga Bokar. Fakultas
Pertanian - Kantor Bank Indonesia Jambi, Jambi.

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

71

Pengaruh Faktor Ekonomi dan Sosial Terhadap Permintaan Pembiayaan
Usahakecil dan Menengah Sektor Agribisnis pada Lembaga Keuangan
Syariah Darussalam Madani di Cibubur
Edmon Daris dan Titik Inayah
Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Telepon: +62 812 1088 8904
E-mail: edmon.daris@uinjkt.ac.id

ABSTRACT
The objectives of this study was to identified impact of social and economic factor for
demand of capital. The main problems of this study was to known dominant factors are to impact
demand of capital in small business (UKM) agribusiness sector for Syariah finance institution. The
coefficient of regressive equation was obtained by applying Multiple Linear Regretion using crosssection data during the period of January to February 2011. The result of the analysis indicated that
the 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.
PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di Indonesia yang berlangsung sejak pertengahan 1997 telah menurunkan
kinerja perekonomian secara makro. Meskipun demikian, roda perekonomian di tingkat masyarakat
yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) tetap menggelinding dengan berbagai
potensinya. Usaha sektor informal dan UKM yang di masa lalu kurang mendapat perhatian
signifikan dalam pembangunan nasional ternyata mampu membuktikan eksistensinya. Pasca krisis
ekonomi, IMF melakukan survey pertumbuhan ekonomi di negara Asia.
Perekonomian Indonesia dinilai makin membaik dimana laju pertumbuhan ekonomi
meningkat dari 1.5 persen tahun 2004 menjadi 6.2 persen tahun 2008. Tingkat inflasi menurun dari
58.4 tahun 1998 menjadi 11.0 tahun 2008, sedangkan utang luar negeri juga menurun dari 64.9
tahun 2002 menjadi 30.7 tahun 2008. Sebaliknya tingkat pengangguran tetap pada 8.3 persen dari
tahun 2000 sampai tahun 2008(IMF International Financial Statistics, 2010).
Pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik beberapa tahun belakangan tentunya terkait
dengan aktifitas UKM. Pelaku UKM di Indonesia digolongkan menjadi masyarakat paling optimistis
menggerakkan bisnisnya, meskipun tengah menghadapi kondisi sulit pada kuartal IV tahun 2008.
Data tersebut diperoleh berdasarkan survey bertema “Asia-Pasific Small Business Confidence
Survey” yang dilakukan HSBC pada kuartal IV. Jumlah peserta yang terlibat dalam survei tersebut
adalah 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 salah
satu pilar penggerak ekonomi baik ditinjau dari segi jumlah, penyerapan tenaga kerja, maupun
kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peranan usaha kecil sangat dominan dalam
meningkatkan PDB dibandingkan usaha menengah dan usaha besar, dimana usaha kecil dapat
mempengaruhi pertumbuhan PDB sebesar 3.05 persen, usaha menengah sebesar 1.65 persen dan
usaha besar sebesar 0.70 persen (Kementerian Koperasi dan UKM, 2006).
Kemampuan melaksanakan perkreditan untuk masyarakat dilakukan oleh lembaga
keuangan mikro sebagai perwakilan dari pemerintah. Perkembangan lembaga keuangan mikro
semakin luas dengan banyak bermunculannya lembaga keuangan yang bersifat syariah, baik
lembaga keuangan syariah berbentuk bank umum syariah atau unit usaha syariah. Peningkatan
kinerja lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro yang bersifat
konvensional selama krisis ekonomi telah menyadarkan sebagian besar masyarakat untuk mulai
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mempertimbangkan investasi mereka pada lembaga keuangan mikro syariah. Keinginan ini juga
didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan
bisnis 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 sebesar
99,75 persen dari keseluruhan jumlah pelaku usaha. Namun perkembangan ini tetap disertai
dengan permasalahan mendasar bagi UKM. Permasalahan mendasar UKM terutama UKM Agribisnis
dalam mengembangkan usahanya adalah permodalan. Permodalan menempati posisi pertama atas
kesulitan yang dihadapi UKM khususnya UKM Agribisnis dalam pengembangan usaha (Deputi
Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, 2009).
Berdasarkan peran dari UKM agribisnis yang sangat strategis dan banyaknya lembaga
keuangan yang menyediakan permodalan, timbul pertanyaan bagaimana memecahkan persoalan
permodalan (aksebilitas terhadap modal) agar UKM tetap berkembang. Salah satu cara untuk
memecahkan persoalan tersebut adalah dengan pembiayaan masyarakat miskin melalui keuangan
mikro. Dengan demikian suatu penelitian mengenai “Pengaruh Faktor Ekonomi dan Sosial Terhadap
Permintaan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Agribisnis Pada Lembaga Keuangan
Syariah perlu untuk dilakukan.
Pelaku usaha kecil dan menengah merupakan pilar dari penggerak perekonomian di
Indonesia sehingga saat ini telah banyak lembaga keuangan mikro yang terbentuk untuk memenuhi
kebutuhan UKM berbasis agribisnis. Salah satu dari lembaga keuangan tersebut adalah Koperasi
Jasa Keuangan Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil (KJKS BMT) Darussalam Madani, dimana KJKS BMT
Darussalam Madani merupakan salah satu koperasi yang bergerak dibidang koperasi simpan
pinjam yang terletak di kota Cibubur, kabupaten Bogor.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian
ini adalah
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan pembiayaan UKM agribisnis di KJKS BMT
Darussalam Madani?
2. Bagaimana pengaruh faktor –faktor tersebut terhadap permintaan pembiayaan UKM agribisnis
pada KJKS BMT Darussalam Madani?
Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan UKM agribisnis pada
KJKS BMT Darussalam Madani .
2. Menganalisis pengaruh faktor – faktor tersebut terhadap permintaan pembiayaan UKM
agribisnis di KJKS BMT Darussalam Madani.
METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil
Darussalam Madani yang berada di kota Cibubur, Bogor. Koperasi ini disingkat oleh masyarakat
menjadi BMT Darussalam Madani. Pemilihan BMT ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan
pertimbangan bahwa BMT ini telah lama berdiri sehingga telah memiliki cukup banyak nasabah,
serta belum memiliki data secara ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan
pembiayaan UKM sekitar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2011 hingga Februari
2011.
Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
menggunakan instrumen kuisioner kepada nasabah KBMT. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
arsip BMT Darussalam Madani, Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha
Kecil (PINBUK), Kementerian Koperasi dan UKM, Internet dan literatur lain yang relevan dengan
penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 sampel.
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Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh merupakan data kualitatif dan data kuantitatif sebelum diolah dan
dianalisa, dilakukan beberapa prosedur pendahuluan terhadap data yang diperoleh yaitu membuat
pengkodean dan mengelompokan data.
Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda.
Persamaan Regresi Berganda adalah persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih
variabel independen. Bentuk persamaan regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut (Gujarati,
1997) :
Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5
dimana :
Y = Permintaan pembiayaan (rupiah)
a = intercept
b1..b5 = Koefisien Regresi
X1 = 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 maupun
ekonometrika.. 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-variabel
independen melalui koefisien determinasi (R2).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pendugaan Model
Hasil pendugaan model dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan
pembiayaan UKM sektor agribisnis pada lembaga keuangan syariah dapat dari persamaan regresi
berganda 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 = 115.459
Dimana:
Y = Nilai permintaan pembiayaan (rupiah),
X1 = Biaya administrasi (rupiah),
X2 = Omzet bersih (rupiah),
X3 = Nilai agunan (rupiah),
X4 = Pendidikan (0,1), dan
X5 = 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 pembiayaan
adalah biaya administrasi, omzet bersih, nilai agunan, pendidikan dan frekuensi angsuran. Uji ini
dilakukan dengan memperbandingkan t hitung dengan t tabel, atau dari perbandingan
probabilitasnya (Sig < a).
Berdasarkan hasil perhitungan olah SPSS 16 pada tingkat kepercayaan 99 persen dengan
nilai 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 disimpulkan
bahwa X1 (biaya administrasi) memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan secara statistik
terhadap Y (jumlah permintaan pembiayaan mitra usaha) pada taraf kepercayaan 99 persen.
Berdasarkan hasil perhitungan olah SPSS 16 pada tingkat kepercayaan 99 persen dengan
nilai signifikansi 0,004, maka nilai t hitung untuk omzet adalah sebesar 3,120 > t tabel = 2,771 atau a
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

74
untuk omzet sebesar 0,004 < 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X2 (omzet) memiliki
pengaruh yang nyata atau signifikan secara statistik terhadap Y ( jumlah permintaan pembiayaan
mitra usaha)pada taraf kepercayaan 99 persen.
Berdasarkan hasil perhitungan olah SPSS 16 pada tingkat kepercayaan 52 persen dengan
nilai signifikansi 0,473, maka nilai t hitung untuk besarnya nilai agunan adalah sebesar 0,728 >t
tabel = 0,716 atau a untuk nilai modal sebesar 0,473 < 0,48. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa 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 dengan
nilai 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 dapat
disimpulkan bahwa X4 (tingkat pendidikan) memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan secara
statistik terhadap Y (jumlah permintaan pembiayaan) pada taraf kepercayaan 66 persen.
Berdasarkan hasil perhitungan olah SPSS 16 pada tingkat kepercayaan 99 persen dengan
nilai 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 dapat
disimpulkan bahwa X5 (frekuensi angsuran) memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan secara
statistik terhadap Y (jumlah permintaan pembiayaan mitra usaha)pada taraf kepercayaan 99
persen.
Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 95,5
persen perilaku perubahan dependen variable dapat dijelaskan perilaku perubahan variable
independen. Sedangkan berdasarkan uji F bernilai 115.459 dimana secara bersama-sama variable
independen berpengaruh nyata terhadap variable dependen pada taraf kepercayaan 99 persen.
PEMBAHASAN

Pengaruh Biaya Admisnistrasi, Omzet, Nilai Agunan, Pendidikan dan Frekuensi Angsuran
Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Oleh Mitra Usaha mempunyai dua makna, yaitu
sebagai barang ekonomi dan sebagai perilaku sosial. Kedua pengertian tersebut digunakan dalam
menganalisis permintaan kredit. Analisis permintaan terhadap kredit dapat melalui dua pendekatan
yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial. Pendekatan ekonomi dilakukan melalui fungsi
permintaan dimana kredit dianggap sebagai barang ekonomi, sedangkan pendekatan social
dilakukan dengan pendekatan agama.
1. Pengaruh biaya administrasi (X1) terhadap permintaan pembiayaan mitra Usaha (Y).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mitra usaha BMT Darussalam Madani membayar
biaya administrasi dengan beberapa administrasi yang telah ditetapkan. Besarnya nilai biaya
administrasi yang dibayar oleh mitra usaha antara Rp.40.000,00 – Rp.250.000,00. Berdasarkan
perhitungan hasil regresi berganda didapat koefisien regresi biaya administrasi (b1) bernilai positif
sebesar 5,269. Angka ini menunjukkan hubungan yang searah antara nilai biaya administrasi
dengan permintaan pembiayaan mitra usaha. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan
Rp.10.000,00 nilai biaya administrasi maka akan meningkatkan jumlah permintaan pembiayaan
sebesar Rp.52.690,00 oleh mitra usaha. Penambahan ini terjadi karena adanya tingkat kesesuaian
dari pembiayaan, yaitu semakin besar nilai biaya administrasi, semakin besar pula jumlah
permintaan pembiayaan mitra usaha yang diajukan. Pada penelitian terdahulu oleh Karmina (2006)
menyatakan bahwa biaya administrasi memiliki hubungan yang searah dengan permintaan
pembiayaan. Biaya administrasi merupakan harga dari pembiayaan yang ditinjau dari sisi yang
memberikan pembiayaan (sisi penawaran).
2. Pengaruh omzet (X2) terhadap permintaan pembiayaan mitra usaha (Y)

Omzet yang didapatkan mitra usaha agribisnis antara Rp 400.000,00 - Rp13.000.000,00
selama satu bulan. Omzet dalam penelitian ini dihitung dengan cara pndapatan kotor dikurangi
biaya-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 ini
menunjukkan hubungan yang searah antara omzet dengan jumlah permintaan pembiayaan mitra
usaha. Ini menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1.000.000,00 pada omzet mitra usaha, maka
akan meningkatkan jumlah permintaan pembiayaan sebesar Rp.176.000,00 oleh mita usaha.
Peningkatan omzet ini memberikan pertanda bahwa usaha mitra usaha mengalami peningkatan
sehingga 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 kecil
atau berskala mikro yang dalam prosesnya membutuhkan penambahan modal untuk
mengembangkannya. Mitra usaha lebih banyak menjaminkan salah satu barang yang dimiliki
sebagai jaminan agar pihak yang BMT Darussalam lebih mempercayai. Jaminan yang diberikan
berbentuk surat kuasa BPKB motor/mobil atau sertifikat tanah. Namun ada juga yang tidak
memberikan jaminan karena nilai pembiayaannya yang kecil atau nilai pembiayaan kurang dari
Rp5.000.000,00. Berdasarkan perhitungan hasil regresi berganda didapat koefisien regresi nilai
agunan (b3) bernilai negatif sebesar 0.025. Angka ini menunjukkan hubungan yang tidak searah
atau berbanding terbalik antara nilai agunan dengan jumlah permintaan pembiayaan. Ini
menyatakan bahwa setiap penambahan nilai agunan Rp1.000.000,-yang harus dipenuhi oleh mitra
usaha, maka akan mengurangi jumlah permintaan pembiayaan sebesar Rp. 25.000 oleh mitra usaha.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa hubungan jaminan terhadap
permintaan pembiayaan berbanding terbalik sesuai dengan menurut IBBID bahwa jaminan tidak
terlalu 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. Berdasarkan
perhitungan hasil regresi berganda didapat koefisien regresi pendidikan (b4) bernilai positif
sebesar 0.217. Angka ini menunjukkan hubungan yang searah antara latar belakang pendidikan
mitra usaha dengan jumlah permintaan pembiayaan. Ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1
tingkat pendidikan mitra usaha maka akan meningkatkan jumlah permintaan pembiayaan
Rp.217.000. Hal ini dikarenakan mitra usaha yang memiliki latar belakang yang lebih tinggi
cenderung menyadari jumlah pembiayaan yang harus diajukan serta resiko dari penambahan modal
usahanya dapat dikelola dengan baik. Pendidikan dalam berbagai bentuk dan isi sangat penting
dalam 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 BMT
Darussalam 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 angsuran
pengembalian (b5) bernilai negatif sebesar -0,170. Angka ini menunjukkan hubungan yang tidak
searah antara jumlah angsuran dengan permintaan pembiayaan mitra usaha. Ini menyatakan bahwa
setiap penambahan 1 bulan frekuensi angsuran pengembalian yang diajukan oleh mitra usaha maka
akan mengurangi permintaan pembiayaan sebesar Rp170.000,00 oleh mitra usaha. Teori
permintaan untuk frekuensi angsuran dapat disesuaikan dengan waktu. Berdasarkan penelitian ini
semakin pendek waktu yang diberikan oleh lembaga keuangan, maka semakin tinggi jumlah
permintaan pembiayaan yang diajukan oleh UKM. Pada prinsipnya orang islam itu tidak menyukai
berhutang, oleh karena itu semakin cepat seseorang membayar hutang akan semakin baik menurut
agama islam.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Faktor ekonomi biaya administrasi dan omzet berpengaruh nyata terhadap permintaan
pembiayaan UKM sector agribisnis di kota cibubur dengan koefisien masing 5.269 dan 0.176,
dimana biaya administrasi merupakan variable yang dikuasai pemberi pinjaman dam omzet
merupakan variable yang dimiliki oleh si peminjam.
2. Nilai agunan dengan koefisien 0.025 merupakan variable yang bersifat ekonomi dan social
karena sipeminjam tidak dapat memperbesar agunannya serta dalam islam tidak memerlukan
agunan untuk meminjam.
3. Faktor social pendidikan dan jangka waktu pengembalian pinjaman dengan koefisien masingmasing 0.217 dan -0.170, berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 66 persen 99 persen yang
mengindikasikan masyarakat kota Cibubur masih mengutamakan nilai-nilai agama
dibandingkan nilai-nilai ekonomi.
Saran

1. Lembaga keuangan syariah agar memperhatikan nilai-nilai agama dalam meminjamkan modal
pada masyarakat kota Cibubur dibandingkan nilai-nilai ekonomi.
2. Masyarakat kota Cibubur diharapkan dapat dengan mudah membedakan factor-faktor agama
dan ekonomi dalam persyaratan peminjaman modal oleh lembaga keuangan syariah.
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ABSTRAK
Persaingan yang cukup kompetitif dalam bisnis produk olahan buah kelapa sawit PT. Perkebunan
Nusantara IV memaksimalkan pemanfaatan lahan HGU yang dikelola dengan peningkatan
produktifitas produksi kelapa sawit.Hal ini menjadi permasalahan bagi perusahaan, dimana areal
HGU yang dikelola tetap tidak bertambah sedangkan kebutuhan pangsa pasar akan CPO dan Kernel
untuk pasar domestik dan international cenderung meningkat diikuti biaya operasional perusahaan
cenderung naik seiiring dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga-harga bahan baku dan gaji
karyawan. Produksi Kelapa Sawit belum tercapai secara maksimum berdasarkan target RKP
produksi kelapa sawit yang sudah ditargetkan di dataran tinggi dan di dataran rendah oleh
perusahaan. Penelitian inimengambil batasan pada bagian aspek teknis, manajemen dan finansial
(pendapatan) untuk kelapa sawit dengan sampel unit kebun yang berada didataran tinggi ( unit
kebun Bah birung ulu ) dan unit kebun yang berada pada dataran rendah (unit kebun Laras).Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara deskriptif kualitatif dan
kuantitatif dengan melihat perbandingan teknik budidaya dan faktor faktor produksi, sedangkan
menganalisis pendapatan dilakukan metode analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pada perkebunan di dataran tinggi gaji dan tunjangan karyawan dan pimpinan lebih besar
daripada gaji karyawan di perkebunan dataran rendah. Selain itu pada teknik budidaya tanaman
dilakukan penyiangan terlebih dahulu dan pemangkasan secara berkala, kemudian adanya anggaran
manajemen untuk hama dan penyakit tanaman. Pada perkebunan dataran rendah hal-hal demikian
tidak masuk di dalam pos anggaran manajemen, namun untuk biaya pemupukan dan panen lebih
besar daripada perkebunan sawit dataran tinggi.Secara keseluruhan tingkat produksi dan
produktivitas pada perkebunan sawit dataran rendah lebih tinggi dibandingkan dengan dataran
tinggi, hal ini dikarenakan selain luas lahan yang lebih besar tetapi juga pemupukan yang lebih
intensif.Pada analisis komparatif kebun Bah Birung Ulu dan Laras dapat dilihat nilai incremental
B/C, yaitu 24,46 atau > 1. Dengan kata lain, perkebunan sawit dataran rendah lebih menguntungkan
daripada perkebunan sawit dataran tinggi.
Kata kunci: Analisis Komparatif, Manajemen, Kelapa Sawit.
PENDAHULUAN

Di Indonesia dikenal tiga bentuk usaha perkebunan, yaitu Perkebunan Rakyat (PR),
Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Besar Negara (PBN). Salah satu bentuk
perkebunan 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 dengan
pencapaian laba terbesar tahun 2014 dari seluruh PT. Perkebunan Nusantara di Indonesia.
Perusahaan ini mengusahakan budidaya dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang
mencakup 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 sawit
dengan 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 Sawit
dan 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 Mandailing
Natal.
Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU), lahan yang diusahakan untuk penanaman kelapa sawit
seluas 117.000 hektar. Persaingan yang cukup kompetitif dalam bisnis produk olahan buah kelapa
sawit khususnya CPO dan Kernel mengharuskan PT. Perkebunan Nusantara IV memaksimalkan
pemanfaatan lahan HGU yang dikelola dengan peningkatan produktifitas produksi Kelapa Sawit
pada Unit-Unit Usaha Perkebunan perusahaan. Hal ini menjadi permasalahan bagi perusahaan,
dimana areal HGU yang dikelola tetap tidak bertambah sedangkan kebutuhan pangsa pasar akan
CPO dan Kernel untuk pasar domestik dan International cendrung meningkat diikuti biaya
operasional perusahaan cenderung naik seiiring dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga-harga
bahan baku dan gaji karyawan. Sehingga perusahaan perlu meningkatkan produktifitas ton per
hektar dan rendemen kelapa sawit pada unit-unit usaha perkebunan yang berada didataran tinggi
dan dataran rendah pada PT. Perkebunan Nusantara IV.
Berdasarkan data tahunan perusahaan, pencapaian produksi di tahun 2014 ternyata usaha
kelapa sawit di dataran tinggi berada pada tingkat produksi yang tertinggi dibandingkan dataran
rendah. Target produksi RKP ( Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ) yang di tetapkan perusahaan
di tahun 2014 pada dataran tinggi ( Unit Bah birung ulu ) sebesar 40.000 ton/ha sementara hasil
yang di capai melebihi target yaitu 48.000 ton/ha, luas areal 2.414 ha di ketinggian 700 – 1100 dpl
sedangkan pada dataran rendah produksi di 2014 sebesar 23 ton/ha, dengan luas areal 2.700 ha di
ketinggian 300 – 400 dpl, Tinggi rendahnya produksi kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh
penggunaan faktor-faktor produksi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh perusahaan terkait dalam
usaha meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit, namun perbedaan produktivitas ditingkat unit
kebun yang berada di dataran rendah dan dataran tinggi masih cukup besar maka perlu dikaji
faktor-faktor penyebabnya.Apabila dilihat dari masalah yang berhubungan dengan
memaksimumkan produksi maka salah satu penyebab rendahnya produktivitas adalah belum
efisiennya penggunaan faktor produksi.Ketersediaan faktor produksi sangat menentukan terhadap
produktivitas komiditi yang diusahakan (Soekartawi, 1986).Penurunan produksi dan produktivitas
berdampak pada penurunan pendapatan.Untuk itu perlu dilakukan studi komparatif dari aspek
teknis, manajemen, dan finansial (pendapatan) sehingga diperoleh ragam perbandingan usaha
perkebunan kelapa sawit pada dataran tinggi dengan dataran rendah.
Produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor diantarnya bahantanaman
kelapa sawit, kultur teknis, dan kesesuaian lingkungan. Dengan penggunaan bahan tanam kelapa
sawit unggul didukung pelaksanaan kultur teknis yang tepat dan lingkungan yang sesuai, maka
produktivitas kelapa sawit dapat meningkat.
Adapula definisi Produktivitas lainnya pada usaha tanaman kelapa sawit adalah produksi
atau 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 produksi
total kebun dengan luas per tanamannya. Produktivitas kelapa sawit juga bisa diukur per satuan
pohon, yaitu hasil atau produksi per hektar dibagi dengan jumlah tanaman pe hektar.
Dalam suatu usahatani, petani selalu berusaha untuk mencapai usahatani yang produktif
dan efisien.Usahatani yang produktif adalah usahatani yang produktifitasnya tinggi.Produktivitas
sebenarnya merupakan penggabungan antara konsepsi usaha (fisik) dengan kapasitas
tanah.Manajemen dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya
adalah segala sesuatu yang dimiliki dan menjadi aset organisasi/perusahaan yaitu manusia, mesin
dan peralatan, teknologi, bahan dan dana.
Di dalam usaha perkebunan kelapa sawit, masalah pokok sangat tergantung pada tenaga
pemanen, jalan/transportasi, pabrik pengolahannya, kondisi tanaman dan kapasitas panen.Masalah
teknis tidak banyak, tetapi masalah pengadaan dana sering menjadi penghambat. Terlambatnya
pembangunan pabrik akan sangat merugikan pengusaha secara finansial maupun moril. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa tugas dari manajer puncak dalam pengambilan keputusan sangat
penting.Keterbatasan pengalaman maupun pengetahuan manajer dapat diatasi jika mau
memanfaatkan tenaga ahli baik sebagai penasihat, konsultan maupun sebagai second opinion.
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Proses produksi yang dilakukan oleh seorang produsen akan menghasilkan sejumlah
barang, atau produk. Produk inilah yang merupakan jumlah barang yang akan dijual dan hasilnya
merupakan jumlah penerimaan bagi seorang produsen. Jadi pengertian penerimaan adalah
sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan produk yang dihasilkan. Dalam ilmu
ekonomi penerimaan diistilahkan revenue.Jumlah penerimaan ditentukan oleh dua faktor, yaitu
jumlah produk (barang yang dihasilkan) dan harga produk tersebut.Jadi semakin banyak jumlah
barang yang dijual semakin besar jumlah penerimaan.
Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Membandingkan budidaya usaha perkebunan kelapa sawit di dataran tinggi dengan dataran
rendah
2. Membandingkan penggunaan faktor faktor produksi usaha perkebunan kelapa sawit di dataran
tinggi dengan dataran rendah
3. Membandingkan pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit di dataran tinggi dengan dataran
rendah
BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan deskriptif kualitatif
dan kuantitatif, dimana akan dipilih penerapan beberapa jenis teknologi budidaya kelapa sawit,
untuk menjadi acuan analisis data awal. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis beberapa
faktor-faktor produksi, melalui metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya
menganalisis pendapatan usaha perkebunandengan menemukan nilai pendapatan dan keuntungan
usaha perkebunan kelapa sawit, analisis dilakukan dengan metode analisis pendapatan. Hasil
analisis akan menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan produksi usaha perkebunan
kelapa sawit.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam usaha perkebunan kelapa sawit, masalah pokok sangat tergantung pada tenaga
pemanen, jalan/transportasi, pabrik pengolahannya, kondisi tanaman dan kapasitas panen. Masalah
teknis tidak banyak, tetapi masalah pengadaan dana sering menjadi penghambat. Terlambatnya
pembangunan pabrik akan sangat merugikan pengusaha secara finansial maupun moril. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa tugas dari manajer puncak dalam pengambilan keputusan sangat
penting.Keterbatasan pengalaman maupun pengetahuan manajer dapat diatasi jika mau
memanfaatkan tenaga ahli baik sebagai penasihat, konsultan maupun sebagai second opinion.Dalam
produksi agribisnis baik produksi on farm ataupun aktivitas off farm keputusan manajerial
agribisnis sangat rentan terhadap model keputusan tersebut.
Model keputusan dengan kepastian disebut dengan model determenistik.Data dan informasi
dapat diketahui atau ditentukan dengan pasti. Perwujudannya tidak akan menyimpang dari hasil
yang telah direncanakan, contohnya dengan pembuatan RKAP pada PTPN IV di kebun Bah Birung
Ulu 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 disebabkan
oleh distribusi peluang kejadian yang tidak dapat diketahui dengan pasti oleh pimpinan.
Sifat produksi pertanian terutama pada produksi on farm (budidaya) sangat rentan dengan
berbagai resiko, bahkan sejak awal memulai aktivitas agribisnis pun biasa terjadi. Misalnya salah
dalam memilih lokasi dan kesesuaian lahan, penilaian komoditas, letak dan ketinggian dari
permukaan laut, agroklimat (iklim, cuaca, kelembaban), serangan hama penyakit dan gulma, dan
bahkan risiko pencurian (Su’ud, 2007). Perbedaan antara realisasi dan RKAP kebun Bah Birung Ulu
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 1. Perbedaan antara realisasi dan RKAP Kebun Bah Birung Ulu
Bah Biru Ulung

No
.

Uraian

1.

Luas areal (Ha)

2.

Produksi (Kg)

3.

Produktivitas (Kg/Ha)

4.

Penerimaan (Rp)

5.

Biaya Variabel (Rp)

RKAP
2.414,00

2.414,00

-

11.877.000,00

12.837.650,00

960.650,00

4.920,05

5.318,00

397,95

22.088.436.377,0
0

22.088.436.377,0
0

-

Gaji, Tunj. & Bi Sos Kary. Pimpinan
Tanaman

(149.254.644,0
0)

870.007.000,00

720.752.356,00

1.083.103.000,00

944.187.472,00

1.613.428.000,00

2.971.838.186,00

1.697.292.000,00

1.465.564.841,00

734.100.000,00

246.105.451,00

10.536.028.000,00

9.678.384.049,00

Pangkasan dll.

1.624.987.000,00

1.371.516.175,00

Biaya Panen

6.076.508.000,00

5.287.927.880,00

838.966.355,00

29.679.118.000,0
0

28.968.907.765,0
0

(710.210.235,0
0)

Gaji, Tunj. Dan Bisos Kary. Pelaksana
Pemeliharaan Jalan, Saluran Air dan
Teras
Penanaman dan Penyisipan
Penyiangan
Hama dan Penyakit
Pemupukan
Tankos

-

-

Pengangkutan ke Pabrik

5.443.665.000,00

Total Biaya Variabel (Rp)
6.

Selisih
Realisasi

-

-

6.282.631.355,00

Biaya Tetap (Rp)

(138.915.528,0
0)
1.358.410.186,
00
(231.727.159,0
0)
(487.994.549,0
0)
(857.643.951,0
0)
(253.470.825,0
0)
(788.580.120,0
0)

-

Gaji, Tunj. & Biaya Sosial peg. Staf
Gaji, Upah & Biaya Sosial peg. Non Staf
Biaya Emplasmen

Biaya Pemel. Rumah
Biaya Pemel. Banguan Perusahaan

947.509.000,00

722.495.740,00

1.489.294.000,00

1.464.128.066,00

74.048.000,00

63.700.449,00

232.194.000,00

210.277.051,00

664.178.000,00

672.329.852,00

(225.013.260,0
0)
(25.165.934,00
)
8.151.852,00
(10.347.551,00
)
(21.916.949,00
)
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Bah Biru Ulung
No
.

Uraian

Selisih

RKAP

Biaya Pemel. Jalan, Jemb. & Sal. Air

Realisasi

249.145.000,00

182.929.081,00

113.907.000,00

76.201.173,00

860.290.000,00

831.565.483,00

1.739.376.000,00

2.092.355.633,00

439.840.000,00

369.741.547,00

Pengolahan oleh/untuk kebun seinduk

3.779.688.000,00

4.103.653.900,00

Penyusutan Aktiva tetap

8.473.886.000,00

8.366.323.383,00

Biaya Pemel. & Pemakain Alat
Komputer
Pajak dan Sewa Tanah
Assuransi

-

Biaya Keamanan
Biaya Penerangan
Biaya Air

357.108.000,00

23.922.504,00

408.458.098,00

(66.215.919,00
)
(37.705.827,00
)
(28.724.517,00
)
23.922.504,00
352.979.633,00
(70.098.453,00
)
51.350.098,00
323.965.900,00
(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.
10
.

Pendapatan (Rp)

(27.011.144.623,0
0)

(26.468.553.348,0
0)

542.591.275,00

0

0,45

0,01

R/C

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016.

Pada kebun Laras yang merupakan perkebunan di dataran rendah memiliki perbedaan
manajemen 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

No
.

Uraian

RKAP

1.

Luas areal (Ha)

2.

Produksi (Kg)

3.

Produktivitas (Kg/Ha)

4.

Penerimaan (Rp)

5.

Biaya Variabel (Rp)
Gaji,Tunj.& Biaya Sosial Peg.Staf
Tanaman

Realisasi

Selisih

2.688,00

2.688,00

-

17.662.000,00

17.084.035,00

(577.965,00)

6.570,68

6.355,67

(215,02)

57.655.048.254,
00

57.655.048.254,
00

-

1.204.408.000,00

1.073.600.611,00

(130.807.389,00)
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Laras
No
.

Uraian
Biaya Pemeliharaan TM (Excl.
Pemupukan)
Pemupukan
Panen

Pengangkutan ke Pabrik
Biaya Pengolahan dari/untuk Kebun
Seinduk
Total Biaya Variabel (Rp)
6.

Selisih

RKAP

Realisasi

4.950.954.000,00

4.105.815.908,00

(845.138.092,00)

7.395.238.000,00

6.945.725.576,00

(449.512.424,00)

2.591.910.362,00
5.616.836.538,00

(3.846.462,00)

30.422.868.661,
00

(4.913.792.339,0
0)

13.610.760.000,0
0
2.554.618.000,00
5.620.683.000,00

35.336.661.000,
00

10.088.979.666,0
0

Biaya Tetap

(3.521.780.334,0
0)

37.292.362,00

-

Gaji, Tunj.,Biaya Sosial Peg.Staf
Gaji dan Biaya Sosial Non Staf
Biaya Emplasmen

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah
Biaya pemel. Bangunan Perusahaan

Biaya pemel.jalan, jembatan, sal.air
Pemakaian dan Pemel. Sistem
Komputer
Pajak dan sewa Tanah/PBB
Assuransi

Biaya Keamanan

Biaya Penerangan

Biaya Persediaan air

823.610.779,00

(110.717.221,00)

375.495.062,00

(19.704.938,00)

336.437.758,00

(59.539.242,00)

1.320.068.000,00

1.072.145.612,00

(247.922.388,00)

584.691.000,00

544.533.469,00

(40.157.531,00)

934.328.000,00

2.356.823.000,00

2.220.223.597,00

(136.599.403,00)

565.561.000,00

395.200.000,00
382.294.000,00
395.977.000,00
169.532.000,00
20.525.000,00

2.920.072.000,00

982.533.000,00

Penyusutan Tetap

321.725.400,00

(60.568.600,00)

546.628.195,00

(18.932.805,00)

164.101.170,00

(5.430.830,00)

22.343.472,00

3.024.222.037,00

963.758.384,00

1.818.472,00
104.150.037,00
(18.774.616,00)
(1.131.978.520,0
0)

4.901.407.000,00

Total Biaya Tetap (Rp)

15.929.011.000,
00

3.769.428.480,00

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.
10
.

Pendapatan (Rp)

6.389.376.254,0
0

13.047.526.178,
00

6.658.149.924,00

1,12

4,42

3,29

R/C

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan mendasar antara biaya variabel dan biaya tetap
yang dikeluarkan pada masing-masing manajemen perkebunan.Pada perkebunan di dataran tinggi
gaji dan tunjangan karyawan dan pimpinan lebih besar daripada gaji karyawan di perkebunan
dataran 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 penyakit
tanaman. Pada perkebunan dataran rendah hal-hal demikian tidak masuk di dalam pos anggaran
manajemen, namun untuk biaya pemupukan dan panen lebih besar daripada perkebunan sawit
dataran tinggi.Secara keseluruhan tingkat produksi dan produktivitas pada perkebunan sawit
dataran rendah lebih tinggi dibandingkan dengan dataran tinggi, hal ini dikarenakan selain luas
lahan yang lebih besar tetapi juga pemupukan yang lebih intensif.
Pada tabel 3 analisis komparatif kebun Bah Birung Ulu dan Laras dapat dilihat nilai
incremental B/C, yaitu 24,46 atau > 1. Dengan kata lain, perkebunan sawit dataran rendah lebih
menguntungkan daripada perkebunan sawit dataran tinggi. Dari data penelitian yang diolah,
terdapat perbandingan laba usaha antara perkebunan Bah Birung Ulu dan Laras, terlihat bahwa laba
perkebunan dataran rendah lebih tinggi daripada dataran tinggi.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tahun

Keterangan :

Laras
Bah Birung Ulu

Gambar 1. Perbandingan Laba Usaha Perkebunan Bah Birung Ulu dan Laras
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KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkebunan sawit dataran tinggi lebih
menguntungkan, sehingga manajemen perkebunan perlu mempertimbangkan pengembangan
usahatani dalam rangka peningkatan produktivitas sawit agar dapat mencapai target sesuai dengan
RKAP. Selain itu, agar selisih antara realisasi dan RKAP diminimalisir dengan cara menggunakan
manajemen risiko usaha. Sehingga segala keputusan atau target RKAP dapat menjadi sesuai dengan
realisasi. Untuk membuat analisis manajemen risiko usaha diperlukan survey dan pengamatan
lapangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi produksi perkebunan sawit.
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ABSTRAK
Agroindustri kerupuk kulit merupakan salah satu bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
yang produktif, dapat menciptakan nilai tambah dari kulit sapi / kerbau menjadi produk bernilai
tinggi. Daya saing agroindustri kerupuk kulit mencerminkan kesiapannya untuk menghadapi
perdagangan bebas/ Masyarakat Ekonomi Asean, karena produk ini memiliki potensi ekspor.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi daya saing, dan (2) nilai tambah UKM kerupuk
kulit. Penelitian ini dilakukan pada tiga UMKM kerupuk kulit di kota Padang. Metode analisis
dengan deskriptif kualitatif, analisis nilai tambah dengan Metode Hayami. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) UKM kerupuk kulit tidak memiliki daya saing yang tinggi, terutama dalam
hal ketersediaan modal, informasi dan ketersediaan bahan baku kulit, (2) Nilai tambah kerupuk
kulit, setiap 1 kg kulit sapi / kulit kerbau diperoleh nilai tambah Rp 57.943,33, namun distribusi
nilai tambah kerupuk kulit bagi pengusaha dan tenaga kerja masih sangat rendah (<1%).
Kata kunci : daya saing, agroindustri, UMKM, kerupuk kulit, nilai tambah
PENDAHULUAN

Program pengembangan industri dan perdagangan di Sumatera Barat diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan agroindustri dan agribisnis berskala kecil dan menengah dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, sehingga berdampak positif terhadap
penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Dinas
Peternakan Sumatera Barat, 2010). Menurut Wiwik (2003) dituntut kemampuan pelaku-pelaku
agribisnis dalam melakukan pengolahan hasil pertanian salah satunya usaha peternakan, melalui
pengembangan agribisnis dan agroindustri subsektor peternakan. Kegiatan ini diharapkan dapat
memperlancar keanekaragaman produksi serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing
komoditi peternakan.
Agroindustri kerupuk kulit merupakan salah bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
yang produktif, selain dapat menciptakan nilai tambah kulit sapi/kerbau menjadi produk yang
berjual nilai tinggi. UMKM ini dapat menyerap tenaga kerja yang berada di sekitar wilayah
produksi 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 kulit
Iswandi, Anak Abak dan Metro Jaya. Ketiga usaha tersebut masing-masing berada di kecamatan
Padang Utara, Kuranji dan Nanggalo. Bahan bakunya adalah kulit kerbau/sapi sebenarnya
merupakan produk sampingan (by product) dari peternakan sapi/kerbau, dengan penggunaan
teknologi pengolahan, limbah tersebut dapat diolah menjadi makanan yang
bernilai tinggi. Selain kuantitas dan kualitas bahan baku, faktor yang tak kalah penting
dalam menjamin keberlangsungan agroindustri kerupuk kulit adalah kontinuitas bahan baku.
Selama ini pasokan bahan baku kulit kerbau/sapi berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang
terdapat di Sumatera Barat bahkan juga didatangkan dari luar negeri (Thailand). Sehingga
persaingan antar agroindustri kerupuk kulit tidak saja dalam hal pemasaran produk tapi juga
dalam 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 persaingan
dalam 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 adalah
pengusaha/pengrajin kerupuk kulit dan tenaga kerja. Hal ini mengandung maknabahwa untuk
meningkatkan daya saing agroindustri kerupuk kulit, hal terpenting yang harus mendapat
perhatian adalah bagian yang adil yang diterima oleh kedua pelaku agroindustri ini. Hal ini dapat
dinilai dari nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan bahan mentah (kulit kerbau/sapi)
menjadi kerupuk kulit dan distribusi nilai tambah bagi pelaku agroindustri (pengusaha dan tenaga
kerja).
Daya saing agroindustri kerupuk kulit mencerminkan kesiapan agroindustri untuk
menghadapi perdagangan bebas/ MEA, karena produk ini mempunyai potensi ekspor apalagi jika
dikelola dengan lebih professional. Keberadaan agroindustri kerupuk kulit ini selain
memberikan kontribusi berupa profit bagi pengusaha/pengrajin dan tenaga kerja sendiri juga
memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam membantu penyerapan tenaga kerja
melalui ekonomi kreatif dan dalam jangka panjang diharapkan menjadi salah satu sumber devisa
jika dikembangkan menjadi komoditi ekspor. Untuk itu sangat penting dilakukan kajian dengan
judul : Daya Saing dan Nilai Tambah UMKM Kerupuk Kulit di Kota Padang.
METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, melalui pendekatan kuantitatif dan
kualitatif, dengan objek penelitian pada beberapa industri kerupuk kulit yang terdapat di kota
Padang, yaitu usaha kerupuk kulit Iswandi, Anak Abak dan Metro Jaya. Pemilihan tempat
penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa ketiga
UMKM kerupuk kulit tersebut: (a). sudah lama berdiri (lebih dari 3 tahun), (b). mempekerjaan
beberapa orang tenaga kerja (lebih dari 5 orang) dan (c). sudah memasarkan produknya ke
berbagai daerah di Sumatera Barat dan Provinsi tetangga.
Sumber data berasal dari data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pemilik
usaha kerupuk kulit dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder diperoleh dari instansi dan
dinas 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 yang
diamati 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, dan
7) 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 kulit
2) 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 Data

Untuk menentukan daya saing, analisis data secara deskriptif kualitatif dengan cara
mengidentifikasi tujuh (7) faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan. Sedangkan untuk
menentukan 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
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Output, Input, Harga
Hasil Produksi (kg/tahun)
Bahan Baku (kg/tahun)
Tenaga Kerja (HOK)
Faktor Konversi (1/2)
Koefisien Tenaga Kerja (3/2)
Harga Produk Rata-rata(Rp/kg)
Upah rata-rata (Rp/HOK)
Pendapatan
Harga bahan baku (Rp/kg)
Sumbangan Input lain (Rp/kg)
Nilai produksi (4x6) (Rp/kg)
a.Nilai tambah (10-9-8) (Rp/kg)
b.Ratio nilai tambah (11a/10) (%)
a.Imbalan tenaga kerja (5x7) (Rp/kg)
b.Bagian tenaga kerja (12a/11a) (%)
a.Keuntungan (11a-12a)
b.Tingkat keuntungan (13a/11a) (%)
Balas Jasa Untuk Faktor Produksi
Margin (Rp/kg)
Pendapatan tenaga kerja langsung
12a (14x100)
Pendapatan input lain 9/(14x100)
Keuntungan perusahaan
13a/(14x100)

Sumber : Sudiyono (2004)

Formula
A
B
C
A/B
C/B
D
E

F
G
MXD=K
K-F-G-L
L/K= H %
MXE=P
P/L = Q %
L-P=R
R/L = O

K-F-S

P/ (Sx100)=T
G/(Sx100)=U
R/(Sx100)=V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Usaha Kerupuk Kulit Iswandi
Usaha kerupuk kulit Iswandi berdiri semenjak tahun 2012. Nama usaha ini berasal dari
nama pemiliknya yaitu bapak Iswandi. Nama usaha ini dipilih dengan alasan lebih mudah diingat
dan dikenal oleh masyarakat. Usaha ini berada di jalan Belanti Barat No. 11 B Padang. Kemampuan
mengelola usaha ini diperoleh oleh pemilik dari keluarga/orang tua selain itu ia juga pernah
mengikuti 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 yaitu
dari lurah, namun belum mempunyai izin dari Depkes ataupun melalukan pengujian pada
BPOM. Pada awal pendirian usaha yaitu tahun 2012, volume produksi masih 20 kg/minggu dengan
intensitas penggorengan kerupuk kulit yang tidak menentu, berkisar 1-2 kali/minggu bahkan pada
waktu tertentu seperti sukarnya mendapatkan bahan baku kulit sapi/kerbau, proses produksi
pernah 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 belum
dilakukan 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 pemiliknya
Anai yang beralamat di jalan Durian Tarung Padang. Pemberian nama usaha “Anak Abak” dipilih
untuk mudah diingat konsumen selain itu mudah diucapkan oleh lidah orang minangkabau karena
berasal dari bahasa daerah. Pemilik usaha tidak mempunyai pendidikan atau pelatihan khusus
terkait usaha yang dikelolanya. Kemampuan dalam mengelola usaha diperoleh dari pengalaman
setelah menjalan usaha ini selama 12 tahun dan pernah bekerja pada usaha yang sama di daerah
Bengkulu.
2
Usaha yang memiliki luas 260 m ini, sudah merupakan milik sendiri pak Anai. Usaha ini
pertama kali memerlukan modal Rp. 15.000.000. Tidak berbeda dengan usaha kerupuk kulit pak
Iswandi, usaha ini juga belum memiliki izin dari Depkes dan BPOM namun sudah mengantungi
izin usaha dari lurah setempat. Jumlah produksi pada awal pendirian usaha masih sebesar 20
kg/hari (bahan baku kulit) dan menghasilkan 15-17 kg/hari. Namun sekarang jumlah produksi
sudah meningkat lebih dari 2 kali lipat yaitu menjadi 50 kg/hari dengan jumlah kerupuk kulit yang
dihasilkan berkisar 43-45 kg/hari. Namun produksi tidak rutin dilakukan setiap hari tergantung
pada ketersedian bahan baku kulit sapi/kerbau, serta permintaan konsumen.
Profil Usaha Kerupuk Metro Jaya

Usaha ini dirintis oleh pasangan suami istri yaitu bapak Metsanan dan bu Ani pada tahun
1980. Sekarang pengelolaan usaha sudah diserahkan kepada anaknya yaitu bapak Eriyanto. Seiring
dengan berjalannya waktu usaha ini semakin berkembang, dimana pada awal usaha hanya
mampu mengolah 15-20 kg kulit/hari, sekarang usaha ini sudah mampu mengolah lebih dari 150 kg
kulit/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/kerbau
berkurang di RPH kota Padang, pengrajin kerupuk kulit Metro Jaya harus mendatangkan bahan
baku kulit dari daerah luar seperti dari Pekanbaru dan Jakarta. Keterbatasan ketersediaan bahan
baku kulit sapi/kerbau membuat usaha ini sukar untuk meningkatkan volume produksi, sehingga
pengolahan kulit sapi/kerbau baru dapat dilakukan dengan kisaran 150.210 kg kulit basah atau
menjadi 50 – 70 kg kulit kering.
Kerupuk kulit yang diproduksi oleh usaha Metro Jaya dipasarkan dalam bentuk kerupuk
setengah masak (latua) dan kerupuk siap konsumsi. Harga kerupuk kulit Rp.800/bungkus dengan
berat berkisar 7,69 gr - 12,814 gr per bungkus. Perbedaan atau pengurangan berat kerupuk kulit
per bungkus dari tahun 2010 hingga tahun 2014 dilakukan untuk menyesuaikan peningkatan biaya
produksi terutama bahan baku kulit. Pemasaran
kerupuk kulit dilakukan di kedai-kedai dan rumah makan yang berada dekat dengan daerah
produksi (daerah Siteba) dan pasar-pasar terdekat seperti Pasar Nanggalo, Pasar Alai dan
pasar luar kota Padang seperti Pasar Lubuk Alung, dan Pasar Sicincin yang berada di kabupaten
Padang Pariaman. Pada waktu-waktu tertentu penjualan juga dilakukan hingga ke daerah
Pekanbaru.
Tabel 2. Profil UMKM Kerupuk Kulit
Profil

Iswandi

Anak Abak

Metro Jaya
Metsanan dan bu
Anai
Ani/Eriyanto
2007
1980
Kec. Durian Tanjung Kec. Siteba Kec. Nanggalo
Kuranii
Rp. 15.000.000
Rp. 75.000.000
20 Kg/hari
15-20 Kg kulit/hari

Pemilik

Iswandi

Modal awal
volume produksi
awal
Volume produksi
sekarang

7 Kg/minggu (kulit 50 Kg/hari
basah)

Tahun berdiri
Alamat

2012
Belati Barat
Padang Utara
Rp. 10.000.000
20 Kg/minggu

150 Kg kulit/hari
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Sumber kulit

RPH Padang

RPH Padang,
Pekanbaru, Jakarta

RPH Padang

Daya Saing Agroindustri Kerupuk Kulit di Kota Padang

Daya saing agroindustri kerupuk kulit dilihat dari berbagai indikator yaitu :
1). Keahlian atau Tingkat Pendidikan Pekerja

Pada umumnya baik pemilik dan pekerja pada ketiga usaha kerupuk kulit ini tidak
mempunyai pendidikan khusus terkait bidang usaha yang digelutinya namun diperoleh dari
pengalaman yang berasal dari usaha keluarga ataupun pernah bekerja pada usaha yang sama
sebelumnya.
Tabel 3. Keahlian dan Tingkat Pendidikan Pekerja pada Usaha Kerupuk Kulit Iswandi
No

1
2
3
4
5
6

Nama

Pendidikan Pelatihan

Iswandi
(Pemilik)
Penci
Supratman
Yoki Aki
Putra
Mardi
Af
Bobi
Sanjaya
Putra

Jenis
Umur kelamin
(thn)

(L/P)

Sarjana

Kewiraus
ahaan

27

L

SMA
SMA
Sarjana

-

20
35
35

L
L
L

SMK

SMK

-

-

22

L

22

L

Posisi
dalam
pekerjaan

Lama
bekerja
(tahun)

Produksi

Pemasaran
Produksi
(Packing)
Pemasaran
Pemasaran
Produksi

3
2

Keluarga

1
1
4 Bulan
2

Pengetahuan
mengolah
kerupuk
kulit
diperoleh
dari

Keluarga
Sendiri
Sendiri
Sendiri
Sendiri

Seluruh pekerja pada usaha Iswandi sudah berpendidikan menengah ke atas atau sudah
menamatkan SMA sederajat bahkan sudah sarjana artinya secara pendidikan mereka sangat
potensial untuk diberikan inovasi dalam berproduksi apalagi para pekerja tersebut berada dalam
rentang umur produktif yaitu 22-35 tahun. Pada tabel 3 diatas terlihat bahwa usaha ini sudah
melakukan 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%) dan
tenaga kerja perempuan 2 orang (25%) berbeda dengan usaha Iswandi yang menggunakan semua
tenaga kerja laki-laki. Pendidikan pekerja juga relatif lebih rendah karena 2 orang hanya tamat SMP
dan selebihnya (75%) sudah menamatkan pendidikan menengah (SMA). Namun pengalaman
pekerja yang lebih lama 2-9 tahun menjadi dasar bagi kemampuan mereka dalam mengelola usaha
kerupuk kulit ini.
Tabel 4. Tenaga kerja Usaha Kerupuk Kulit Anak Abak
No

1

Nama

Anai

Pendidikan

SMA

Pelatih
an

-

Umur
(thn)
36

Jenis
Kelamin
(L/P)
L

Posisi
Dalam
Pekerjaan

Lama
Bekerja
(Tahun)

Pemasaran 9

Pengetahuan
Mengolah
Kerupuk Kulit
Diperoleh Dari
Pengalaman
Bekerja Tempat
Lan
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2

Ronal

SMA

-

34

L

3

Sandi

SMP

-

17

L

4

Roni

SMP

-

19

L

5

Zulman

SMP

-

33

L

6

Santi

SMA

-

28

P

8

Toni

SMP

-

31

L

7

Yuli

SMA

-

26

Produksi
(Memoton
g Kulit)

5

Pemilik Usaha

2

Pemilik Uasaha

Produksi
(Memoton
g Kulit)

2

Pemilik Usaha

Produksi
(Packing)

5

Produksi
(Memoton
g Kulit)

P

Produksi
3
(Mengoren
g Kulit))

Sendiri

Produksi
(Packing)

Sendiri

3

Pemasaran 3

Sendiri

-

Jumlah pekerja pada usaha kerupuk kulit Metro Jaya jauh lebih banyak dari dua usaha
kerupuk kulit sebelumnya yaitu Usaha Iswandi dan Usaha Anak Abak. Hal ini sesuai dengan skala
usaha yang dijalankan karena apabila dibandingkan skala usaha Metro Jaya mengolah hingga 150
kg kulit sapi/kerbau sedangkan usaha Iswandi dan Anak Abak masing-masing 70 kg dan 50 kg. Jika
dilihat 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 dan
sisanya hanya 23% yang menamatkan pendidikan SMA. Dari segia usia, pekerja pada usaha ini
berada pada rentang umur yang cukup jauh yaitu berkisar 18-50 tahun.
Tabel 5. Tenaga kerja Usaha Kerupuk Kulit Metro Jaya
No

1
2

Erianto
Adi

SMA
SD

--

33
18

Jenis
kelamin
(L/P)
L
L

4

Andan

SD

-

18

L

3
5

Nama

Mael
Boy

6

Sapar

7

Ade

9

Buk Ar

8
10
11

Imron

Buk Iza
Wati

Pendidikan

Pelatihan

SD
SD

-

Umur
(thn)

18
40

L
L

SD

-

43

L

SMA

-

25

L

SMA
SMP
SMP
SMP

-

25
43
38
40

L
P
P
P

Posisi dalam
pekerjaan
Marketing
Produksi
Produksi

Produksi

Produksi
(Memotong
Kulit)

Produksi
(Menggoreng
Kulit)
Sopir

Sopir Cadangan

Lama
bekerja
(tahu
6
n)
1
1

0,
5

5
5
5
3

Produksi
(Packing)

4

Produksi
(Packing)

4

Produksi
(Packing)

3
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12
13

Imur

Surya

SD

-

SMP

50

-

2). Keahlian Pengusaha

30

Produksi
(Packing)

P

1

Produksi
(Packing)

P

3

Keahlian pengusaha dalam mengelola usahanya tergantung pada beberapa hal antara Lain
latarbelakang pendidikan dan keilmuan, pelatihan yang pernah diikuti terkait dengan bidang
usaha, pengalaman dan motivasi dari dalam diri untuk mengembangkan potensi diri.
Tabel 6. Pendidikan dan Pengalaman Pemilik Kerupuk Kulit
Uraian

Pendidikan

Umur (tahun)
Pengalaman (tahun)
Pelatihan yang pernah diikuti

Pemilik Usaha
Iswandi
SMA
27
3
-

Pemilik Usaha
Anak Abak
SMA

36
9
Kewirausahaan

Pemilik
Usaha
Metro
Sarjana
Jaya
33
9
-

Ketiga pengusaha kerupuk kulit di atas sudah mempunyai bekal pendidikan yang baik
terbukti dengan sudah menamatkan pendidikan menengah bahkan perguruan tinggi. Jika
pendidikan tersebut diikuti dengan pelatihan maka dapat memberikan kontribusi untuk
pengembangan usaha. Pengalaman juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pengusaha
dalam menjalankan roda bisnisnya, dua diantara pengusaha ini sudah berpengalaman cukup lama
(9 tahun).
3). Ketersediaan Modal

Ketersediaan modal merupakan salah satu hal utama dalam membuka usaha. Dua
diantara tiga pengusaha kerupuk kulit ini memulai usahanya dengan pinjaman dari pihak
luar/bank. Jumlah pinjaman berkisar Rp. 15.000.000,- - Rp. 20.000.000,-. Sedangkan usaha Metro
Jaya membuka usaha dari modal sendiri Rp. 75.000.000,-. Ketiga pelaku dunia usaha ini
mengeluhkan belum tersedianya lembaga permodalan yang cukup berpihak kepada UMKM seperti
dengan memberikan modal dengan bunga yang rendah walaupun sudah tersedia kredit mikro
seperti KUR namun itu dinilai belum menyelesaikan permasalahan modal yang mereka hadapi.
Apalagi mereka membutuhkan modal yang cukup besar untuk mendapatkan kulit sapi/kerbau
dengan sistem deposit. Hal ini terjadi karena kelangkaan bahan baku kulit, apalagi jika mereka
harus 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
Jaya

1

Sumber Modal :
Awal usaha
Sekarang

BTPN
Bank Nagari

Bank Nagari
Sendiri

Sendiri

2

Jumlah modal
Awal
Sekarang

15.000.000
20.000.000

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 pembagian
pekerjaan yang terdiri dari bagian produksi, pasca produksi (pengemasan) dan pemasaran) namun
bagian administrasi dan keuangan dilakukan langsung oleh pemilik. Tidak adanya tenaga
administrasi dan keuangan ini dilakukan dengan alasan mereka belum memiliki outlet/toko sendiri
karena pemasaran dilakukan dengan mengantarkan langsung produk ke pasar-pasar, warung dan
rumah makan terdekat. Hal ini cenderung menjadi penyebab kesulitan mereka dalam mengatur
arus kas usaha sehingga mereka tidak bisa mengetahui kondisi keuangan apakan mengalami
keuntungan atau justeru rugi. Ini penting diketahui bagi perkembangan usaha dalam jangka
panjang karena perlu adanya evaluasi sehingga kendala yang timbul bisa dicarikan solusinya ke
depan.
5). Ketersediaan Teknologi

Teknologi yang digunakan pada ketiga usaha kerupuk kulit ini masih tradisional yaitu alat
yang dibuat sendiri berupa alat pemotong kulit yang biasa juga disebut paranti
No
1
2

Uraian

UD. Iswandi

Jenis peralatan yang
digunakan

Alat pemotong
kulit (paranti)/
5 unit

Peralatan :
Dibeli
Dirakit

6). Ketersediaan Informasi

v

UD. Anak
Abak
Alat
pemotong kulit
(paranti)/ 4 unit
-v

UD. Metro Jaya

Alat pemotong
kulit (paranti)/ 4
unit
v

Ketersediaan informasi terkait dengan masalah dari hulu hingga hilir usaha. Informasi di
hulu seperti sumber bahan baku terutama kulit sapi/kerbau dan harganya, informasi sumber
permodalan, informasi di hilir seperti daerah pemasaran potensial, harga jual produk. Pengusaha
kerupuk kulit mendapatkan informasi dengan cara mencari sendiri atau melalui kenalan. Pada
umumnya mereka masih mempunyai keterbatasan dalam akses informasi terutama terkait harga
bahan baku sehingga pedagang yang cenderung menetapkan harga, hal ini terjadi juga karena
tingginya permintaan kulit yang tidak diikuti oleh produksi kulit membuat harganya semakin
melambung.
7). Ketersediaan Input-input lainnya (Energi dan Bahan Baku)

Bahan baku yang digunakan oleh ketiga usaha kerupuk kulit adalah kulit sapi/kerbau dan
garam. Sebagian usaha kerupuk kulit juga menggunakan bawang putih tapi ketiga usaha ini todak
menggunakannya. Permasalahan yang sering melanda ketiga usaha ini adalah keterbatasan kulit
sapi/kerbau. Oleh karena usaha Iswandi dan Anak Abak terkadang tidak bisa berproduksi setiap
hari sedangkan usaha Metro Jaya yang mempunyai modal cukup besar dibandingkan dua usaha
tersebut dapat berproduksi setiap hari karena sudah ada kerjasama dengan pemasok kulit dengan
system 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

1

Jenis bahan baku
yang digunakan

2

Bahan bakar

Usaha
Iswandi
-Kulit
kerbau/sapi
-Garam
Gas

Usaha Anak
Abak
-Kulit
kerbau/sapi
-Garam
Gas

Usaha Metro
Jaya
-Kulit
kerbau/sapi
-Garam
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 1
kali proses produksi)
Jenis bahan baku
yang digunakan
Kulit sapi/kerbau (kg)
Garam (kg)
Minyak goreng (kg)

UD. Iswandi

UD. Anak Abak

UD. Metro Jaya

80
1
35

50
0,5
20

80
0,75
35

Usaha kerupuk kulit Iswandi mengolah 80 kg kulit setiap kali proses produksi yang
dilakukan 2 kali dalam seminggu atau 8 kali dalam 1 bulan. Usaha kerupuk kulit Anak Abak
berproduksi hampir setiap hari dengan jumlah produksi 50 kg/hari. Sedangkan usaha kerupuk
kulit Metro Jaya berproduksi setiap hari sebanyak 80 kg/hari.
2). Biaya produksi kerupuk kulit

Biaya 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

Kulit (Rp/kg)
Garam (Rp/kg)
Minyak goring (Rp/kg)
Gas Elpiji
Upah tenaga kerja (Rp/hari)
Jumlah biaya bahan baku *)

*) tidak ternasuk upah tenaga kerja

UD. Iswandi

1.600.000
420.000
68.000
250.000
2.092.000

4.000

UD. Anak Abak

1.000.000
240.000
68.000
60.000
1.310.000

UD. Metro Jaya

1.600.000
2.000
420.000
68.000
36.458
2.091.000

3.000

3). Harga jual kerupuk kulit

Walaupun biaya bahan baku kulit dan bahan penolong seperti garam, minyak goreng dan
bahan bakar/gas relatif hampir sama, namun harga jual kerupuk kulit diantara ketiga usaha ini
berbeda-beda. Perbedaan tingkat harga produk ini lebih disebabkan oleh perbedaan biaya tenaga
kerja (Tabel 11).
Tabel 12. Harga Jual Kerupuk Kulit
Harga jual kerupuk kulit

UD. Iswandi

UD. Anak Abak

UD. Metro Jaya

Kerupuk kulit siap konsumsi (Rp/kg) 100.000

102.000

104.000

Rata-rata

108.500

137.000

Latua (Rg/kg)

120.000
110.000

115.000

170.000
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Analisis Nilai Tambah Usaha Kerupuk Kulit Di Kota Padang
Usaha kerupuk kulit di kota Padang rata-rata mendapatkan nilai tambah rata-rata adalah
Rp. 57.943,33/kg. Ini berarti setiap pengolahan 1 kg kulit sapi/kerbau diperoleh nilai tambah
sebesar Rp. 57.943,33. Berikut dapat dilihat pada tabel 13 :
Tabel 13. Nilai Tambah Usaha Kerupuk Kulit di Kota Padang
No
1
2
3
4
5
6
7

Output, Input, Harga

Usaha kerupuk kulit
Iswandi
Anak Abak
Metro Jaya
75
45
75
80
50
80
5
7
10
0,94
0,90
0,94
0.06
0,14
0,125
110.000
108.500
137.000
250.000
60.000
36.458

Hasil Produksi (kg/proses)
Bahan Baku (kg/proses)
Tenaga Kerja (jam/hari)
Faktor Konversi (1/2)
Koefisien Tenaga Kerja (3/2)
Harga Produk Rata-rata(Rp/kg)
Upah rata-rata (Rp/HOK)
Pendapatan
8 Harga bahan baku (Rp/kg)
20.000
20.000
20.000
9 Sumbangan Input lain (Rp/kg)
32.000
32.000
32.000
10 Nilai produksi (4x6) (Rp/kg)
103.400
97,650
128.788
11 a.Nilai tambah (10-9-8) (Rp/kg)
51,400
45.650
76.780
b.Ratio nilai tambah (11a/10) (%)
0,49
0,47
0,59
12 a.Imbalan tenaga kerja (5x7) (Rp/kg)
15.000
8.400
4.557,25
b.Bagian tenaga kerja (12a/11a) (%)
0,29
0,18
0,059
13 a.Keuntungan (11a-12a)
36.400
37.250
72.222,75
b.Tingkat keuntungan (13a/11a) (%)
0,71
0,82
0,94
Balas Jasa Untuk Faktor Produksi
14 Margin (Rp/kg)
83.400
77.650
108.788
Pendapatan tenaga kerja langsung
17,98
10,82
4,19
(12a
/14x100)input lain (9/14x100)
Pendapatan
38,36
41,21
29,42
Keuntungan perusahaan
43,64
47,97
66,39
(13a/14x100)
Distribusi nilai tambah dari pengolahan kerupuk kulit ini masih sangat rendah belum
mencapai 1% baik untuk pekerja maupun pengusaha karena tinggi biaya bahan baku dan
biaya/upah tenaga kerja terutama usaha kerupuk kulit Iswandi dan Anak Abak.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat
diambil sebagai berikut :
1. Usaha kerupuk kulit belum mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam hal ketersediaan
modal, informasi dan ketersediaan bahan baku kulit.
2. Nilai tambah usaha kerupuk kulit setiap pengolahan 1 kg kulit sapi/kerbau diperoleh nilai
tambah sebesar Rp. 57.943,33, namun distribusi nilai tambah dari pengolahan kerupuk
kulit bagi pengusaha dan tenaga kerja masih sangat rendah (<1%).
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ABSTRAK
Adanya kebijakan liberalisasi perdagangan, khususnya liberalisasi perdagangan di wilayah regional
ASEAN - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tentunya akan berpengaruh terhadap produksi dan
harga susu segar serta permintaan susu segar oleh IPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap pengembangan usaha peternakan sapi
perah rakyat di Pulau Jawa, khsususnya terhadap produksi dan harga susu segar serta permintaan
susu segar oleh IPS. Analisis terhadap hal tersebut menggunakan analisis error corection models
(ECM). Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 1988—2007, yang mana periode waktu
tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yakni: 1) Periode 1988—1997 kondisi kebijakan
proteksi (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 impor
bahan baku susu hingga 0%) berlaku. Hasil analisis error corection model (ECM) menunjukkan
bahwa jumlah sapi perah laktasi berpengaruh nyata terhadap produksi susu segar baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang. Hal yang sama juga pada model persamaan permintaan
susu 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 jangka
pendek maupun jangka panjang; sedangkan hasil analisis pada model persamaan ekspor susu
olahan IPS menunjukkan bahwa impor susu olahan berpengaruh nyata terhadap ekspor susu olahan
IPS, meskipun signifikan dalam jangka pendek. Untuk model persamaan harga susu segar
menunjukkan bahwa harga bahan baku susu impor tidak berpengaruh nyata terhadap harga susu
segar. Selanjutnya, hasil analisis pengaruh melalui simulasi model menunjukkan bahwa kebijakan
liberalisasi perdagangan berdampak negatif terhadap produksi susu segar, tetapi berdampak positif
terhadap harga susu segar, permintaan susu segar oleh IPS, dan ekspor susu olahan IPS. Harga susu
segar, permintaan susu segar oleh IPS, dan ekspor susu olahan IPS akan mengalami peningkatan
masing- 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
PENDAHULUAN

Susu merupakan bahan pangan dengan sumber gizi yang relatif lengkap dengan
persenyawaan yang sangat khas, yaitu: laktosa, lemak susu, dan kasein. Oleh karena itu, susu
merupakan komoditas strategis sebagaimana kedudukan komoditas beras dan gula. Meskipun
demikian, kesadaran akan zat gizi yang terkandung pada susu masih relatif kurang disadari oleh
masyarakat Indonesia. Hal ini beralasan karena tingkat konsumsi susu nasional masih rendah, yaitu
hanya sekitar 6—7liter per kapita per tahun,, sementara itu konsumsi di negara-negara ASEAN
lainnya, diantaranya: Malaysia sebesar 20 liter per kapitatahun, Singapura sebesar 30 liter per
kapita per tahundan Vietnam yang baru saja keluar dari krisis dalam negerinya, tingkat
konsumsinya tercatat 10 liter per kapita per tahun. Data tersebut memberikan suatu masukan yang
perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Dari sisi produksi, tercatat tingkat produksi susu nasional baru mencapai 30% dari
konsumsi nasional yang bersumber dari daerah-daerah sentra produksi di Pulau Jawa, berarti
kekurangannya 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 mencari
terobosan baru dalam rangka peningkatan produksi, di antaranya melalui pengembangan
peternakan sapi perah rakyat di luar Pulau Jawa.
Peternakan sapi perah rakyat menghadapi tantangan untuk memenuhi permintaan susu di
masa depan yang sangat menjanjikan. Faktor tersebut merupakan stimulan untuk pengembangan
peternakan sapi perah rakyat dalam menghadapi lonjakan permintaan dalam negeri yang cukup
besar dalam 5—10 tahun mendatang, terlebih lagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan
peluang untuk berhasil cukup besar sekalipun kondisi peternakan sapi perah rakyat saat ini dinilai
tidak efisien, produksi tumbuh lambat, dan struktur kelembagaan yang statis.Pada dasarnya bisnis
sapi perah masih tetap menjanjikan. Berbeda dengan produk pangan lainnya, produk peternakan
termasuk susu bukan digerakkan oleh supply driven tetapi oleh consumer driven. Artinya, produk
susu tetap akan dibutuhkan seiring dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
(Saragih, 2001: 5). Indonesia harus berjuang dan memanfaatkan peluang dari sisi demand yang
masih cukup besar.
Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah melakukan intervensi melalui beberapa
kebijakan. Ada empat regulasi dianggap sangat penting dalam industri persusuan nasional, yaitu: 1)
kebijakan rasio impor yang dikaitkan dengan ketentuan menyerap susu segar domestik; 2) tarif
impor; 3) lisensi impor; dan 4) pembatasan investasi dalam Industri Pengolahan Susu (Erwidodo
dan Hasan, 1993: 4—5). Keempat regulasi tersebut merupakan tindakan proteksi yang dilakukan
pemerintah Indonesia.
Pada dasarnya proteksi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap produsen domestik (peternak sapi perah rakyat) terhadap masuknya barang
impor dalam jangka waktu tertentu dan tujuan tertentu yang terkait dengan kepentingan dan
keamanan nasional. Meskipun demikian, tindakan proteksi jika dilihat dari kacamata ekonomi
merupakan suatu tindakan yang merugikan perekonomian secara keseluruhan. Di satu pihak,
kelompok produsen diuntungkan, tetapi di pihak lain kelompok konsumen dirugikan karena harus
membayar suatu produk dengan harga yang lebih tinggi.
Kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan telah berhasil memacu perkembangan
peternakan sapi perah rakyat di Pulau Jawa. Pada kurun waktu 1973—1996, populasi sapi perah
meningkat 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. Namun
dalam perkembangannya, hasil kajian para ahli memperlihatkan bahwa proteksi yang diberikan
oleh pemerintah selama ini melalui bermacam-macam regulasi menjadi penyebab pertumbuhan
produksi menjadi lambat, terjadi perkembangan bentuk pasar oligopoli dan teknologi yang statis
serta melestarikan budidaya yang tidak efisien (Yusdja, dkk., 2001: 3).
Seiring perkembangan aktivitas perekonomian dunia, arah kebijakan makroekonomi
Indonesia ke depan, seperti halnya negara berkembang lainnya, mengalami perubahan, yakni mulai
mengarah kepada kebijakan liberalisasi perdagangan.Untuk industri persusuan, pemerintah telah
melakukan deregulasi dan liberalisasi aktivitas ekonomi sejak tahun 1998. Kondisi liberalisasi
perdagangan berawal dari pencabutan kebijakan rasio impor. Kebijakan rasio impor yang selama ini
diberlakukan dalam rangka pengaturan penyerapan susu segar dalam negeri dianggap
bertentangan dengan semangat pasar bebas, oleh karena itu International Moneter Fund (yang
selanjutnya disingkat IMF), selaku penyandang dana bantuan terhadap krisis ekonomi Indonesia,
memandang perlunya penghapusan kebijakan tersebut. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah
dengan membuat kesepakatan Letter of Intent (yang selanjutnya disingkat LoI) dengan IMF, yang
tertuang dalam Inppres No. 4 Tahun 1998, sehingga kewajiban serap susu domestik oleh IPS (rasio
impor) dihapus atau tidak diberlakukan lagi dan impor bahan baku susu hanya dikenai tarif sebesar
5%. Selanjutnya, pada akhir tahun 2008 melalui Permenkeu No.145/PMK.011/2008 tentang Bea
Masuk (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 milyar
periode November—Desember 2008. Di samping itu, pemerintah juga memberlakukan BM
terhadap bahan baku impor susu sebesar 0%.
Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat
persusuan 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 daya
saing susu segar terhadap bahan baku susu impor. Susu segar dalam negeri (yang selanjutnya
disingkat SSDN) yang dihasilkan oleh peternakan sapi perah rakyat memiliki daya saing yang
rendah terhadap bahan baku susu impor. Hal ini disebabkan oleh bervariasinya kualitas susu (di
samping produksi yang rendah) dan harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, IPS selaku konsumen
utama susu segar dalam negeri cenderung memilih menggunakan bahan baku susu impor, terlebih
lagi jika kebijakan rasio impor dicabut. Bukan hal yang mustahil SSDN akan kehilangan pasar dalam
negeri sendiriakibat terjadinya peningkatan impor bahan baku susu Indonesia. Lebih dari itu,
pemerintah akan menguras banyak devisa untuk membiayai impor pangan, termasuk susu (impor
pangan superior).
Pada pihak lain, yang pro terhadap deregulasi liberalisasi perdagangan, menilai bahwa
kebijakan intervensi pemerintah hampir di semua lini IPN merupakan faktor yang mendorong
terbentuknya peternakan sapi perah rakyat yang tidak efisien, bahkan peternak tidak menikmati
kehidupan yang layak sebagai suatu manfaat dari adanya kebijakan proteksi.Adanya perubahanperubahan tersebut tidak terlepas dari kondisi Indonesia itu sendiri yang merupakan negara
berkembang dengan sistem ekonomi terbuka, dimana kondisi pasar susu dunia dapat
mempengaruhi kondisi domestik dan tidak terjadi sebaliknya. Maksud dari penelitian ini adalah
untuk melihat pengaruh dari adanya kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap peternakan sapi
perah rakyat di Pulau Jawa dengan tujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi
produksi, harga, dan permintaan produk susu peternak sapi perah rakyat (susu segar) di Pulau Jawa
pada kondisi kebijakan liberalisasi perdagangan
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek dan Subjek Penelitian
Menurut Arikunto (1998: 85) bahwa objek penelitian adalah variabel penelitian atau apa
yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian adalah wadah atau
tempat di mana variabel penelitian atau titik perhatian itu melekat. Bertitik tolak dari pengertian
tersebut, maka objek dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
produksi, harga, dan permintaan prroduk susu peternak sapi perah rakyat; dan yang menjadi subjek
penelitian ini adalah koperasi primer sebagai wadah para peternak sapi perah rakyat, GKSI (sebagai
koperasi sekunder), Dinas Peternakan se-Jawa, Direktorat Jenderal Peternakan Departemen
Pertanian, dan IPS.
METODE PENELITIAN

I. Desain Penelitian
Untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, harga, dan permintaan produk
susu peternak sapi perah rakyat (susu segar) di Pulau Jawa, maka perilaku persusuan di Pulau Jawa:
permintaan, penawaran, dan pemasaran, diabstraksikan ke dalam model persamaan. Model
persamaan yang disusun adalah sebagai berikut:
A. Blok Pasar Domestik
Pada blok pasar domestik bermuara ke dalam tiga usbsistem, yaitu:

1. Subsistem produksi yang dihasilkan dari peternakan sapi perah rakyat merupakan sisi
penawaran susu
Komponen-komponen utama dari fenomena nyata yang terdapat pada sisi penawaran susu
ini adalah sebagai berikut:
a. Populasi Sapi Perah Laktasi (ekor): QSL = k * QSP
b. Produktivitas Sapi Perah Laktasi (ton/ekor/tahun): YSL= f (HSS, QSL, HBPJ, HBPK)
c. Produksi Susu Segar (kg atau ton): YSS = QSL * YSL
2. Subsistem konsumsi yang merupakan sisi permintaan susu
QdSS(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
HBBSI
MBBSI
TSSS
QdSO

= nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat
= harga bahan baku susu impor ($ per kg)
= impor bahan baku susu (kg atau ton)
= total solid susu segar (%)
= konsumsi susu olahan (kg atau ton)

HSS

= f (HBBSI, NTR)

3. Subsistem pemasaran yang merupakan pertemuan antara subsistem produksi(sisi
penawaran) dan konsumsi (sisi permintaan) melalui mekanisme harga.
Harga yang dimaksud di sini adalah harga susu segar. Harga susu segar dipengaruhi oleh
harga bahan baku susu impor (harga dunia) dan nilai tukar. Secara matematis dirumuskan
sebagai berikut:

B. Blok Pasar Dunia (Perdagangan Internasional)

Pengabstraksian fenomena blok pasar dunia diasumsikan hanya ada 2 (dua) negara yang
terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional, yaitu Indonesia dan Asing. Hal ini bertujuan
untuk memudahkan dalam menyusun model persamaan, sehingga perilaku dari negara-negara
baik yang bertindak sebagai eksportir susu olahan maupun sebagai importir (negara tujuan
ekspor susu olahan IPS) tidak diperhitungkan. Dengan demikian, permintaan ekspor susu
olahan dipengaruhi oleh produksi susu segar; impor susu olahan, dan konsumsi susu olahan
dalam negeri. Secara matematis diformulasikan sebagai berikut:
di mana: XSO(IPS)
MSO
QdSO

XSO(IPS) = f (YSS, MSO, QdSO)

= permintaan ekspor susu olahan IPS (kg atau ton)
= impor susu olahan (kg atau ton)
= konsumsi susu olahan (kg atau ton)

Catatan:
NTR*HBBSI
= NBBS
HBBS terdiri atas: HBBSI1 = SMP; HBBSI2 = BMP; HBBIS3 = WMP

II. Teknik Penarikan Sampel

Terkait dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Oleh
karena itu, penelitian ini tidak melakukan teknik penarikan sampel.

III. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan rentang waktu dari
tahun 1988—2007. Data diakses dari sumber-sumber sebagai berikut: GKSI, Dinas Peternakan
se-Jawa, Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, BPS dan publikasi/artikel atau
laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Adapun data yang
digunakan 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 Statistik

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu segar, harga susu segar, dan
permintaan susu segar oleh IPS didasari atas model yang telah dibangun. Terkait dengan hal
tersebut, 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

Ut

= variabel yang terintegrasi, yang mengisyaratkan keseimbangan jangka
panjang di antara variabel-variabel tersebut
= jangka waktu kesalahan regresi
=residu perkiraan regresi Zt terhadap Yt
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, harga, dan permintaan
produk 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 dilihat
pada Tabel 1.
Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa peubah jumlah sapi perah laktasi (Q SL)
berpengaruh nyata terhadap produksi susu segar (YSS), diantara peubah yang lainnya. Hal ini
ditunjukkan pada hasil uji signifikansi, yakni probabilitas< 0,05 (p= 0,000). Ini berarti bahwa setiap
penambahan sapi perah laktasi akan mengakibatkan peningkatan produksi susu segar. Dengan kata
lain 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 dengan
jumlah ternak dan struktur populasi ternak sapi perah yang dipelihara. Folley, dkk., (1973) bahwa
imbangan optimum antara sapi produktif dan sapi non produktif adalah 70: 30 dan jumlah sapi
laktasi dengan kering kandang adalah 85: 15.
Tabel 1. Hasil EstimasiModel Persamaan Produksi Susu Segar
Std. Error

t-Statistic

Prob.

Harga susu segar (HSS)
Jumlah sapi perah laktasi (QSL)
Harga pakan jagung (HBPJ)
Harga pakan kedelai (HBPK)
Konstanta (C)

8.64E-05
3.62E-06
0.000529
0.000117
0.576689

1.540770
4.963379
0.185426
0.499536
0.494047

0.1442
0.0002
0.8554
0.6246
0.6284

Variabel

Coefficient
0.000133
1.80E-05
9.81E-05
5.84E-05
0.284911

Lebih lanjut, peubah endogen jumlah sapi perah laktasi ini dianalisis lebih lanjut untuk
melihat apakah peubah tersebut berpengaruh dalam jangka panjang. Berikut hasil analisis ECM dari
model persamaan produktivitas sapi perah laktasi.
Tabel2. Analisis Error Correction Model (ECM) Jangka Pendek Produksi Susu Segar
Variabel
Harga susu segar (HSS)
Jumlah sapi perah laktasi (QSL)
Harga pakan jagung (HBPJ)
Harga pakan kedelai (HBPK)
Residu01(-1)
Konstanta (C)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

Coefficient
-5.24E-05
2.29E-05
0.000253
4.15E-05
-0.892330
0.014558
0.662149
0.532206
0.140602
0.256997

Std. Error
t-Statistic
5.00E-05
-1.047608
7.91E-06
2.900757
0.000523
0.483292
0.000100
0.412826
0.156419
-5.704744
0.036137
0.402852
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion

Prob.
0.3139
0.0124
0.6369
0.6865
0.0001
0.6936
0.063996
0.205573
-0.833672
-0.535428
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Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

13.91988
5.095693
0.008342

Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.783197
2.006797

Pada persamaan ECM, menunjukkan bahwa peubah jumlah sapi perah laktasi (QSL)
berpengaruh nyata terhadap produksi susu segar (YSS) dalam jangka panjang. Hal ini ditunjukkan
melalui koefisien residual. Pada output di atas, koefisien residual significant menjadi penyesuainya
dalam keseimbangan karena memiliki nilai-p(0,0031)< alpha 5% dan -1< koefisien residual <0,
maka berdasarkan model ECM terjadi keseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka
panjang. Hasil statistik ini memberikan suatu informasi bahwa kebijakan penambahan jumlah sapi
perah laktasi melalui kebijakan impor induk sapi perah (saat ini: kebijakan KUPS) signifikan
meningkatkan 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 susu
segar (SSDN) yang diperoleh melalui koperasi yang telah melakukan kontrak kerja sama dan bahan
baku susu impor. Terkait dengan posisi IPS sebagai konsumen yang menyerap sebagian besar SSDN,
yang mana pada kondisi kebijakan liberalisasi perdagangan ini segala instrumen perdagangan
internasional yang dapat mendistorsi pasar telah dihapuskan, maka teentunya hal ini akan berimbas
pada permintaan susu segar oleh IPS. Berikut ini hasil kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi
permintaan susu segar oleh IPS.
Tabel 3. Hasil Estimasi Model Persamaan Permintaan Susu Segar Oleh IPS
Variabel

Harga susu segar (HSS)

Total solid susu segar (TSSS)

Harga bahan baku susu impor 1(NTR_HBBSI1)
Harga bahan baku susu impor2 (NTR_HBBSI2)
Harga bahan baku susu impor3 (NTR_HBBSI3)
Impor bahan baku susu impor (MBBSI)
Konsumsi susu olahan (QdSO)
Konstanta (C)

Coefficient
-19294.21

Std. Error

-0.544686

0,0018

90175.71

0.967213

0,0138

62997738

130630.6

369727.6

87219.10

0.350132

127.2977
-6.69E+08

Prob.

35422.65

68915598
-210252.3

t-Statistic

321425.8

0.318706

169.1394
6.49E+08

1.093938

-0.654124
0.353316
1.098607

0.752620
-1.030589

0,0193
0,0089
0,0081
0,9116
0,1050
0,0749

Hasil analisis di atas memunjukkan bahwa harga susu segar, total solid (kualitas susu) dan
kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh nyata terhadap permintaan susu segar
oleh IPS, sedangkan peubah endogen impor bahan baku susu tidak berpengaruh nyata terhadap
permintaan susu segar oleh IPS. Harga susu segar sangat terkait dengan kualitas susu yang
dihasilkan oleh peternak sapi perah rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa solusi untuk mengatasi
persoalan harga yang selama ini menjadi perdebatan antara IPS dengan pihak GKSI (selaku
perwakilan peternak) adalah melalui perbaikan kualitas susu segar. Kualitas susu segar dapat
ditingkatkan melalui penerapan teknologi manajemen usahaternak yang terstandar, diantaranya :
penggunaan sarana sebagai wadah penyimpanan susu segar yang berkualitas, dan budidaya usaha
ternak sapi perah.Untuk melihat analisis lebih lanjut apakah ketiga peubah ini siginifikan dalam
jangka panjang, berikut disajikan hasil analisis ECM.
Tabel 4. Analisis Error Correction Model (ECM) Jangka Pendek Permintaan Susu Segar Oleh IPS
Variabel
Harga susu segar (HSS)
Total solid susu segar (TSSS)
Harga bahan baku susu impor 1(NTR_HBBSI1)

Coefficient Std. Error
-53346.55 26036.81
-2.70E+08 79623330
-260120.7 149532.8

t-Statistic
-2.048890
-3.393998
-1.739556

Prob.
0,0080
0,5151
0,0692
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Harga bahan baku susu impor2 (NTR_HBBSI2)
Harga bahan baku susu impor3 (NTR_HBBSI3)
Impor bahan baku susu impor (MBBSI)
Konsumsi susu olahan (QdSO)
Residu02(-1)
Konstanta (C)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

142133.5
127728.3
0.520785
67.58823
-1.219064
34965681
0.935982
0.884767
24253344
5.88E+15
-343.9395
18.27567
0.000051

51439.58
2.763115
0,0784
181874.5
0.702288
0,0611
0.176936
2.943347
0,8399
69.02849
0.979135
0,0264
0.218785
-5.571962
0,0007
11977938
2.919174
0,5530
Mean dependent var
4772533.
S.D. dependent var
71446896
Akaike info criterion
37.15152
Schwarz criterion
37.59889
Hannan-Quinn criter.
37.22723
Durbin-Watson stat
1.860590

Berdasarkan hasil persamaan ECM terlihat bahwa harga susu segar, total solid, dan kurs
Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat merupakan variabel yang signifikan terhadap permintaan
susu segar oleh IPS dalam jangka panjang. Hal ini ditunjukkan melalui koefisien residual dengan
nilai-p(0,0007)< alpha 5% dan koefisien -1,2, maka berdasarkan model ECM terjadi keseimbangan
jangka 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
Produksi susu segar (YSS)
Impor susu olahan (MSO)
Konsumsi susu olahan (QdSO)
Konstanta (C)

Coefficient
-11,00851
0,834998
0,267642
1432208.

Std. Error
8,436227
0,250005
5,120673
3078296.

t-Statistic
-1,304910
3,339929
0,052267
0,465260

Prob.
0,2104
0,0042
0,9590
0,6480

Hasil analisis menunjukkan bahwa impor susu olahan berpengaruh nyata terhadap ekspor
susu 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 menjadi
pendorong terhadap kinerja peternakan sapi perah rakyat, karena IPS akan meningkatkan
permintaannya terhadap SSDN. Jika terjadi peningkatan permintaan terhadap SSDN, maka peternak
sapi perah rakyat akan semakin giat untuk mengelola usahaternaknya dengan baik.
Kondisi ini hanya berlangsung atau signifikan dalam jangka pendek. Hal ini ditunjukkan
pada analisis kointegrasi, yang mana model persamaan permintaan ekspor susu olahan IPS tidak
mengalami 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 ternak
sapi perah yang dimiliki. Susu segar merupakan substitusi bahan baku susu impor, sehingga
kenaikan harga bahan baku susu impor tentunya akan mempengaruhi harga susu segar. Terkait
dengan hal tersebut, berikut hasil kajian faktor-faktor yang mempengaruhi harga susu segar.
Tabel 6. Hasil Estimasi Model Persamaan Harga Susu Segar
Variabel
Harga bahan baku susu impor1 (NTR_HBBSI1)
Harga bahan baku susu impor2 (NTR_HBBSI2)
Harga bahan baku susu impor3 (NTR_HBBSI3)
Konstanta (C)

Coefficient Std. Error
-1.161464 3.450937
-0.447417 1.679460
2.125411
4.667231
559.2128
103.5271

t-Statistic
-0.336565
-0.266405
0.455390
5.401606

Prob.
0.7408
0.7933
0.6549
0.0001
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Hasil analisis menunjukkan bahwa harga bahan baku susu impor tidak berpengaruh
terhadap harga susu segar. Artinya harga susu segar dalam negeri tidak berkaitan kuat dengan
harga bahan baku susu impor. Hal ini mengindikasikan bahwa keterkaitan pasar susu segar
domestik relatif lemah dengan pasar bahan baku susu impor, sehingga harga susu segar selalu
ditentukan berdasarkan kekuatan pasar IPS itu sendiri. Harga susu segar dalam negeri yang tidak
responsif terhadap harga bahan baku susu impor baik jangka pendek maupun jangka panjang
(ditunjukkan dengan tidak terkointegrasi model persamaan perilaku ini sehingga tidak dapat
dilakukan analisis ECM).
KESIMPULAN

Simpulan
1. Harga susu segar tidak berpengaruh terhadap produksi susu segar. Ini berarti peranan harga
susu segar dalam menentukan tingkat produksi susu segar sangat kecil. Dengan kata lain
peranan harga susu segar sebagai stimulus untuk merangsang peternak mengelola
usahaternaknya lebih baik sehingga produksi susu segar dapat meningkat relatif kecil.
2. Jumlah sapi perah laktasi (QSL) berpengaruh nyata terhadap produksi susu segar. Hal ini
menunjukkanbahwa setiap penambahan jumlah sapi perah laktasi akan diikuti oleh kenaikan
produksi susu segar.
3. Harga bahan pakan tidak berpengaruh terhadap produksi susu segar. Hal ini
mengindikasikanbahwa kenaikan harga bahan pakan tidak mempengaruhi kinerja peternakan
sapi perah rakyat.
4. Harga susu segar tidak signifikan dipengaruhi oleh harga bahan baku susu impor. Hal ini
mengindikasikanbahwa keterkaitan pasar susu segar dalam negeri masih relatif lemah terhadap
pasar 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 menunjukkan
bahwapasar susu domestik sangat bergantung pada kekuatan pasar yang dimiliki oleh IPS.
Saran

1. Dalam studi ini tidak memasukkan disagregasi jenis susu dalam penawaran susu. Oleh karena
itu, 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 sekunder
guna memperoleh informasi mengenai perilaku industri persusuan di Pulau Jawa yang lebih
terinci.
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Pembiayaan Usaha Mikro Pertanian di Kabupaten Aceh Utara
Jamilah
Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengkaji pembiayaan usaha mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara.
Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan
deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu daerah basis
pertanian dan memiliki skim pembiayaan program dan non program untuk usaha mikro pertanian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan usaha mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara
terdiri atas pembiayaan formal dan in formal. Pembiayaan formal mencakup pembiayaan program
dan non program. Pembiayaan program saat ini adalah program Pemberdayaan Usaha Agribisnis
Perdesaan/PUAP dan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM).
Pembiayaan non program dilakukan oleh lembaga formal dan mengacu pada mekanisme pasar
seperti tingkat bunga komersial. Pembiayaan non formal berupa modal sendiri (petani), pinjaman
dari kios tani dan pinjaman rentenir. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan program menghadapi
beberapa kendala diantaranya adanya tunggakan kredit karena berkembangnya moral hazard dan
resiko kegagalan panen. Pembiayaan program dapat mengatasi permasalahan akses modal di
tingkat petani dan meningkatkan kinerja organisasi tani guna mewujudkan ketahanan pangan dan
ketahanan ekonomi daerah.
Kata kunci : pembiayaan, mikro, pertanian.

PENDAHULUAN

Sistem pembiayaan mikro di sektor pertanian menjadi sangat penting dalam pengembangan
usaha pertanian di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan
masyarakat melalui pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pengelolaan sumberdaya secara
optimal, perlu didukung ketersediaan modal usaha yang cukup. Pentingnya pembiayaan berupa
kredit dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan ushatani telah dibuktikan
oleh beberapa peneliti. Dey dan Falherty (2005) menjelaskan bahwa pemberian kredit perbankan
sangat berperan dalam penentuan tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penyaluran
kredit bertujuan untuk: (1) meningkatkan akses kredit/ pembiayaan petani, kelompok tani dan
gabungan kelompok tani kepada lembaga keuangan perbankan, (2) mempercepat pertumbuhan
sektor riil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), (3) mendukung program
ketahanan pangan dan program-program lain yang ada di Departemen Pertanian, dan (4)
penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian (Pusat
Pembiayaan 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) (Hastuti
dan Supadi, 2001).

Sektor pertanian di Aceh sebagian besar masuk kategori sektor mikro kecil dan
menengah (MKM). Statistik kredit menunjukkan, penyaluran kredit pada sektor MKM
pertanian hanya sebesar 0,76 persen, jauh dibanding penyaluran kredit untuk sektor
perdagangan yang mencapai 25,96 persen. Padahal, kredit,permodalan sangat dibutuhkan
pelaku sektor pertanian, khususnya petani untuk dapat mengembangkan usaha
pertaniannya. Dari segi tingkat non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah, sektor
pertanian hanya menunjukkan angka 7,89 persen atau jauh dibawah sektor konstruksi yang
mencapai 34,49 persen. Tingkat NPL sektor pertanian juga tercatat lebih rendah dibanding
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sektor industri pengolahan dan perdagangan, masing-masing mencapai 9,95 persen dan 8,17

persen. 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 belum
terstandarisasi. Usaha pertanian biasanya belum mencapai skala ekonomis sehingga biaya
overheadnya tinggi dan menyebabkan keuntungan petani sangat minim (Bank Indonesia, 2012).
Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Aceh tumbuh signifikan, yaitu 5,02 persen
dibanding tahun 2010 yang hanya mencapai 2,79 persen. Peningkatan pertumbuhan terjadi pada
sektor pertanian dan sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,74 persen dan
4,43 persen, sementara sektor-sektor lainnya tumbuh melambat. Dalam struktur Produk Domestik
regional Bruto (PDRB), sektor pertanian di Aceh berkontribusi 27,70 persen hingga triwulan
keempat 2011. Sektor ini didominasi oleh sektor tanaman pangan, seperti padi-padian, jagung,
umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Nizar (2004) menyatakan bahwa kredit usahatani masih
sangat diperlukan sebagai tambahan modal kerja petani dalam melaksanakan usahatani terutama
kebutuhan pupuk dan bibit, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang
dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dan pengembalian kredit.
Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil masyarakat pedesaan yang akses terhadap
sumber-sumber permodalan (Braverman dan Guasch, 1989). Selanjutnya terbukti bahwa campur
tangan pemerintah yang berlebihan membawa implikasi yang luas berupa rendahnya aksesibilitas
pelaku agribisnis terhadap sumberdaya modal, teknologi, peningkatan kemampuan, informasi pasar
dan lain sebagainya (Syukur dan Windarti, 2001). Skim pembiayaan bagi usaha pertanian bersifat
rigid yang mengakibatkan petani dan masyarakat pedesaan tidak mudah mengakses sumbersumber pembiayaan yang ada. Hastuti (2006) menyatakan aksesibilitas petani terhadap sumbersumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan
sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Petani banyak mengakses
kredit non formal dari pada kredit formal, karena kredit non formal tidak memerlukan persyaratan
yang rumit, misalnya keharusan adanya agunan dan proses penyaluran kredit dapat dilakukan
dengan cepat, dekat, tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian tidak
jarang ditemui bahwa kekurangan modal atau biaya merupakan kendala yang menjadi penghambat
bagi petani dalam mengelola dan mengembangkan usahataninya (Nurmanaf et al., 2006).
Peningkatan akses terhadap kredit akan meningkatkan kemampuan petani membeli sarana
produksi dan menggunakan teknologi produksi sehingga dapat dicapai peningkatan efisiensi
usahatani (Hazarika dan Alwang, 2003). Untuk itu, diperlukan analisis lebih lanjut berkaitan dengan
pembiayaan usaha mikro pertanian di Aceh yang meliputi kemudahan akses kredit, kesesuaian
kredit, mekanisme pengajuan dan pengambilan kredit, kelancaran, hambatan dan kendala dalam
penyaluran kredit, dan sistem pengembalian kredit.
METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan
pertimbangan sebagai salah satu basis produksi pertanian dan memiliki skim pembiayaan program
dan non program untuk usaha mikro pertanian.
Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif
dan deskriptif kuantitatif, meliputi kemudahan akses kredit, kesesuaian kredit, mekanisme
pengajuan 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 Utara
Permodalan usaha Mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara dapat bersumber dari dana
sendiri, pinjaman dari kios tani (khusus untuk bibit, pupuk dan obat-obatan), pinjaman
rentenir/tengkulak, dan program pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah. Hingga saat
ini, belum ada investasi swasta dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Swasta yang memberikan
pinjaman pembiayaan untuk modal usahatani bagi petani di Aceh. Hal ini disebabkan karena
tingginya resiko kegagalan panen, terbatasnya dukungan infrastruktur, berkembangnya moral
hazard, dan kondisi keamanan Aceh yang belum kondusif. Meskipun Aceh memiliki potensi yang
cukup besar untuk pengembangan pertanian.
Program pembiayaan yang digalakkan pemerintah pada usaha mikro pertanian di
Kabupaten Aceh Utara adalah program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan
Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Sasaran program pembiayaan
mikro pertanian adalah petani yang berperan aktif dalam usaha mikro pertanian, baik petani
pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Petani tersebut merupakan
anggota kelompok tani yang merupakan bagian dari Gapoktan (Gabungan kelompok tani). Jenis
usaha produktif didominasi oleh usahatani padi, maka sasaran penyaluran dana bantuan lebih
difokuskan untuk petani yang mengusahakan tanaman padi, selebihnya adalah petani yang
mengusahakan tanaman hortikultura, peternak dan industri rumah tangga pertanian skala mikro.
Pemilihan kelompok komoditas berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah kelompok
tani (Musytan). Program pembiayaan digalakkan oleh pemerintah guna mengatasi lemahnya akses
petani kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani. Meskipun memiliki
retorika pembiayaan dalam berbagai skim maupun jumlah pembiayaan, namun faktanya upaya
pemerintah tersebut belum mampu mengatasi tingkat kemiskinan petani di pedesaan.
Program penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan (BLM-PUAP) yang merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk
penanggulangan kimiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan sekaligus mengurangi
kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor. Lokasi PUAP di
fokuskan di 10.000 desa miskin/tertinggal yang memiliki potensi pertanian dengan total anggaran 1
triliun.
Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan oleh petani
(pemilik penggarap atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan melalui
koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Kementerian Pertanian
sejak 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 mengacu
kepada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor
06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) Tahun 2015, untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM-PUAP kepada
Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani. Strategi dasar yang dilakukan melalui
pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil,
penguatan dan pemberdayaan kelembagaan.
Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan
terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya dan masalah aksesibilitas
pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan melaksanakan
kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan –LDPM). Melalui kegiatan
penguatan-LDPM, pemerintah menyalurkan dana bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Gapoktan dalam rangka memberdayakan
kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian
pangan, serta penyediaan cadangan pangan. Penyaluran dana bantuan sosial dan pemberian
pendampingan dan pembinaan secara berjenjang diharapkan dapat memberikan dampak antara
lain 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 dan
peningkatan akses pangan anggota Gapoktan.
Kegiatan Penguatan LDPM bertujuan; (1) memberdayakan Gapoktan agar mampu
mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola
cadangan pangan, (2) Mengembangkan agribisnis melalui peningkatan usaha pembelian dan
penjualan gabah, beras, dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya diluar masa panen
gabah/beras/jagung, dan (3) Meningkatkan nilai tambah produk petani anggota melalui kegiatan
penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.
Pembiayaan kegiatan penguatan-LDPM bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015
Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berupa Dana Dekonsentrasi di provinsi.
Penggunaan dan pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial kepada Gapoktan mengikuti aturan dan
mekanisme DIPA tahun 2015. Dana tersebut disalurkan kepada 203 (dua ratus tiga) Gapoktan
Tahap Penumbuhan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
disalurkan kepada 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan Tahap Pengembangan masing-masing sebesar
Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Prose pencairan dana Belanja Bantuan Sosial
tersebut mengikuti Pedoman Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian
Tahun 2015.
Sistem pembiayaan mikro pertanian meliputi akses kredit, mekanisme penyaluran dan
sistem pengembalian kredit pembiayaan mikro pertanian di Aceh

Pembiayaan non formal yang bersumber dari pinjaman kios tani dapat berupa bibit, pupuk
dan obat-obatan, yang dibayar setelah panen dalam bentuk natura (seperti gabah untuk usahatani
padi) 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 perjanjian
hasil panen dijual kepada rentenir dengan harga yang telah ditentukan (biasanya dibawah harga
pasar). Dalam hal ini petani mendapatkan keuntungan setelah hasil panen dikurangi dengan biaya
modal pinjaman. Pembiayaan non formal didasarkan kepercayaan semata. Hal ini biasanya
dilakukan oleh petani yang memliki lahan terbatas (sempit) dan tidak memiliki agunan. Pola
pembiayaan ini jelas merugikan petani.
Pembiayaan program memiliki ketentuan yang mengikat, meskipun pembiayaan merupakan
dana hibah namun pelaksanaannya terorganisir dibawah pengawasan instansi terkait. Sasaran
pembiayaan adalah kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Umumnya pada petani yang
mengusahakan usahatani padi sawah, dan sebagian kecil pada usahatani hortikultura dan usaha
peternakan (ayam buras, kambing, dan itik).
Mekanisme Pengajuan (Akses Dana Bantuan)

Tidak ada masalah dalam pengajuan dana karena Gapoktan dalam memenuhi persyaratan
pengajuan 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 melalui
rekomendasi Aspirasi Dewan DPRD.
Gapoktan penerima Dana Belanja Bantuan Sosial, dibagi atas tiga tahap yaitu Tahap
Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian. Tahap Penumbuhan (tahun pertama)
pada tahun 2015 dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) provinsi dengan mempersiapkan dan/atau
menumbuhkan 203 (dua ratus tiga) Gapoktan. Tahap Pengembangan dilaksanakan di 8 (delapan)
provinsi untuk mengembangkan 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan, dan Tahap Kemandirian
dilaksanakan di 15 (lima belas) provinsi untuk memberdayakan 102 (seratus dua) Gapoktan Tahap
Penumbuhan tahun 2013 dan luncuran dari Gapoktan tahun 2012.
Pada Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis
kabupaten/kota melakukan verifikasi, identifikasi bagi calon Gapoktan yang akan ditumbuhkan dan
siap atau menerima tambahan Dana Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 serta melakukan evaluasi
dan 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 sebagai
tambahan modal usaha.
Bagi Gapoktan yang sudah masuk Tahap Penumbuhan pada tahun pertama tetapi belum
juga memenuhi persyaratan masuk ke Tahap Pengembangan, maka provinsi dan Kabupaten/kota
wajib melakukan pembinaan teknis dan administrasi sehingga Gapoktan dinyatakan layak masuk ke
Tahap Pengembangan. Selama masih dalam proses pembinaan, Dana Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) belum dapat dicairkan. Apabila sampai dengan akhir
tahun pelaksanaan, Gapoktan belum juga layak untuk dapat masuk ke Tahap Pengembangan maka
provinsi segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara. Pada tahun berikutnya, Gapoktan
tidak akan lagi mendapat Dana Belanja Bantuan Sosial, namun daerah tetap harus melakukan
pembinaan lanjutan terhadap Gapoktan agar aset yang telah diberikan oleh pemerintah masih dapat
terus berkembang.
Pada Tahap Kemandirian, Pendamping, Tim Teknis kabupaten/kota, dan Tim Pembina
Provinsi melanjutkan pembinaan teknis dan adminsitrasi terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian
agar mereka dapat terus mengembangkan unit usahanya sehingga akumulasi Dana Belanja Bnatuan
Sosial 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 memanfaatkan
Dana Belanja Bantuan Sosial Tahap Penumbuhan dan dapat terus mengembangkan unit usahanya
secara berkelanjutan.
Mekanisme Penyaluran

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat
Pembiayaan Pertanian, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
melakukan proses penyaluran dana BLMPUAP
kepada Gapoktan yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen. Penyaluran
Dana BLM-PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Gapoktan.
Mekanisme penyampaian dokumen, proses verifikasi dokumen dan penyaluran dana BLM-PUAP
Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.
Dana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan
dimanfaatkan sebagai modal usaha, diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh
pengurus 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 Pangan
Masyarakat (LDPM).

Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Gapoktan dan Unit-unit Usaha Gapoktan

Mekanisme Pemanfaatan

Dana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan
dimanfaatkan sebagai modal usaha, diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh
pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun Gapoktan.
Dana BLM-PUAP dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif agribisnis sesuai dengan
RUB/RUK/RUA yang telah disepakati. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan
dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara Gapoktan.
Pemanfaatan Dana BLM-PUAP yang tidak sesuai dengan siklus dan peluang usaha yang terdapat
dalam RUB, maka Gapoktan PUAP dapat melakukan perubahan/revisi RUB yang telah diputuskan
melalui musyawarah/Rapat Anggota (RA) dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua
Gapoktan, diketahui oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Dana BLM
PUAP merupakan modal dasar bagi Gapoktan yang dapat dimanfaatkan oleh petani, dan harus
ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan menjadi LKM-A. Apabila terjadi penyimpangan
terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP, maka Tim Teknis agar melakukan
pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan yang dinyatakan dengan Berita Acara penyelesaian
Permasalahan (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 jasa
pengolahan tanah. Pencairan bantuan biasanya dilakukan menjelang masa penanaman, dan
pengembalian dilakukan 2 (dua) minggu setelah panen dan ditambah jasa pinjaman sebesar 5%.
Penentuan besaran jasa pinjaman berdasarkan hasil rapat/musyawarah kelompok tani dengan
pembagian 2,5% untuk pengelola bantuan dan 2,5% untuk kas. Penentuan jasa pinjaman ini
disesuaikan dengan pola usaha. Untuk kegiatan penjualan-pembelian gabah dibebankan jasa
pinjaman 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 Penyuluh
Pendamping. Untuk mengantispasi resiko adanya petani yang tidak melakukan pengembalian dana
bantuan, maka ada juga Gapoktan yang membebankan anggunan seperti sertifikat tanah, BPKB dan
lain-lain, dan ini diputuskan secara bersama antara Gapoktan dengan Kelompok Tani serta petani
sebagai 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 juta
rupiah) untuk pembangunan atau renovasi sarana penyimpanan (gudang); pengadaan gabah/beras;
dan pembelian gabah, dan/atau beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani
anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung.
Untuk Tahap Pengembangan Dana Belanja Bantuan Sosial disalurkan kepada Gapoktan yang
benar-benar sudah terseleksi oleh propinsi maupun Kabupaten/Kota. Apabila Gapoktan yang
ditumbuhkan tahun pertama belum memenuhi kriteria atau belum siap untuk masuk ke Tahap
Pengembangan, maka Dana Belanja Bnatuan Sosial tidak dicairkan oleh provinsi dan dikembalikan
ke Kantor Kas Negara. Namun demikian Tim Pembina Provinsi maupun Tim Teknis
Kabupaten/Kota tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan baik teknis maupun
adminsitrasi. Tim Teknis Kabupaten dan Tim Pembina provinsi bertanggung jawab terhadap
evaluasi Gapoktan yang dinyatakan layak untuk masuk ke Tahap Pengembangan.
Dana Bantuan Sosial Tahap Pengembangan disalurkan ke 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan
Tahap Pengembangan masing-masing sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) untuk
digunakan untuk pengadaan gabah dan/atau beras jika dibutuhkan; dan pembelian gabah, beras
dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di
luar masa panen gabah/beras/jagung (Badan Ketahanan Pangan, 2015).
Mekanisme Pengembalian

Dana BLM-PUAP maupun dana LDPM merupakan dana hibah untuk pemberdayaan petani
dan organisasi petani, dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara bergulir oleh petani sebagai
modal usahatani. Untuk itu, mekanisme penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian dana bantuan
diputuskan secara bersama oleh Gapoktan dengan kelompok tani pada mausyawarah tani dan
senantiasa mengacu pada petunjuk teknis dana BLM-PUAP. Petani mengembalikan dana BLM
kepada kelompok tani, selanjutnya kelompok tani menyerahkan kepada Gapoktan untuk
dimasukkan lagi ke rekening bersama di Bank BRI.
Pengembalian dana BLM-PUAP dilakukan 2 (dua) minggu setelah panen dan ditambah jasa
pinjaman sebesar 5%. Penentuan besaran jasa pinjaman berdasarkan hasil rapat/musyawarah
kelompok tani dengan pembagian 2,5% untuk pengelola bantuan dan 2,5% untuk kas. Penentuan
jasa pinjaman ini disesuaikan dengan pola usaha. Untuk kegiatan penjualan-pembelian gabah
dibebankan jasa pinjaman sebesar 10%. Pengembalian dana tersebut kemudian dimanfaatkan
kembali oleh petani untuk kegiatan usahatani berikutnya.
Hasil survei menunjukkan masih adanya masalah pengembalian dana yaitu adanya petani
yang tidak mau mengembalikan dana pinjaman usahatani baik dari BLM-PUAP maupun LDPM
karena berkembangnya moral hazard dari petani yang menganggap bahwa dana tersebut adalah
dana hibah dari pemerintah dan tidak perlu dikembalikan, namun 70% dari Gapoktan masih
melakukan pengembalian dana meskipun jumlah saldo terakhir bervariasi yang disebabkan oleh
adanya petani yang tidak mengembalikan dana pinajman dan resiko kegagalan panen. Jika petani
mengalami resiko kegagalan panen, pengembalian kredit biasanya dilakukan pada panen
berikutnya. Petani yang sama sekali tidak mengembalikan dana pinjaman biasanya tidak diberikan
lagi untuk musim tanam berikutnya.
Dalam pelaksanaannya, terjadi tunggakan kredit yang dapat disebabkan oleh
berkembangnya moral hazard yang menganggap bahwa dana tersebut adalah dana hibah dan tidak
perlu dikembalikan, resiko gagal panen akibat banjir dan kekeringan (pada lahan usahatani yang
tidak memiliki irigasi), penyalah gunaan dana di tingkat pengurus, dan pungutan pembayaran biaya
administrasi 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 yaitu
program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Program Penguatan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
b. Pembiayaan usaha mikro pertanian tidak berkembang dengan baik karena tingginya resiko
kegagalan panen, terbatasnya dukungan infrastruktur, adanya moral hazard, dan kondisi
keamanan Aceh yang belum kondusif.
c. Sasaran pembiayaan usaha mikro ditujukan untuk petani padi sawah baik pada kegiatan
usahatani 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 akibat
kegagalan panen, moral hazard yang berkembang ditingkat petani, penyalahgunaan dana oleh
pengurus, 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 industri
rumah tangga berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani
dan perekonomian daerah.
b. Untuk mengurangi penyalah gunaan dana, sebaiknya birokrasi pengajuan kredit tidak
melibatkan pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan petani/peternak.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban bunga (cost of capital) atas pinjaman
modal serta resiko bisnis (business risk) oleh ayam pedaging terhadap keputusan peternak untuk
menentukan keputusan menggunakan pola mitra atau tidak.penelitian ini juga bertujuan untuk
membandingkan pendapatan peternak pola kemitraan dengan peternak pola mandiri. obyek
penelitian ini terdiri dari 20 orang peternak pola kemitraan dan 10 peternak mandiri. hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan perternak pola kemitraan lebih kecil dibandingkan
dengan pola mandiri. akan tetapi jumlah peternak lebih banyak dan lebih tertarik dengan pola
kemitraan dibandingkan dengan pola mandiri. hal ini disebabkan dengan kekhwatiran terhadap
resiko atau kegagalan yang mungkin muncul yaitu kematian ternak akibat virus penyakit unggas
dan turunnya harga pada saat panen. dukungan modal dari perbankan hampir tidak ada akibat dari
kurangnya pengetahuan dan kemampuan peternak terhadap akses perbankan serta kurangnya
dukungan pemerintah untuk memfasilitasi modal peternak melalui kredit perbankan juga
mempengaruhi peternak memilih pola kemitraan. penelitian ini menyarankan agar perbankan lebih
mengakomodir peternak mensosialisasikan akses produk perbankan. penelitian ini juga
menyarankan kepada pemerintah untuk memberi proteksi usaha terhadap peternak melalui
asuransi peternak sehingga jumlah peternak dengan pola mandiri akan semakin bertambah. karena
pendapatan peternak mandiri lebih besar maka kesejahteran peternak akan lebih baik
Kata kunci : ayam broiler, kemitraan, mandiri, modal, peternak, pendapatan
PENDAHULUAN

Di Indonesia, usaha perunggasan telah menjadi sebuah industri yang memiliki nilai strategis
khususnya dalam penyediaan protein hewani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.Broiler
merupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya
produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging.Namun demikian permintaan ayam
potong masih kurang terpenuhi karena banyaknya permintaan yang ada di pasar. Selain itu harga
daging ayam juga semakin hari semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh permintaan terhadap daging
ayam potong meningkat sedangkan ketersediaan akan daging ayam potong kurang
terpenuhi.Kekurangan tersebut semakin besar pada saat hari raya keagamaan. Sedangkan pasokan
kekurangan ayam dipenuhi dari pulau Jawa dan daerah lain. Hal ini lah yang membuat penelitian ini
penting untuk dilakukan.
Selain itu perkembangan populasi ternak ayam broiler tidak terlepas dari permasalahan
yang menjadi dilema bagi peternak dan sulit dipecahkan oleh peternak yaitu aspek pasar dan
penyediaan sarana produksi yang tidak seimbang dengan harga jual produk, sehingga membuat
peternak ayam broiler takut mengambil resiko untuk mengembangkan usaha peternakan ayam
broiler dengan skala produksi yang lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh
peternak maka diperlukan peran pemerintah dalam menggerakkan perusahaan swasta dan
lembaga-lembaga agribisnis ini sangat membantu peternak yakni dalam menyiapkan sarana
produksi berupa bibit DOC (Day Old Chick), pakan, obat-obatan, vaksin, vitamin dan pemasaran
hasil peternakan dengan pola kemitraan.
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Pola kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama antara pengusaha dengan peternak dari
segi pengelolaan usaha peternakan. Pada pola kemitraan pihak pengusaha dan peternak harus
mempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kemitraan dapat tercapai dimana dalam hal perhitungan
tentang 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 rangka
pembinaan budidaya broiler kepada peternak mitra.Perusahaan memberikan petunjuk-petunjuk
mengenai budidaya broiler, menetapkan ketentuan-ketentuan pemeliharaan broiler, mencarikan
pembeli bagi peternak mitra dan membantu menjual ayam, dan membantu melakukan manajemen
penjualan ayam bagi peternak.Perusahaan juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
petani agar dapat menjadi plasma.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui perbandingan pendapatan antara
peternak ayam broiler yang berpola kemitraan dengan pendapatan petani mandiri. Tujuan
selanjutnya adalah untuk mengetahui pengaruh modal (Cost of Capital) dan resiko bisnis (business
risk) terhadap keputusan petani peternak untuk beternak dengan pola kemitraan atau beternak
dengan modal sendiri / mandiri.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap peternak pola kemitraan dan mandiri di Kecamatan
Siantan, Kabupaten Pontianak.Pemilihan lokasi peternak dilakukan secara sengaja dengan
pertimbangan bahwa sebagian besar mitra merupakan peternak berskala menengah yang memasok
kebutuhan Kota Pontianak.
Penelitian ini menggunakan metode campuran dimana analisis yang digunakan adalah
analisis deskriptif (kualitatif) dan analisis kuantitatif (persentase).Jumlah sampel yang menjadi
objek dalam penelitian ini adalah 30 peternak yang terdiri dari 20 peternak pola kemitraan dan
sisanya 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 untuk
memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk
menciptakan 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 menggunakan
modal sendiri baik sebagai modal tetap (fixed cost) berupa lahan, kandang, peralatan maupun
sebagai 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 fajtorfaktor produksi secara langsung sesuai harga pakai. Demikian juga dengan hasil produksi berupa
ayam broiler, peternak mandiri menjual langsung ke pasar sesuai harga pasar. Jadi total
pendapatannya dikurangi total pengeluaran menjadi keuntungan yang didapat sesuai kondisi harga
pasar.
Peternak ayam dengan pola kemitraan merupakan peternak yang melakukan kerjasama
dengan perusahaan mitra untuk pembayaran usaha peternakan ayam pedaging (broiler). Petani
peternak 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 tenaga
kerja yang terlibat termasuk jasa dokter hewan. Jumlah dan jenis yang diberikan tergantung
kesepakatan kedua belah pihak termasuk konsekwensi resiko kegagalan usaha. Akan tetapi harga
barang yang dipasok perusahaan mitra tersebut ditentukan sendiri oleh perusahaan mitra dan ratarata 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 peternak
mitra dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karenanya harga tinggi yang diterapkan adalah alasan
untuk menutupi biaya kerugian yang terjadi ditanggung oleh perusahaan mitra serta menjadi biaya
modal (cost of capital).
Pada sisi lain hasil produksi berupa ayam (pedaging) hanya dijual kepada peternak mitra
dengan harga disepakati diawal. Harga yang disepakati tersebut juga dibawah harga pasar.Secara
umum penghasilan yang didapat oleh peternak mitra sangat tergantung kepada harga-harga yang
diterapkan oleh perusahaan mitra.
Hasil perhitungan penelitian dengan jumlah bibit DOC setiap satuan peternak sebanyak
2.500 ekor baik peternak mandiri maupun peternak pola kemitraan sehingga rata-rata
produktivitas peternak mandiri dan peternak pola kemitraan digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 1. Produktivitas Rata-rata Peternak Ayam Broiler Pola Kemitraan dan Pola Mandiri
Kecamatan Siantan, Pontianak
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uraian
Produksi (Kg)
Harga (Rp)
Penerimaan (Rp)
Total Biaya (Rp)
Keuntungan (Rp)
R/C Ratio

Resiko Bisnis

Pola Mandiri
3.021,16
20.500,00
61.933.780,00
54.897.290,77
7.036.489,23
1,1282

Pola Kemitraan
3.141,08
17.000,00
53.398.360,00
49.960.300,00
3.436.700,00
1,0688

Dalam usaha ternak ayam pedaging (broiler) ada beberapa resiko yang terjadi secara umum
ada tiga resiko yakni : Resiko harga, resiko produksi dan resiko sosial. Resiko harga terjadi pada dua
sisi yaitu sisi harga pembelian faktor-faktor produksi yaituharga bibit DOC, pakan, obat-obatan dan
vitamin berada diatas harga normal.Hal ini terjadi akibat kelangkaan atau terganggunya suplai
akibat cuaca, transportasi atau lainnya.Resiko harga lainnya terjadi adalah anjloknya harga jual hasil
produksi.Hal ini terjadi akibat kelebihan suplai ayam broiler.Kelebihan suplai ini cenderung terjadi
akibat turunnya permintaan karena turunnya daya beli masyarakat.Kelebihan suplai ini juga terjadi
akibat 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 pembelian
faktor-faktor produksi seperti bibit (DOC), pakan, obat-obatan, vitamin tidak stabil.Hal ini terjadi
akibat adanya bencana alam, cuaca atau gangguan transportasi yang mengakibatkan turunnya
pasokan.Seringnya peternak mandiri tidak mengawasi pembelian atau pemesanan juga menjadi
faktor, padahal life cycle product sangat singkat.Hal ini tidak terjadi pada peternak pola kemitraan
karena perusahaan mitra telah menjadwal dan mempersiapkan dengan baik.Akan tetapi harga dan
kwalitas 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 dan
memutus rantai pasar.Berbeda dengan harga jual produk peternak mitra ditentukan dan hanya
dijual kepada perusahaan mitra.Harga yang diterima peternak mitra lebih murah 10-20% dari
harga pasar oleh perusahaan mitra.
Resiko kedua adalah resiko produksi.Resiko produksi ini mencakup yang mengakibatkan
kecilnya produktivitas produksi. Produktivitas ini dapat diukur berdasarkan bobot total ayam hidup
yang di panen dan dapat juga diukur dengan indeks performance (IP). Indeks performan merupakan
bobot ayam yang di panen dikonversi dengan pakan dan obat vitamin serta tingkat
mortalitas.Semakin kecil tingkat mortalitas maka produktivitas juga meningkat. Pada sisi lalu
kondisi bibit ayam (DOC) yang tidak baik (afkir) akibat cacat tubuh (kaki) atau hal lain yang
membuat pertumbuhan tidak sempurna juga mempengaruhi produksi.
Disamping itu resiko produksi juga terjadi akibat kondisi cuaca seperti musim hujan dan
kemarau.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 musim
kemarau juga peternak mengalami kesulitan air bersih, karena peternak sangat tergantung pada air
hujan dan air sumur dangkal kondisi payau.Resiko produksi akibat penyakit dan predator relatif
kecil karena pencegahan dan penanggulangan sudah baik.Hanya saja, pada saat tertentu penyakit
ayam menular yang mengakibatkan kematian ayam massal bila terjadi, peternak tidak dapat
menanggulanginya.
Resiko sosial adalah resiko produksi ketiga yang mencakup resiko akibat pencurian, protes
masyarakat sekitar akibat polusi (bau) dan atau limbah ternak.Dalam penelitian ini resiko sosial
yang dialami peternak relatif kecil mengingat lokasi peternak jauh dari lingkungan
pemukiman.Resiko sosial yang muncul adalah akibat pencurian ternak ayam dalam skala kecil.
Dalam beternak ayam broiler, pengaruh modal sangat besar.Kebanyakan peternak
responden tidak memiliki modal sendiri yang cukup yakni 13 (tiga belas) peternak pola kemitraan
dan 4 (empat) peternak mandiri.Peternak mandiri yang tidak cukup modal sering meminjam
kepada orang per orang dengan dikarenakan bunga yang cukup tinggi.Ada juga peternak mandiri
meminjam modal dalam bentuk barang faktor produksi ke toko-toko atau distributor dengan harga
yang lebih tinggi.
Akan tetapi, ada juga peternak yang memiliki modal yang cukup untuk beternak mandiri
memilih pola kemitraan.Dan wawancara mendalam dengan responden tersebut, ternyata ada hal
yang membuat mereka memiliki pola kemitraan. Hal tersebut adalah kekhawatiran peternak akan
resiko kegagalan usaha. Kekhawatiran tersebut muncul secara wajar mengingat tingginya resiko
usaha beternak. Hal ini juga sejalan dengan teori resiko dimana usaha yang memberi keuntungan
tinggi juga memilih resiko tinggi (High Gain High Cost).
Hal lain yang membuat peternak memiliki pola kemitraan adalah kurangnya kemampuan
dan kemauan manajerial beternak secara keseluruhan. Kekurangan ini juga kurang ditanggapi
kelembagaan, dimana penyuluh peternak hampir tidak pernah ada datang.Motivasi dan keinginan
untuk berusaha dan bekerja lebih keras masing kurang. Sebagian besar peternak (22 orang)
responden mengaku belum memiliki kemampuan dan akses-akses dengan luar untuk beternak
ayam. Kemampuan manajerial yang kurang ini juga dipengaruhi tingkat pendidikan peternak
responden yang rata-rata SLTA.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan penelitian ini yaitu :Keuntungan
peternak dengan pola mandiri lebih besar dibandingkan dengan pola kemitraan. Hal ini
dikarenakan hanya produksi seperti bibit ayam (DDC), pakan dan obat-obatan yang dibeli langsung
kepasar lebih murah dibandingkan harga yang dikenakan perusahaan mitra kepada peternak pola
kemitraan.Penyebab lainnya adalah harga jual produk ayam broiler produk peternak mandiri lebih
tinggi dibandingkan harga jual yang dikenakan perusahaan mitra kepada peternak kemitraan.
Kekhawatiran petani peternak pola kemitraam akan kegagalan panen akibat cuaca, penyakit
unggas tidak ada. Hal ini dikarenakan seluruh biaya proses produksi (variable cost) ditanggung oleh
perusahaan mitra. Peternak juga tidak perlu memikirkan modal untuk usaha karena sudah
ditanggung oleh perusahaan mitra.
Hal ini menunjukkan bahwa biaya modal dan resiko bisnis yang ditanggung oleh perusahaan
mitra sebenarnya secara tidak langsung dibebankan pada peternak mitra dengan cara menaikkan
harga variabel produksi serta menurunkan harga jual produksi dibandingkan harga pasar.
Saran

Hasil penelitian ini menyarankan beberapa hal yaitu perlu campur tangan pemerintah
terhadap usaha peternakan ayam broiler ini. Dukungan dalam bentuk modal melalui pengaman
dana bergilir koperasi dan ataupun menjembataninya dengan perbankan. Pemerintah juga perlu
mendorong munculnya perusahaan lain menjadi perusahaan mitra. Perusahaan tersebut dapat juga
berupa program CSR dari perusahaan bidang lain.
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Adanya dukungan modal dan atau proteksi ini akan menambah jumlah dan kapasitas
peternak mandiri. Meningkatnya jumlah dan kapasitas peternak mandiri akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat peternak mengingat R/C ratio sebagai ukuran pendapatan akan
meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.Dukungan pemerintah juga dapat dilakukan
melalui program asuransi proteksi usaha peternakan dimana kerugian petani akibat hal-hal tertentu
seperti bencana alam, penyakit ternak massal. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kerugian yang
dialami peternak.
Penelitian ini juga menyarankan pemerintah untuk aktif meningkatkan kemampuan
manajemen dan ketrampilan peternak sehingga peternak dalam menjalankan usahanya sesuai
prosedur (SOP) dengan benar dan tepat.
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ABSTRAK
Tujuan umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model modal sosial dan
dampaknya dalam keberdayaan petani padi di Provinsi Riau. Penelitian akan dilaksanakan pada tiga
kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi padi di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak,
Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi penelitian Kabupaten Siak adalah di
Kecamatan Bunga Raya dan di Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten
Kampar di Kecamatan Kuok. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan
pertimbangan lokasi penelitian merupakan daerah di Provinsi Riau merupakan sentra produsi
tanaman padi. Analisis data dengan menggunakan skala likert dan korelasi Rank Spearman. 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 berkategori tinggi, kepercayaan
petani 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 petani
berkategori tinggi, akuntabilitas petani berkategori tinggi, kapasitas organisasi lokal petani
berkategori sangat tinggi. Modal sosial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap
keberdayaan 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 = 0,459
mengindikasikan bahwa hubungan ini berada pada kategori kuat. Kelompoktani agar lebih
memerhatikan unsur partisipasi dalam kelompoktani pada saat melakukan peningkatkan modal
sosial sesama anggota kelompoktani padi sawah sehingga hubungan antara modal sosial dan
keterlibatan atau partisiasi lebih baik.
Kata Kunci: Modal sosial, keberdayaa, dan petani karet

PENDAHULUAN

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

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan pada tiga kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi
padi di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi
penelitian Kabupaten Siak adalah di Kecamatan Bunga Raya dan di Kabupaten Rokan Hilir di
Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Kampar di Kecamatan Kuok. Pemilihan lokasi dilakukan
secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan lokasi penelitian merupakan daerah di Provinsi
Riau merupakan sentra produsi tanaman padi. Waktu penelitian selama tujuh bulan dari bulan Mei
2015 sampai November 2015, mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan dan analisis data dan
pembuatan laporan akhir.
Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak
dan petani padi di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang, dan Kecamatan Kuok
Kabupaten Kampar. Sampel adalah sebagian dari populasi, mengingat banyaknya populasi maka
dalam teknik pengambilan sampel, digunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini
teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan maksud
dan kriteria tertentu. Maka yang menjadi kriteria utama sampel adalah petani padi yang tergabung
dalam kelompok tani. Diharapkan dengan menggunakan kriteria ini dapat diketahui kondisi modal
sosial yang ada pada petani padi dan dapat dihubungkan dengan keberdayaan petani padi. Jumlah
sampel yang akan diambil akan ditentukan setelah melakukan pra survei lapangan.
Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi yang tergabung dalam kelompok tani di
Desa Pematang Sikek dan Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan
Hilir, di Desa Kuok dan Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar serta di Desa Bunga
Raya dan Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak yang berjumlah 60 petani. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian
No
1
2
3
4
5
6

Desa

Pematang Sikek
Teluk Pulau Hulu
Bunga Raya
Kemuning Muda
Kuok
Empat Balai

Jumlah
Kelompoktani
10
10
12
11
11
11

Jumlah
Anggota
294
296
475
448
98
48

Jumlah Sampel
10
10
10
10
10
10
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Total

Sumber data : Data Olahan, 2015

65

1659

60

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis peran model modal sosial dan tingkat keberdayaan petani padi maka
digunakan metode uji korelasi Rank Spearman. Variabel terikat dari model ini adalah peran modal
sosial dan tingkat keberdayaan petani padi. Sedangkan Variabel tak terikat adalah modal sosial yang
terdiri dari kelompok sosial/kelembagaan, trust/kepercayaan dan solidaritas, tindakan bersama
(colective action), informasi dan komunikasi, partisipasi dan kerjasama pemberdayaan dan
pembinaan pemerintah.
1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis modal sosial yang dimiliki petani padi di Provinsi Riau
menggunakan skala Likert yang ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan
indikator variabel.

Untuk mengukur jawaban terhadap semua indikator di ukur 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
Untuk mengetahui rentang skala modal sosial petani padi dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
Rentang penilaian berkisar 1 sampai 5 yaitu penilaian tertinggi. Rentang skala pada
penelitian 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 Padi
Kategori
Sangat Rendah (SR)
Rendah (R)
Cukup (C)
Tinggi (T)
Sangat Tinggi (ST)

Skala
1
2
3
4
5

Skor
1,00 – 1,79
1,80 – 2,59
2,60 – 3,39
3,40 – 4,19
4,20 – 5,00

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat keberdayaan petani padi di Provinsi Riau
dilihat berdasarkan indikator variabel. Untuk mengukur jawaban terhadap semua indikator di
ukur 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 menggunakan
rumus sebagai berikut:

Rentang penilaian berkisar 1 sampai 5 yaitu penilaian tertinggi. Rentang skala pada
penelitian ini dihitung sebagai berikut :

Sehingga diperoleh rentang skala tingkat keberdayaan petani padi di Provinsi Riau pada
Tabel 3.
Tabel 3. Skor Penilaian Tingkat Keberdayaan yang Dimiliki Petani Padi
Sangat Rendah (SR)
Rendah (R)
Cukup (C)
Tinggi (T)
Sangat Tinggi (ST)

Kategori

Skala
1
2
3
4
5

Skor
1,00 – 1,79
1,80 – 2,59
2,60 – 3,39
3,40 – 4,19
4,20 – 5,00

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan modal sosial dan tingkat keberdayaan
petani padi di Provinsi Riau menggunakan Rumus Korelasi Spearman.
Keterangan : Rs
di
n

= Koefisien Korelasi Rank Spearman
= Perbandingan Ranking
= Banyaknya subyek

Dengan menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman dapat dikeatahui erat atau tidaknya
kaitan antara masing-masing variabel (Riduwan, 2010). Dalam memudahkan perhitungan data,
maka data diolah melalui program computer yang menggunakan software SPSS. Pada program ini
kriteria pengambilan keputusan pengujian signifikan adalah jika p < 0,05 maka variable tersebut
memiliki hubungan signifikan dengan tingkat keyakinan 0,95 dan P > 0,05 maka variabel tersebut
memiliki hubungan yang tidak signifikan.
Batas – batas nilai koefisien korelasi diinterpretasikan sebagai berikut (Riduwan, 2010).

Tabel 4. Batas - Batas Nilai Koefisien Korelasi
Koefisien
Korelasi
Positif

0,00 – 0,20
0,21 – 0,40
0,41 – 0,70
0,71 – 0,90

Interprestasi

Korelasi searah sangat
lemah
Korelasi searah lemah
Korelasi searah kuat
korelasi searah sangat kuat

Koefisien
Korelasi
Negatif

0,00 – (-0,20)

(-0,21) – (-0,40)
(-0,41) – (-0,70)
(-0,71) – (-0,90)

Interprestasi

Korelasi berlawanan sangat
lemah
Korelasi berlawanan lemah
Korelasi berlawanan kuat
Korelasi berlawanan sangat
kuat
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0,91 – 1,00

Korelasi searah sangat kuat
sekali

(-0,91) – (-1,00)

Sumber: Riduwan, 2010.

Korelasi berlawanan sangat
kuat sekali

Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Nilai yang mendekati -1 atau +1 menyatakan
hubungan makin kuat, sedangkan nilai yang mendekati angka 0 dikatakan memiliki hubungan
lemah. 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 berarti
jika variabel X mengalami kenaikan maka variabel Y juga mengalami kenaikan. Sebaliknya bila nilai
yang dihasilkan negatif, maka menyatakan Korelasi negatif yaitu korelasi antara dua variabel atau
lebih yang berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan atau sebaliknya. Korelasi negatif
terjadi jika antara dua variabel atau lebih berjalan berlawanan yang berarti jika variabel X
mengalami kenaikan maka variabel Y mengalami penurunan atau sebaliknya.
Tabel 5 Indikator Modal Sosial
Variabel

Modal Sosial
(x)

Sub-variabel

Partisipasi dalam
jaringan sosial (X1)






Kepercayaan (X2)











Norma-norma (X3)
Sumber: Rahmi Garnasih, 2011.

Kesukarelaan
Kesamaan
Kebebasan
Keadaban

Indikator

Kejujuran
Keadilan
Toleransi
Keramahan
Saling Menghormati
Pemahaman
Nilai
Harapan
Tujuan

Adapun variabel Y yaitu tingkat keberdayaan terdiri atas empat sub-variabel (Y1 sampai
dengan Y4) dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Indikator Tingkat Keberdayaan
Variabel
Tingkat
keberdayaan
(Y)

Sub-variabel
Aksesibilitas
informasi (Y1)






Keterlibatan atau 
partisipasi (Y2)

Akuntabilitas (Y3)
Kapasitas
organisasi lokal
(Y4)

Sumber: I Gede Adi Ambara, 2005.







Indikator
Peluang
layanan
penegakan hukum
efektivitas negosiasi
pertanggung jawaban kebenaran informasi
siapa yang dilibatkan
bagaimana mereka terlibat

pelaksanaan kegiatan
pertanggung jawaban kegiatan
kemampuan bekerja-sama
mengorganisir warga masyarakat
memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan
masalah
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Modal Sosial Petani Padi
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 berkategori
tinggi, kepercayaan petani padi berkategori tinggi, dan norma-norma sosial yang dimiliki petani
berkategori tinggi. Rekapitulasi keseluruhan modal sosial petani padi di Provinsi Riau setiap indikator
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7. Kondisi Modal Sosial Petani Padi
No
1
2
3

Indikator
Partisipasi dalam jaringan sosial
Kepercayaan
Norma-norma sosial
Rata-rata

Rata-rata Skor
4,00
4,10
4,10
4,07

Kategori
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi dalam jaringan sosial yang dimiliki petani padi
di Provinsi Riau memiliki skor 4,00 yang berarti berkategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh
hubungan-hubungan sosial yang terbentuk pada kelompoktani padi merupakan jaringan sosial
emosi (perasaan) yang terdiri dari pertemanan, hubungan kekerabatan atau keluarga. Sehingga
hubungan-hubungan ini cenderung sangat kuat. Tipe jaringan sosial yang ada pada petani padi
merupakan tipe capital social dengan karakteristik adanya ikatan kuat atau adanya perekat sosial
dalam sistem kelompoktani dengan mempunyai hubungan kekerabatan. Dasar dari terjalinnya
hubungan kekerabatan yang terbangun diantara petani padi di lokasi penelitian merupakan modal
sosial 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 mengutamakan
solidaritas. Hubungan keluarga atau kerabat dekat, hal ini bisa dimaklumi kerena hampir seluruh
anggota kelompoktani padi yang ada berada dalam satu kawasan (desa) yang sama. Jaringan sosial
juga bukan hanya pada hubungan ke dalam (keluarga, kerabat, pertemanan, dan lain-lain) ataupun
keluar tetapi berlanjut pada hubungan kerja, dalam berkerja sebagai petani padi selalu
berkelompok untuk saling membantu dalam setiap kegiatan yang dilakukan anggota kelompoktani
sehingga terbentuk saling percaya dan saling kerjasama antar anggota kelompoktani untuk
mencapai tujuan bersama dalam menginginkan kesuksesan antar anggota kelompoktani.
Kepercayaan petani padi memiliki skor 4,10 yang berarti berkategori tinggi. Kepercayaan
petani padi terhadap kelompok mereka sangat kuat karena mereka saling menjaga dan saling
melindungi sehingga memudahkan pekerjaan mereka. Kesadaran akan pentingnya saling percaya,
terbuka, dan jujur, kebersamaan dalam kelompoktani yang terjalin dalam lingkungan petani padi
sangat baik dan kuat. Anggota memilih pengurus kelompoktani dengan dasar rasa kepercayaan
untuk mengelolah kelompoktani tersebut dengan sifat jujur, adil, dapat menghargai pendapat
anggotanya. Dan anggota kelompoktani diberi saran oleh pengurus (ketua, sekretaris dan
bendahara) kelompoktani guna kepentingan bersama, sikap anggota kelompoktani tersebut bersifat
terbuka dalam menerima saran yang diberikan oleh pengurus kelompoktani. Hasil penelitian
menunjukan bahwa kelompoktani tersebut memiliki hubungan yang dibangun atas dasar
kepercayaan yang sangat kuat didalamnya ditopang oleh sikap kejujuran, keadilan, toleransi,
keramahan dan saling menghormati sesama mereka. Sikap saling percaya (jujur, adil, toleransi, dan
menghargai) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kelompok untuk membangun
hubungan agar anggota kelompoktani dapat mengatasi konflik perbedaan pendapat antara anggota
kelompoktani. Kepercayaan merupakan modal penting untuk saling melindungi dan saling menjaga
ketika terjadinya masalah-masalah dalam kelompoktani, Kepercayaan yang ada pada petani padi
terbangun bukan hanya unsur pertemanan tetapi dari ikatan kekeluargaan oleh karena itu sikap
percaya, jujur, adil, toleransi, menghargai dan terbuka yang timbul karena faktor keluarga, kerabat
dari 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 mempercayai
seseorang seperti menilai tingkah laku anggota kelompoktani, sifat baik buruknya yang dimiliki
anggota 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. Selain
terbentuk oleh aturan-aturan tertulis,norma sosial juga ada yang tidak tertulis seperti sikap setiap
perilaku anggota kelompoktani. Dalam penelitian ini norma sosial yang dimaksud dalam komunitas
petani padi yaitu, norma sosial yang tidak memiliki aturan-aturan.
Norma sosial atau nilai-nilai dalam penelitian ini yang dimaksud adalah nilai-nilai
tradisional yang mengandung kualitas moral, misalnya: nilai-nilai kejujuran, saling menghormati,
saling menghargai, saling menjaga, kebersamaan, kesetiaan, dan pemenuhan kewajiban. Hasil
penelitian menunjukkan norma sosial dalam setiap tindakan yang dibangun dengan memegang
prinsip dalam berhubungan selalu menghargai atau menghormati sesama anggota kelompoktani
sikap kejujuran dan saling menjaga yang dibangun atas dasar pekerjaan, keluarga dan teman dekat
untuk mencapai harapan dan tujuan bersama. Setiap prilaku anggota kelompoktani padi dalam
berinteraksi dengan anggota lain tanpa sengaja bersumber dari nilai-nilai yang diajarkan oleh para
orang tua mereabupeka, seperti memberikan nasehat ataupun teguran untuk bertingkah laku di
tempat orang serta ikatan keluarga menjadi peran penting untuk saling memberikan perlindungan
atau penjagaan antara sesama anggota kelompoktani. Aturan-aturan seperti ini yang dipakai dalam
melakukan interaksi sosial dengan anggota lain, sehingga norma sosial ini dapat tercermin dari
setiap 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 anggota
kelompoktani, mempererat hubungan dan kekuatan anggota kelompoktani. Kemampuan untuk
berkerjasama, membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut
seperti pola interelasi timbal balik yang saling menguntungkan atas dasar kepercayaan, norma, dan
jaringan yang kuat diatas prinsip kebersamaan yang dibangun oleh anggota kelompoktani.
Tujuan akhir dari modal sosial di Provinsi Riau adalah mencapai tujuan bersama dalam
komunitas, organisasi, masyarakat dan capaian tersebut diperlukan kerjasama dalam sebuah tim.
Memiliki peranan yang cukup penting dalam memelihara dan membangun integrasi sosial dan
menjadi kebersamaan anggota kelompoktani, yang menekankan pada potensi kelompoktani dan
antara kelompoktani dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan
antara sesama yang lahir dari anggota kelompoktani. Dalam hal ini perlu peran penting masyarakat
dan aparat pemerintah seperti untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan produksi petani
dengan cara memberikan pelatihan usahatani kepada masyarakat atau petani di Provinsi Riau untuk
ikut aktif dalam mendapatkan informasi dan ilmu baru dalam usahatani. Pemerintah harus dapat
membantu petani untuk menambah jumlah pupuk bersubsidi yang beredar di Provinsi Riau.
Keberdayaan Petani Padi

Keberdayaan adalah kemampuan yang dimiliki untuk melakukan suatu kegiatan secara
mandiri dan tepat yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, maupun orang lain atau lembaga
sosial kelompoktani, upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok
masyarakat untuk berpartisipasi, bernegoisasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan
masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya.
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. Secara keseluruhan keberdayaan petani padi di Provinsi Riau
berdasarkan rekapitulasi keberdayaan petani padi setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 8. Distribusi Nilai Keberdayaan Petani Padi
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No
1
2
3
4

Indikator Keberdayaan
Aksesibilitas informasi
Keterlibatan atau partisipasi
Akuntabilitas
Kapasitas organisasi lokal
Rata-rata

Rata-rata Skor
4,11
3,88
3,81
4,20
4,00

Kategori
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi

Rekapitulasi keberdayaan petani padi terlihat bahwa aksesibilitas informasi yang dimiliki
petani padi di Provinsi Riau memiliki skor 4,11 dan termasuk pada kategori tinggi. Artinya petani
padi telah mempunyai akses yang baik terhadap semua informasi seperti peluang yang muncul saat
ikut serta dalam kelompoktani. Untuk mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat, agar
dapat bermanfaat bagi para anggota kelompoktani.
Keterlibatan atau partisipasi petani padi di Provinsi Riau memiliki skor 3,88 dan termasuk
pada kategori tinggi, proses partisipasi petani padi telah dilakukan dengan benar. Artinya upaya
yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat anggota kelompoktani terhadap kebijakan
yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat yang diharapkan
tidak mewakili kepentingan semua unsur masyarakat petani padi yang kemudian hanya diproses
sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan
tersebut. Upaya melibatkan masyarakat petani padi dalam pengertian yang benar adalah memberi
kewenangan untuk memutuskan sendiri mengenai partisipasinya dalam hal penetapan sasaran
pembangunan, partisipasi dalam usaha bersama, dan lain-lain.
Akuntabilitas petani padi di Provinsi Riau memiliki skor 3.81 dan termasuk pada kategori
tinggi. Artinya kelompoktani telah memiliki kesadaran akan kewajiban untuk memberikan
pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan mengenai pelaksanaan kegiatan
maupun pertanggung jawaban kegiatan serta kinerja dan tindakan penyelenggara kelompoktani
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggjawaban.
Kapasitas organisasi lokal petani padi di Provinsi Riau memiliki skor 4,20 dan termasuk
pada kategori sangat tinggi. Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan organisasi petani
kaitannya dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi
sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang masyarakat hadapi. Artinya kapasitas
kelompoktani padi telah melakukan pengorganisasian dan cukup berkomunikasi antar anggota
kelompoktani maupun pengurus. Tujuan kelompoktani padi adalah untuk menjadikan mereka
mampu bekerja sama, mengorganisir seluruh warga yang terlibat dan memobilisasi sumberdaya
untuk memecahkan masalah yang timbul.
Secara keseluruhan keberdayaan petani padi memiliki skor 4,00 dan berada pada kategori
tinggi. Proses keberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan,
keberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa
sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan
kehidupannya sendiri.
Hubungan Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Petani Padi di Provinsi Riau

Berdasarkan uji statistik Rank Spearman menunjukkan bahwa modal sosial mempunyai
hubungan yang signifikan terhadap keberdayaan petani padi di Provinsi Riau. Hubungan modal
sosial 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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N
o

1.
2.
3.
4.

Modal Sosial
a.

Partisipasi dalam jaringan
social
b. Kepercayaan
c. Norma-norma sosial
a. Partisipasi dalam jaringan
social
b. Kepercayaan
c. Norma-norma sosial
a. Partisipasi dalam jaringan
social
b. Kepercayaan
c. Norma-norma sosial
a. Partisipasi dalam jaringan sosial
b. Kepercayaan
c. Norma-norma sosial

Keberdayaan
Aksesibilitas informasi
Keterlibatan atau
partisipasi
Akuntabilitas
Kapasitas organisasi
lokal

Spearman's rho

Sig

0.205
0.265*
0.298*

0.116
0.041
0.021

0.352**
0.399**
0.384**

0.113
0.192
0.325*
0.464**
0.496**
0.401**
0.459**

0.006
0.002
0.002

0.390
0.141
0.011
0.000
0.000
0.001
0.000

Perubahan yang terjadi pada modal sosial petani akan diikuti secara positif oleh
keberdayaan, artinya jika modal sosial petani padi semakin ditingkatkan maka keberdayaan petani
akan cenderung semakin baik dan sebaliknya jika modal sosial petani semakin menurun maka
keberdayaan petani padi akan cenderung semakin buruk. Nilai p atau Sig. sebesar 0,06 atau lebih
besar dari tingkat kesalahan 5% (p=0,000<α=0,05) mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua
variabel tersebut memiliki korelasi yang tidak signifikan.
Partisipasi dalam jaringan sosial mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap
aksesibilitas informasi termasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien rs =
0,352. Kepercayaan mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap aksesibilitas informasi
termasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien r s = 0,399. Norma-norma
sosial mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap aksesibilitas informasi termasuk
kedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien r s = 0,384. Hubungan modal sosial
dengan aksesibilitas informasi di Provinsi Riau dilihat dari hasil analisa korelasi Rank Spearman
yang mengindikasikan bahwa hubungan ini mempunyai hubungan yang sangat signifikan pada
korelasi searah lemah.
Partisipasi dalam jaringan sosial mempunyai hubungan yang tidak signifikan
terhadap keterlibatan atau partisipasi termasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengan
nilai koefisien rs = 0,205. Kepercayaan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keterlibatan
atau partisipasi termasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien r s = 0,265.
Norma-norma sosial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keterlibatan atau partisipasi
termasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien r s = 0,298. Hubungan
modal sosial dengan keterlibatan atau partisipasi di Provinsi Riau dilihat dari hasil analisa korelasi
Rank Spearman yang mengindikasikan bahwa hubungan ini mempunyai hubungan yang signifikan
pada korelasi searah lemah tetapi tidak signifikan pada hubungan modal sosial partisipasi dalam
jaringan sosial terhadap keterlibatan atau partisipasi. .
Partisipasi dalam jaringan sosial mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap
akuntabilitas termasuk kedalam kategori searah sangat lemah dengan nilai koefisien r s = 0,113.
Kepercayaan mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap akuntabilitas termasuk kedalam
kategori searah sangat lemah dengan nilai koefisien r s = 0,192. Norma-norma sosial mempunyai
hubungan yang signifikan terhadap akuntabilitas termasuk kedalam kategori korelasi searah lemah
dengan nilai koefisien rs = 0,325. Hubungan modal sosial dengan akuntabilitas di Provinsi Riau
dilihat 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 pada
hubungan modal sosial (norma-norma sosial) terhadap akuntabilitas karena nilai koefisien rs =
0,325 yang menunjukan bahwa ini signifikan namun termasuk kedalam kategori korelasi searah
lemah.
Partisipasi dalam jaringan sosial mempunyai hubungan yang sangat signifikan
terhadap kapasitas organisasi lokal termasuk kedalam kategori korelasi searah kuat dengan nilai
koefisien rs = 0,464. Kepercayaan mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap kapasitas
organisasi lokal termasuk kedalam kategori korelasi searah kuat dengan nilai koefisien rs = 0,496.
Norma-norma sosial mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap kapasitas organisasi
lokal termasuk kedalam kategori korelasi searah kuat dengan nilai koefisien r s = 0,401. Hubungan
modal sosial dengan kapasitas organisasi lokal di Provinsi Riau dilihat dari hasil analisa korelasi
Rank Spearman yang mengindikasikan bahwa hubungan ini mempunyai hubungan yang sangat
signifikan pada korelasi searah kuat.
Modal sosial menjadi faktor penting mengapa petani di Provinsi Riau sampai sekarang
masih bisa bertahan. Kebutuhan pangan yang terpenuhi memang hal yang penting bagi petani.
Namun tidak sampai terjadinya kekerasan akibat berebut kebutuhan pangan. Juga nyaris tidak
terlihat gejala ”penghancuran solidaritas sosial” akibat masyarakat mengalami kesulitan dalam
pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nilai budaya dan modal sosial setempat bukan saja bisa menjadi
inti kekuatan yang mampu mengakomodasi masalah kekurangan pangan dan faktor kesulitan hidup
lainnya, melainkan juga bisa diarahkan untuk mengatasi kekurangan pangan secara kolektif. Adanya
komunitas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan modal sosial untuk mengatasi
masalah kesulitan hidup secara kolektif. Walaupun secara hirarki pemerintahan penyelenggaraan
administrasi desa masih dikendalikan pemerintahan desa, namun perkembangan tata nilai
kewirausahaan masyarakat desa telah dapat melintasi batas geografi, budaya dan pemerintahan
desa. Hubungan kekerabatan dan ketetanggaan bisa menjadi wadah pengembangan kewirausahaan
kolektif desa.
Aspek kepercayaan atau trust menjadi komponen utama pembentuk modal sosial di
pedesaan. Aspek lain, seperti kerja sama (cooperation) dan jaringan kerja (ne-work), tidak akan
terbentuk dengan mantap jika tidak dilandaskan pada terbentuknya hubungan saling percaya
(mutual-trust) antar anggota masyarakat. Dalam kehidupan sosial di pedesaan, pengertian
kepercayaan (trust) seharusnya tidak dilihat sekedar sebagai masalah personalitas (psikologis) atau
intrapersonal, melainkan mencakup juga aspek ekstrapersonal dan intersubyektif. Masyarakat desa
menunjukkan bahwa makna terbentuknya rasa saling percaya (mutual trust) adalah hasil interaksi
yang melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetanggaan, asosiasi dan organisasi
tingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa.
Masyarakat desa yang mengandung kontradiksi sosial relatif tinggi, maka jaringan
kepercayaan yang terbentuk umumnya relatif sempit hingga pada tingkat hubungan yang bersifat
personal. Sebaliknya, pada masyarakat yang berpotensi cepat maju umumnya mampu
mengembangkan jaringan kepercayaan (mutual trust) yang relatif besar. Sampai seberapa besar
jaringan kepercayaan yang dikembangkan suatu masyarakat pedesaan, hal itu sangat tergantung
pada kandungan elemen tata-nilai yang secara keseharian hidup di masyarakat.
Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki kelompoktani merupakan proses keberdayaan
yang berhubungan dengan penyediaan input untuk memperkuat posisi petani dalam
mengembangkan kelembagaan desa. Proses keberdayaan ini dilakukan melalui penguatan
pemberian akses informasi pasar agar petani dapat mengetahui perkembangan harga pada setiap
panen. Selain itu penguatan potensi masyarakat melalui proses keberdayaan ini yaitu dengan
membangun jalan akses usaha tani, sehingga petani tidak mengalami kendala dalam transportasi
dan proses pemasaran hasil produksi usahatani.
Keberdayaan masyarakat dari segi penguatan modal usahatani dilaksanakan melalui usaha
pemberian bantuan sarana produksi untuk meringankan biaya produksi, terutama biaya variabel
yang setiap musim membebani petani, karena pupuk dan pestisida setiap musim tanam selalu
berfluktuasi. Dengan pemberian bantuan sarana produksi ini petani dapat meningkatkan produksi
usahatani untuk memperkuat kelembagaan desa, sehingga program ketahanan ekonomi di
pedesaan dapat tercapai, pengembangan kelompoktani adalah bentuk keberdayaan yaitu untuk
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membantu petani yang kekurangan modal usahatani dalam suatu kelompoktani dengan pemberian
modal usaha secara bergulir agar petani dapat mengelola usahataninya secara berkerjasama untuk
menambah kekuatan pengembangan kelembagaan desa, sehingga ketahanan ekonomi di pedesaan
dapat tercapai secara berkelanjutan.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan pada analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambil
kesimpulan 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 berkategori
tinggi, kepercayaan petani padi berkategori tinggi, dan norma-norma sosial yang dimiliki petani
berkategori 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 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 = 0,459 mengindikasikan bahwa hubungan
ini berada pada kategori kuat.
Saran

1. Kepada kelompoktani harus lebih memerhatikan dampak dari apa yang akan ditingkatkan. Agar
peningkatan tersebut memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap setiap unsur yang
akan ditingkatkan.
2. Kepada kelompoktani agar lebih memerhatikan unsur partisipasi dalam kelompoktani pada saat
melakukan peningkatkan modal sosial sesama anggota kelompoktani padi sawah sehingga
hubungan antara modal sosial dan keterlibatan atau partisiasi lebih baik.
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ABSTRAK
Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan
keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada
umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi
sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. LP2M
merupakan sebuah LSM yang mengembangkan program pemberdayaan perempuan bagi
perempuan miskin melalui Kelompok Perempuan Usaha Kecil (KPUK) di Kota Padang . Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dalam Pengembangan program
pemberdayaan perempuan di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan
menggunakan metode Studi Kasus. Berdasarkan hasil penelitian faktor sumber daya, faktor
komunikasi, dan faktor kegiatan pendampingan sangat terkait sedangkan faktor organisasi cukup
terkait dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di Kota Padanga.
Kata kunci: Faktor-faktor, pemberdayaan perempuan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran
dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada
umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi
sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi
(Kartasasmita, 1997). Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedmann (1992), bahwa
kemiskinan merupakan akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis
kekuatan sosial.
Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok marjinal dan kaum
perempuan pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, mereka
sering menjadi pihak yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian
pula dengan anak-anak, mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan beban kerja.
Kualitas hidup masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan
kesehatan dan pendidikan (Bahri, 2005).
Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai norma
yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur
alokasi peran, atribut, stereotip, hak, kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki
maupun perempuan. Marjinalisasi, diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan
membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat lemah. Hal ini
menyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan (Susanti, 2006).
Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk
pemberantasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan maka pengetahuan perempuan akan
bertambah, kapasitas dan rasa percaya diri pada saat yang bersamaan akan bertambah pula.
Artinya, akan ada peningkatan kemampuan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan
termasuk untuk menekan angka kemiskinan.
Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) mengembangkan program
pemberdayaan perempuan bagi perempuan miskin di Kota Padang dimana, LP2M merupakan
sebuah 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 yang
dilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari tenaga dampingan LP2M di kota Padang, menunjukkan
bahwa terdapat beberapa kelompok perempuan yang menunjukkan hasil yang kurang sesuai
dengan yang diharapkan. Terutama yang berkaitan dengan dampak yang diharapkan ternyata
belum mampu memberikan nilai tambah terhadap pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi
maupun sosial politik.
Dalam mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat, kendala tersebut tidak bisa
dianggap ringan jika dikaitkan dengan budaya/adat dan penafsiran agama yang dipahami
masyarakat secara umumnya. Bahkan jika tidak tepat strategi yang dipilih maka akan bisa
menimbulkan resistensi masyarakat terhadap apa yang akan diperjuangkan LP2M dan keberadaan
LP2M sendiri. Menghadapi hal tersebut, LP2M harus menemukan strategi yang tepat untuk
membangun gerakan yang lebih luas ditingkat LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam
memperjuangkan terwujudnya masyarakat yang adil dan setara.
Dari uraian permasalahan maka muncul pertanyaan yang perlu ditemukan jawabannya di
lapangan yaitu Faktor-faktor apa saja yang terkait dalam pengembangan program pemberdayaan
perempuan di Kota Padang? Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah mengidentifikasi
faktor-faktor yang terkait dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan perempuan di Kota
Padang.
BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Lokasi
penelitian ditetapkan dengan sengaja (Purposive) yang disesuaikan dengan tujuan penelitian Lokasi
yang dijadikan tempat penelitian adalah Kota Padang, yaitu pada daerah yang menjadi wilayah kerja
LP2M. 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 dibawah
ini :
Tabel 1. Jumlah Sampel dan Populasi Pada Tiga Kecamatan Lokasi Penelitian.
No

1.
2.
3.

Kecamatan

Lubuk Kilangan
Kuranji
Koto Tangah
Total

Jumlah
KPUK
9
4
1
14

Populasi (orang)

Quota (25%)

114
75
21
210

0.25
0.25
0.25
0.25

Total Sampel
(orang)
29
19
5
53

Pada penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh dari
responden secara langsung dan data sekunder, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dalam
penelitian yang dilaksanakan yaitu dokumen dari Biro Pusat Statistik (BPS), dokumen-dokumen
serta laporan-laporan dari LP2M, Jarpuk Gapermita dan KPUK.
Adapun variable yang akan diukur pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah
ini:
Tabel 2. Variabel-variabel Penelitian
Identifikasi
faktor-faktor
yang terkait
dalam
pengembangan

Faktor
Sumber Daya
Faktor
Komunikasi

1. Kualitas Sumber daya manusia
2. Sumber daya keuangan
3. Sumber daya peralatan
1. Komunikasi antara LP2M dengan pihak penerima program
2. Kerjasama dalam dan antar kelompok
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program
pemberdayaan
permpuan

Faktor
Organisasi
Faktor
Kegiatan
pendampingan

1. Keterkaitan Pihak-pihak yang terlibat
2. Struktur pelaksanaan Program
3. Kelembagaan KPUK
4. Pengelolaan Usaha KPUK
1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan

Analisa data yang digunakan yaitu analisa data deskriptif kualitatif. Skala pengukuran
persepsi informan digunakan rating scale. Sugiyono (2008) menyatakan bahwa rating scale tidak
terbatas untuk mengukur sikap saja tetapi juga untuk mengukur persepsi responden terhadap
fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan,
kemampuan, proses kegiatan dan lain-lain. Data yang diperoleh dari penelitian berupa data primer
dari responden, kemudian di rekapitulasi dan di tabulasi untuk mendapatkan rata-rata atau
gambaran tentang faktor-faktor yang terkait dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan
permpuan di Kota Padang. Adapun analisa data yang digunakan adalah skala nilai (rating scale),
dengan menggunakan rumus skala nilai sebagai berikut :
Total Nilai :

Total nilai yang diperoleh

Nilai maksimal yang dicapai

x 100 %

Rating Scale adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar yang
berisi tentang sifat/ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki yang harus dicatat secara bertingkat.
Penilaian yang diberikan berdasarkan observasi spontan terhadap perilaku orang lain, yang
berlangsung dalam bergaul dan berkomunikasi sosial dengan orang itu selama periode waktu
tertentu pada kegiatan penelitian. Unsur penilaian terdapat dalam pernyataan pandangan pribadi
dari orang yang menilai subyek tertentu pada masing-masing sifat atau sikap yang tercantum dalam
daftar. Penilaian itu dituangkan dalam bentuk penentuan gradasi antara sedikit sekali dan banyak
sekali atau antara tidak ada dan sangat ada (Sugiyono, 2008).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Terkait Dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan di
Kota Padang
Program pemberdayaan perempuan yang dikembangkan LP2M di Kota Padang adalah pada
program penguatan KPUK sebagai wadah ekonomi rakyat. Tujuan program tersebut adalah
Meningkatkan usaha kecil-mikro yang dikelola perempuan usaha kecil sebagai pendorong gerakan
ekonomi rakyat, ini merupakan salah satu kebijakan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Implementasi program ini adalah di Kota Padang yaitu Kecamatan Kuranji, Koto
Tangah, dan Lubuk Kilangan. Implementasi program pemberdayaan perempuan di Kota Padang
memiliki beberapa faktor yang terkait yaitu ketersediaan Sumber Daya, Komunikasi, Organisasi,
Kegiatan Pendampingan.
Penelitian ini dilakukan dengan permasalahan yang terkait dengan kendala-kendala yang
dialami oleh program tersebut yang dalam pelaksanaannya menunjukkan hasil yang kurang baik.
Kajian-kajian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah keempat faktor tersebut terkait
dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang.
Faktor Sumber Daya

Dari hasil penelitian faktor sumber daya memperoleh nilai skala 97,48% dengan rating 3,9.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor sumberdaya sangat terkait dalam pengembangan program
pemberdayaan perempuan di Kota Padang.
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Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program. Nugroho (2006), mengatakan bahwa dalam
melaksanakan kebijakan, sumberdaya manusia merupakan faktor yang paling penting. Sumber daya
manusia (Staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Dengan demikian, efektivitas
pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumberdaya manusia (tenaga pendamping) yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan program tersebut serta kelompok sasaran dalam
pengembangan program.
Berdasarkan uraian di atas, sumber daya manusia yang melaksanakan program
pemberdayaan perempuan di Kota Padang yaitu sasaran program dan para pelaku program dari
LP2M yang terdiri atas anggota KPUK, staf LP2M seperti tenaga pendamping dan Community
Organizer (CO) serta pengurus dan anggota KPUK, Jarpuk dan LKP.
Dari hasil penelitian, Tingkat pendidikan yang dimiliki sampel di wilayah penelitian relative
rendah, yaitu 7,5% tidak sekolah dan 28,3% tamat SD, dan 50,9% tamat SLTP, sisanya
berpendidikan SLTA. Artinya, sebagian besar (86,7%) sampel hanya berpendidikan SLTP ke bawah.
Ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan rata-rata sampel yang merupakan anggota KPUK di
Kota Padang masih rendah.
Tabel 3. Tingkat pendidikan sampel di Kota Padang
No
1.
2.
3.
4.
5.

Tingkat pendidikan
Tidak Sekolah
Tamat SD
Tamat SLTP
Tamat SLTA
Perguruan Tinggi
Total

Persentase (%)
7,5
28,3
50,9
13,3
0
100,0

Total (orang)
4
15
27
7
0
53

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap besarnya kemampuan belajar. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang, semakin terlatih dirinya untuk belajar, semakin banyak “trisk-trisk”
belajar yang dimiliki, sehingga semakin besar pula kemampuannya untuk menyerap pengetahuan
yang di peroleh.
Dari 53 orang anggota KPUK yang diwawancarai didapatkan gambaran umur anggota pada
tabel berikut :
Tabel 4. Rata-rata umur sampel KPUK penerima program pemberdayaan perempuan di Kota Padang
No
1.
2.
3.

Umur (Tahun)
Kurang dari 30
30-50
Besar dari 50
Total

Persentase (%)
9,4
79,2
11,4
100,0

Total (orang)
5
42
6
53

Dilihat dari angka tersebut 79,2 % sampel termasuk kedalam angkatan kerja perempuan
yang produktif. Menurut Soehardjo dan Patong cit Rahmawati, 2006, umur sampel akan
mempengaruhi fisik dan cara berfikir. Sampel yang umurnya lebih muda akan lebih cepat menerima
hal-hal baru dan lebih berani mengambil resiko sehingga lebih cepat mendapatkan pengalaman
yang berguna untuk perkembangan hidupnya dan untuk masa depannya. Demikian juga untuk
kemampuan fisik, biasanya sampel yang lebih muda memiliki kemampuan yang lebih baik dari yang
tua
Sumber daya keuangan/anggaran sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program,
yang berhubungan dengan pembiayaan setiap operasionalisasi implementasi program. Terbatasnya
anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang terbatas. Penganggaran
merupakan 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 modal
yang kuat. Hasil dari wawancara dengan tenaga pendamping, LP2M memiliki akses modal yang
besar karena terjalinnya kerjasama dengan lembaga donor, baik itu modal untuk kegiatan
perencanaan program, pelaksanaan, hingga hasil pengalokasiannya sudah sesuai. Lembaga
Keuangan Perempuan (LKP) Gapermita yang dimiliki JARPUK memiliki modal cukup kuat untuk
mengembangkan usaha anggota.
Dari hasil penelitian sumber daya keuangan adalah faktor yang sangat terkait dalam
pencapaian tujuan program karena, dengan adanya sumber daya keuangan akan mendukung
pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang, kebutuhan-kebutuhan untuk
melaksanakan program akan dapat dipenuhi. Akses modal ke usaha anggota masih kurang karena
belum adanya bantuan dari program pendanaan yang dimiliki pemerintah daerah saat ini,
sedangkan modal yang diperoleh dari pinjaman ke LKP belum mencukupi untuk pengembangan
usaha, karena modal bantuan dari LKP pun belum dapat memenuhi semua permintaan anggota dan
jumlah yang diperoleh masih dibatasi. Keuntungan dari hasil usaha dimanfaatkan juga untuk
memenuhi kebutuhan laninnya sehingga modal yang ada tidak dapat dikembangkan oleh anggota.
Kemudian hampir semua sampel menyatakan tidak mau meminjam ke perbankan yang ada disekitar
wilayah mereka karena sulitnya prosedur yang dilalui. Akses modal dianggap tidak penting karena
sampel dapat mengembangkan modal yang ada tanpa menggunakan modal tersebut untuk
memenuhi kebutuhan lainnya dan bantuan modal yang diperoleh hanya disalurkan kepada usaha
yang ada untuk dikembangkan.
Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk kegiatan operasional
pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan perempuan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan
yang diperlukan dalam pelaksanaan program akan menyebabkan gagalnya program tersebut.
Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sangat terkait dengan pencapaian tujuan program, karena
pelaksanaan program akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan serta mampu mencapai sasaran.
Kendala yang dihadapi anggota KPUK adalah terbatasnya fasilitas dan sumber daya peralatan yang
diperlukan serta sulitnya untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat
dipercaya. Terbatasnya fasilitas peralatan yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan juga tidak
mendorong para pelaku dalam melaksanakan program. Walaupun fasilitas dan sumber daya
peralatan yang dimiliki selama ini terbatas, namun program tetap terus berjalan dan dapat
mencapai sasaran.
Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat signifikan dalam implementasi program. Dalam
hal ini komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara implementator program
dengan pihak penerima program (Perempuan Usaha Kecil). Kebijakan program yang akan
diimplementasikan akan dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga terjadi kejelasan antara
implementator dengan kelompok perempuan usaha kecil yang menjadi sasaran. Dari hasil penelitian
faktor komunikasi memperoleh nilai skala 93,40 % dengan rating 3,74. Hal ini menunjukkan bahwa
faktor komunikasi sangat terkait dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di Kota
Padang.
Komunikasi antara LP2M dengan pihak penerima program merupakan faktor yang sangat
terkait dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang. Dimana dalam
pelaksanaan program pemberdayaan perempuan memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak
terutama LP2M sebagai pelaksana yang harus menjalin komunikasi yang baik dengan penerima
program yaitu anggota kelompok perempuan usaha kecil. Hal demikian diperlukan untuk menjamin
keberhasilan program yang dicapai. Guna memperoleh dukungan dan keterlibatan LP2M dan
penerima program diperlukan upaya-upaya memberikan pemahaman mengenai kebijakan,
pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil program pemberdayaan perempuan di Kota
Padang terutama Program penguatan KPUK sebagai wadah pengembangan ekonomi rakyat melalui
hasil kegiatan komunikasi dan sosialisasi yang efektif.
Pentingnya komunikasi antara LP2M terutama tenaga pendamping dengan anggota
kelompok perempuan usaha kecil sebagai penerima program harus diwujudkan dalam upaya untuk
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

134
penguatak KPUK sebagai wadah ekonomi rakyat. Kurangnya komunikasi dari LP2M kepada
penerima program membuat program kurang berkembang dan penyerapan program yang belum
maksimal.
Komunikasi antara LP2M dengan penerima program sangat terkait dengan pencapaian
tujuan program pemberdayaan perempuan, karena sebagian besar sampel sudah mengenal LP2M
serta bagaimana perkembangan organisasi tersebut. Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi, LP2M
terutama tenaga pendamping memiliki komuniksi yang baik dalam penyampaian program sehingga
responden mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan dalam program yang dikembangkan oleh
LP2M sehingga terdapat kesamaan persepsi dan sikap dari kedua belah pihak. Komunikasi yang
dilakukan tenaga pendamping terkesan baik dan bisa diterima oleh anggota KPUK, seperti bahasa
yang digunakan, bentuk dan metode serta pemahaman tenaga pendamping terhadap kondisi
penerima program.
Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor
yang sangat terkait bagi implementasi yang efektif karena dengan adanya komunikasi, akan dapat
diketahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Adanya komunikasi yang jelas maka LP2M sebagai
lembaga pelaksana dan anggota KPUK sebagai penerima program serta kebijakan program dapat
memahami apa yang diidealkan dalam pencapaian tujuan program seperti apa yang menjadi
tanggung jawab mereka, hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensial
untuk terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu perlu adanya pentransmisian kebijakan yang
akurat dan cermat terhadap pihak penerima program yaitu anggota KPUK, sehingga keterkaitannya
dengan penelitian ini adalah bahwa implementasi pelaksanaan program oleh LP2M membutuhkan
pentransmisian kebijakan yang jelas berdasarkan pada petunjuk-petunjuk pelaksanaan program
sehingga terjalin komunikasi yang baik dan dapat mencapai tujuan program yang diinginkan.
Faktor Organisasi

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Dalam
organisasi LP2M terdiri atas bagian-bagian tertentu yang masing-masing memiliki tanggung jawab
dan disetiap bagian mempunyai pembagian kerja yang jelas. Dari hasil penelitian faktor organisasi
memperoleh skala 79,13% dengan rating 3,17. Hal ini menunjukkan bahwa faktor organisasi cukup
terkait dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang.
Program pemberdayaan perempuan yang dikembangkan oleh LP2M ini adalah program
penguatan Kelompok Perempuan Usaha kecil baik dalam peningkatan usahanya maupun Jaringan
Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) sebagai pendorong gerakan ekonomi kerakyatan. Dari hasil
wawancara dengan pihak LP2M dan sampel pihak-pihak yang terlibat yang keberadaannya sangat
penting dalam program yang dikembangkan LP2M adalah sebagai berikut : Pemerintah, LP2M, dan
Lembaga Donor.
Pemerintah dalam pengembangan program ini, memiliki peranan penting . banyak sekali
peran pemerintah dalam mendukung pengembangan program pemberdayaan perempuan dalam
penguatan KPUK dan JARPUK sebagai wadah ekonomi rakyat. seperti pemerintahan kelurahan yaitu
adanya dukungan dari pihak kelurahan dalam mengajukan proposal untuk pengadaan program
dilingkup wilayahnya serta mendukung dalam mengajukan proposal untuk bantuan usaha. Selain itu
pihak kelurahan juga berperan dalam kegiatan sosialisasi program yang dilaksanakan.
Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) merupakan lembaga yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang yang
khususnya pada program penguatan Kelompok Perempuan Usaha Kecil dan Jaringan Perempuan
Usaha Kecil sebagai wadah pengembangan ekonomi rakyat. Pengorganisasian perempuan
merupakan program inti LP2M di Kota Padang. Pengorganisasian dilakukan mulai dari kelompok
kecil hingga jaringan antar kelompok di tingkat kota. Dalam program tersebut LP2M melakuakn
pengorganisasian kelompok perempuan dan penguatan masyarakat myang marjinal dan tergolong
dalam rumah tangga miskin untuk mewujudkan masyarakat yang kritis dan mandiri.
Dalam pengembangan usaha perempuan usaha kecil (PUK) LP2M memfasilitasi usaha
produktif melalui kredit mikro LKP yang independen dalam upaya pengembangan ekonomi
kerakyatan 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, studi
banding. Sedangkan Lembaga Donor merupakan lembaga asing yang membantu dalam pelaksanaan
program terutama dari segi pembiayaan program.
Dalam pelaksanaan program penguatan KPUK sebagai wadah pengembangan ekonomi
rakyat, LP2M memiliki proposal perencanaan program. Di dalam laporan perencanaan program
dijelaskan rincian perencanaan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan yang mencakup
waktu dan jadwal pelaksanaan program serta list kegiatan-kegiatan dan target pencapaian program.
Dalam petunjuk pelaksanaan program dijelaskan pembagian-pembagian kewenangan dan struktur
hubungan kerja dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan.
Dari hasil wawancara dengan tenaga pendamping LP2M diperoleh penafsiran bahwa adanya
struktur pelaksanaan program sangatlah penting dan LP2M harus menjalankan program sesuai
dengan struktur yang telah dibentuk dan direncanakan sebelum pelaksanaan program. Dari hasil
penelitian struktur pelaksanaan program belum sepenuhnya melaksanakan program sesuai dengan
struktur yang ada karena anggota tersebut belum sepenuhnya dapat menyerap program yang ada
dan kurang memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha Perempuan Usaha Kecil.
Kelembagaan KPUK dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan dianggap
penting karena kelembagaan KPUK ini sudah tersedia di 3 Kecamatan di Kota Padang yang masih
aktif. Perempuan usaha kecil (PUK) tergabung dalam organisasi KPUK. 14 KPUK yang ada dikota
padang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Fakta
dilapangan menunjukkan bahwa Kelembagaan Organisasi KPUK cukup terkait karena, organisai
KPUK masih mengalami maju mundur, belum terarah dengan baik, kepengurusan yang kurang
terbuka dengan anggota, kurang aktifnya pengurus,kejujuran yang kurang dalam memberikan
informasi serta kurang aktifnya anggota dalam kegiatan-kegiatan pertemuan namun mereka
beranggapan meskipun terjadinya maju mundur organisasi KPUK karena kekurang aktifnya
beberapa anggota dalam KPUK namun adanya Kelembagaan Organisasi KPUK sangat terkait dalam
pencapaian tujuan program pemberdayaan perempuan.
Yang menjadi sasaran program pemberdayaan perempuan di Kota Padang merupakan Ibu
Rumah Tangga yang memiliki usaha mikro. Pengalaman usaha anggota KPUK merupakan kekuatan
yang penting dalam mengembangkan program. Pengalaman usaha berdasarkan hasil survey di
daerah penelitian yaitu antara 3 – 36 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman usaha anggota
KPUK 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 produktivitas
yang masih rendah Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh sampel juga rendah. Hasil
wawancara dengan responden rata-rata usaha yang dijalankan responden jalan ditempat, produk
yang dihasilkan belum terjaga kualitasnya karena tingkat pengetahuan dan teknologi yang masih
rendah dan dalam pengembangan usaha anggota KPUK belum mempunyai izin usaha dan izin dari
dinas kesehatan. Hal itu karena usaha yang dimiliki oleh sampel belum mempunyai akses pasar yang
luas.
Faktor Kegiatan Pendampingan

Salah satu cara untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan anggota KPUK adalah
melalui kegiatan pendampingan. Sistem kerja dalam pelaksanaan program pemberdayaan
perempuan di Kota Padang adalah memfasilitasi dua orang pendamping dan 3 orang CO.
pendamping berasal dari staf lapangan LP2M sedangkan CO merupakan anggota KPUK yang
tergabung dalam Jarpuk serta terpilih menjadi CO. Pendamping dan CO mempunyai tugas secara
luas dan umum ialah memberikan bimbingan dan arahan kepada anggota KPUK agar pelaksanaan
program berjalan dengan baik dan harus mampu menjadi duta sosial. Pendamping juga melakukan
monitoring kegiatan yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan agar dapat dievaluasi.
Dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Padang, menurut wawancara dengan
responden kegiatan pendamping dilakukan sekali setiap bulannya oleh tenaga pendamping LP2M.
Tapi dalam pelaksanaannya, CO lebih banyak berperan dibanding pendamping. Sebanyak 17 Orang
sampel, 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 dalam
kelompok kemudian disampaikan ke pendamping dan pendamping seharusnya yang turun
kelapangan dan memberikan bimbingan kepada KPUK. Hal tersebut karena masih kurangnya
koordinasi antara pendamping dan CO. Selain itu, fungsi tenaga pendamping yang dirasakan oleh
anggota KPUK belum maksimal hal ini disebabkan karena jarangnya pendamping hadir ketika
pertemuan rutin bulanan dan hanya diwakili oleh CO sehingga informasi dari pendamping kurang
dirasakan 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 dilakukan
oleh CO, karena informasi yang diberikan CO merupakan perpanjangan dari pendamping lapangan.
Informasi yang diperoleh responden lebih baik bersumber dari pendamping sendiri yang melakukan
kegiatan pendampingan, karena banyak sekali informasi tersebut hanya diperoleh dari CO sehingga
anggota KPUK kurang begitu yakin dengan apa yang disampaikan CO. Oleh sebab itu perlu adanya
pengorganisasian kegiatan pendampingan dan CO dalam pengembangan program sehingga program
dapat mencapai tujuan.
KESIMPULAN

Kesimpulan
Dalam implementasi program pemberdayaan perempuan di Kota Padang terdapat faktorfaktor terkait dalam pencapaian tujuan program diantaranya adalah faktor sumber daya, faktor
komunikasi, faktor organisasi, faktor kegiatan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
faktor sumber daya, faktor komunikasi, dan faktor pendampingan sangat terkait dalam
pengembangan program, sedangkan faktor organisasi cukup terkait dalam pengembanngan
program pemberdayaan perempuan di Kota Padang.
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ABSTRAK

Pertanian dalam konteks pembangunan bangsa merupakan sumberdaya ekonomi untuk
mata pencaharian sebagian besar penduduk di Indonesia, dan juga sumberdaya penghasil produk
pangan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia yang menjaga stabilitas
nasional. Pertanian dalam konteks pembangunan wilayah (daerah) merupakan sektor penting yang
membutuhkan lahan sehingga perlu ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah sehingga struktur
dan pola ruang wilayah dapat menjamin ketersediaan lahan untuk menghasilkan produk pertanian,
khususnya pangan dengan prinsip berkelanjutan. Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah
pertanian dalam konteks tata ruang wilayah sudah sejalan dan mendukung pertanian sebagai
sumberdaya ekonomi dan sumber utama pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat?
Banyak fenomena yang menunjukkan keduanya belum seiring sejalan. Makalah ini membahas
tentang posisi pertanian sebagai sumberdaya dalam pembangunan bangsa dan pembangunan
wilayah terkait kebijakan lahan pertanian berkelanjutan dalam menyiapkan masa depan pertanian.
Kata Kunci : kebijakan lahan, pertanian pangan, pembangunan berkelanjutan
PENDAHULUAN

Pertanian dalam konteks pembangunan bangsa adalah salah satu sektor pembangunan yang
penting sebagai penyediautama bahan pangan nasional dan sebagai sumber mata pencaharian
sebanyak 34 % penduduk di Indonesia (BPS, 2015). Sekitar 25,4 juta diantaranya adalah petani
yang berusahatani padi sebagai tanaman utama. Selain itu, produk pertanian juga menjadi bahan
baku sandang dan papan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Walaupun saat ini
dengan teknologi dan pengetahuan yang terus berkembang, sudah dihasilkan produk-produk non
pertanian dalam upaya memenuhi kebutuhan sandang dan papan yang terus meningkat, namun
produk pangan masih tetap membutuhkan hasil pertanian sebagai bahan bakudan sumber utama
yang belum tergantikan.
Di sisi lain, pertanian dalam konteks pembangunan wilayah membutuhkan lahan sebagai
sumberdaya utama pembangunan pertanian, sehingga perlu ditetapkan dengan kebijakan
sumberdaya lahan dan menjadi penting dalam penataan ruang wilayah atau perencanaan wilayah.
Struktur dan pola ruang wilayah perlu penataan ruang yang tepat agar menjamin ketersediaan
lahan untuk pembangunan pertanian yangberkelanjutan. Selain itu, isu kualitas lingkungan,
termasuk kualitas lahan, memerlukan kajian yang tepat agar dapat terus terpelihara dan terjaga
dengan 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 seperti
perumahan dan permukiman, perkantoran, pusat perdaganganataudigunakan untuk kegiatan
komersial lainnya.
Konversi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian atau lahan non pangan
memperlihatkan laju yang semakin tinggi dan mulai mengkhawatirkan dalam waktu 10 tahun
terakhir, dan tentu saja tidak dapat dikembalikan ke fungsi semula. Berdasarkan hasil sensus lahan
yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian, luas lahan sawah pada periode 2007-2010 berkurang
sebanyak 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 masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah. Kebutuhan lahan untuk jumlah rumah yang sedemikian besar
tentu saja dapat berakibat kepada tingginya kebutuhan lahan.
Sehubungan dengan itu, maka tantangan pertanian agar dapat berkelanjutan di masa depan
bukan hanya soal kemampuan produktivitas lahan, kualitas produkyangharus berhasil
berkompetisi di pasar bebas (pasar global dan regional) dan pengelolaan pemanfaatan lahan saja,
tetapi dimulai dari persoalan di hulunya yakni perencanaan lahan pertanian. Penataan ruang di
tingkat daerah menjadi hal yang sangat penting untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar
dapat sesuai dengan peruntukannya sehingga terjagakeberlanjutan dan keberadaan pertanian
sebagai sektor penting pembangunan bangsa dan wilayah. Tantanganini makin kuat akhir–akhir
karena tingginya angka konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, atau lahan pertanian
pangan beralih menjadi lahan pertanian non pangan. Ketahanan pangan akan terganggu dengan
meningkatnya konversi lahan dalam jumlah yang signifikan, dan selanjutnya akan berdampak pada
terganggunya stabilitasekonomi, sosial, politik dan perkembangan penduduk secara umum. Oleh
karena itu implementasi peraturan dan kebijakan terkait lahan pertanian (pangan) menjadi penting
untuk dikaji.
Makalah ini memfokuskan pembahasannya padaaspek kebijakan lahan pertanian
berkelanjutan terutama lahan pangandalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional,
sehingga dapat diperoleh potret kebijakan pertanian masa depan menghadapi pasar global dan
regional, khususnya masyarakat ekonomi Asean. Penulisan makalah ini merupakan bagian dari
kegiatan penelitian dalam topik Kajian Kompetisi Lahan Pembangunan Pertanian Pangan dengan
Perumahan dan Permukiman dalam Perspektif Perencanaan Wilayah Menuju Pembangunan
Berkelanjutan di Sumatera Barat. Sebagai bagian dari rangkaian penelitian tersebut, makalah ini
menyajikan analisis tahap awal implementasi kebijakan Pemerintah berupa Undang–Undang serta
regulasi turunannya yang terkait dengan pengaturan keberadaan dan perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan didaerah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 41
tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa setiap daerah propinsi dan
kabupaten/kota perlu menetapkan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mencapai
kondisi ketahanan pangan di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Sejauh mana
peraturan tersebut telah dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah, baik di tingkat nasional
dan daerah, sehingga ditemukan hubungan sebab akibat konversi lahan pertanian dengan kebijakan
perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Diharapkan tulisan ini menyumbang pada penyiapan
pembangunan pertanian sesuaitema seminar yaitu merancang masa depan pertanian Indonesia,
khususnya dari sisi kebijakan lahan pertanian.
METODE

Penelitian menggunakan metoda studi literatur untuk memberikan hasil kajian dan analisis
terhadap produk kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah baik berskala nasional
maupun daerah (propinsi dan kabupaten / kota) yang terkait dengan lahan pertanian pangan
berkelanjutan. Data yang digunakan adalah data sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif dan
disajikan juga secara deskriptif kualititatif(Dunn, 2000). Analisis ini dapat menggambarkan
hubungan sebab akibat dari kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
dan sejauh mana regulasi atau kebijakan tersebut didukung dan diimplementasikan di daerah, serta
hubungannya dengan ketahanan pangan dalam rancangan masa depan pertanian di
Indonesia.Kajian ini menggunakan daerah studi untuk dipelajari, yaitu dua daerah Kabupaten dan
dua 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-Undang
Nomor 41 tahun 2009 telah menyatakan bahwa setiap propinsi dan kabupaten/kota perlu
menetapkan sejumlah lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Tujuannya adalah untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan melalui perlindungan lahan
pertanian pangan dan tercapainya ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian pangan
berkelanjutan adalah bidanglahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dandikembangkan
secara konsisten guna menghasilkanpangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dankedaulatan
pangan nasional. Ketahanan pangan diukur dari ketahanan pangan rumah tanggayang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup (ketersediaannya), baik jumlah maupun mutunya
(keamanannya), serta aman, merata dan terjangkau (keterjangakauan) oleh rumah
tangga(Pemerintah Republik Indonesia , 2009).
Keberadaan lahan pertanian pangan ini tentu saja tidak hanya terkait dengan jumlah lahan
yang disediakan, tetapi juga termasuk kualitas lahan yang memang mampu mendukung jumlah
produksi yang dibutuhkan sesuai standar produk pertanian yang diharapkan secara nasional
maupun lokal (daerah). Dengan demikian setiap daerah propinsi dan kabupaten / kota perlu
mengidentifikasi dan menetapkan lahan yang akan digunakan sebagai lahan pembangunan,
termasuk peruntukan lahan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengaturan penggunaan
lahan dan ruang wilayah sesuai peruntukannya tersebut disusun dengan merujuk kepada UU No.
26/2007 tentang Penataan Ruang (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Selanjutnya rencana tata
ruang wilayah akan menjadi dasar untuk disusunnya rencana pembangunan, baik jangka
panjang/RPJP, jangka menengah/RPJMmaupun jangka pendek/RKP(Pemerintah Republik
Indonesia, 2004). Pembangunan sektor pertanian yang direncanakan dalam konteks pembangunan
wilayah dan pembangunan nmasyarakat disusun dengan memperhatikan keterkaitan sektor
pertanian dengan perencanaan pembangunan sektor lain, dari aspek fisik lingkungan, sosial
ekonomi, dan kelembagaan. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan pembangunan pertanian
pangan berkelanjutan diperlukan integrasi perencanaan antara pembangunan sektor pertanian dan
sektor lainnya (non pertanian) melalui pendekatan perencanaan wilayah (Noer,
2016).Perlindungan lahan pertanian pangan juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2012 yang mengatur tentang insentif perlindungan lahan pertanian tanaman pangan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian
berkelanjutan. Pemberian insentif ini juga harus direncanakan dan dimuat dalam RPJP, RPJM, dan
RKP setiap daerah (Pemerintah Republik Indonesia , 2012).
Dari dokumen kebijakan lahan terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan
menentukan masa depan pertanian di Propinsi Sumatera Barat dan 4 wilayah kabupaten/ kota yang
distudi, ditemukan bahwa regulasi tersebut di atas secara umum telah diturunkan kedalam
peraturan ditingkat daerah, baik bersifat kebijakan umum maupun teknis. Rencana Tata
RuangPropinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032(Propinsi Sumatera Barat, 2012)menetapkan Kota
Padangsebagai 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 kawasan
metropolitan, namum RTRW Propinsi juga mengatur bahwa RTRW Kota Padang dan Kota Pariaman
harus menyediakan peruntukan lahan sawah dan hortikultura. Sementara Kabupaten Limapuluh
Kota dan Kabupaten Tanah Datar selain peruntukan lahan sawah dan hortikultura, juga
dikembangkan kawasan minapolitan di Kabupaten Limapuluh Kota dan kawasan agropolitan di
Kabupaten Tanah Datar.
Gap: Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Pada periode tahun 2009-2014 data Tabel 1 memperlihatkan bahwa luas lahan sawah di Kota
Padang memperlihatkan angka yang menurun (pertumbuhan negatif) dari 6,684 Ha pada tahun
2009 menjadi 6,570 ha pada tahun 2014 (berkurang 114 Ha), dengan rata-rata pertumbuhan
penduduk 0,35%. Pada periode yang samaluas lahan sawah di Kota Pariaman juga berkurang seluas
310 ha. Sementara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota mengalami penambahan jumlah
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

140
luas lahan sawah sebanyak 41 ha dan 1,487 ha berturut-turut. Rata-rata pertumbuhan penduduk
Kota 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
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Kota Padang
Luas
Pertumb
(Ha)
uhan (%)
6,684
7,060
5.63
6,627
-6.13
6,587
-0.60
6,574
-0.20
6,570
-0.06

Sumber BPS Propinsi Sumatera Barat

Kota Pariaman
Luas
Pertumbu
(Ha)
han (%)
2,833
2,818
-0.53
2,818
0.00
2,537
-9.97
2,523
-0.55
2,523
0.00

Kab. Tanah Datar
Luas
Pertumb
(Ha)
uhan (%)
22,904
22,904
0.00
22,904
0.00
22,945
0.18
22,945
0.00
22,945
0.00

Kab. 50 Kota
Luas
Pertumbu
(Ha)
han (%)
22,222
22,217
-0.02
22,214
-0.01
22,203
-0.05
22,203
0.00
23,709
6.78

Data tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan lahan pangan di daerah
kabupaten/kota memperlihatkan fenomena keberadaan lahan sawah (sebagai lahan pertanian
pangan) dengan kecenderungan yang berbeda. Daerah kota mengalami jumlah luas lahan yang
berkurang, namun sebaliknya daerah kabupaten memperlihatkan penambahan jumlah lahan sawah.
Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kebutuhan lahan di daerah kota yang distudi untuk
kegiatan pembangunan pusat kegiatan nasional (Kota Padang) dan pusat kegiatan wilayah (Kota
Pariaman) dan sebagai kota metropolitan, telah mendorong terjadinya pengurangan luas lahan
sawah di kedua kota tersebut. Sebaliknya dua daerah kabupaten yang distudi mengarahkan
pembangunan wilayahnya kepada pembangunan pertanian minapolitan (Kabupaten Limapuluh
Kota) 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 pada
lebih tingginya pengurangan jumlah luas lahan sawah. Luas lahan sawah di Kota Pariaman
berkurang sebanyak 310 ha sementara di Kota Padang berkurang sebanyak 114 ha, pada periode
2009-2014 tersebut. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa jumlah penduduk yang meningkat
telah berakibat kepada tuntutan tingginya kebutuhan akan lahan pembangunan non pertanian
sehingga kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan menjadi lebih sulit diimplementasikan
sesuai 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 ha
di Kabupaten Limapuluh Kota, memperlihatkan hubungan sebab akibat yang terbalik dengan angka
pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Datar (0.43%) yang lebih
kecil ternyata memperlihatkan penambahan lahan sawah yang juga kecil 41 ha, sementara
Kabupaten 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 menjelaskan
gambaran implementasi kebijakan lahan pangan berkelanjutan di daerah, apakah berjalan dengan
baik sesuai aturan yang ada. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan seharusnya hanya
dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum atau terjadi bencana (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Namun fenomena
yang diamati di lapangan menunjukkan adanya lahan pertanian pangan terutama lahan sawah pada
keempat kabupaten/kota, mengalami perubahan fungsi lahan menjadi lahan perumahan,
perdagangan, perkantoran, dan kegiatan komersial lainnya. Banyak kasus yang membuktikan
bahwa pembangunan perguruan tinggi/ lembaga pendidikan, jalan raya by pass, dan perkantoran
pada suatu lokasi tertentu di kab/kota telah berdampak pada berubahnya lahan sawah menjadi
lahan 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 sebagaimana
mestinya. Padahal, sekali lahan pertanian beralih menjadi lahan non pertanian, tidak mungkin lagi
akan kembali menjadi lahan pertanian seperti semula.
Namun demikian, belum tersedia data yang akurat, baik di tingkat propinsi maupun darah
kabupaten/kota yang didukung oleh rencana tata ruang, yang dapat menjelaskan tentang berapa
jumlah lahan pertanian pangan yang sesungguhnya telah beralih fungsi dan mengapa konversi
lahan tersebut dapat terjadi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Apriyana (2011) tentang
ketidakpastian data lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Dikatan
bahwa sintesis data dan informasi dari sejumlah hasil penelitian dan data yang dipublikasi selama
ini, 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 lahan
sawah tersebut. Hal ini disebabkan karena pemantauan dan pencatatannya selama ini belum
terlembagakan dengan baik (Apriyana, 2011).
Solusi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan untuk Pertanian Masa Depan

Dari studi ini, dapat dikatakan bahwa peraturan/ kebijakan terkait lahan pertanian dalam
rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan, cukup
tersedia. Upaya pengendalian juga sudah dilakukan dengan menerbitkan kebijakan penetapan alih
fungsi lahan pertanian pangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2011) dan penetapan insentif
perlindungan lahan pertanian pangan (Pemerintah Republik Indonesia , 2012).Kelemahan selama
ini ditemukan pada aspek implementasi kebijakan yang belum diterjemahkan kedalam peraturan
yang lebih rendah dan bersifat lebih teknis di tingkat daerah kabupaten/kota. Pemanfaatan lahan
sebagaimana yang diatur oleh UU Penataan Ruang belum dapat diimplementasikan sesuai dengan
rencana tata ruang yang disusun. Rencana tata ruang yang disyahkan dan diberlakukan sebagai
sebuah kebijakan dalam mengelola ruang wilayah di propinsi maupun kab/kota, perlu aturan
pengendalian yang bersifat implementatif agar pemanfaatannya sejalan dan tidak bertentangan
dengan penataan ruang yang telah disusun.
Untuk itu, kedepan diperlukan data yang akurat dan selalu mutakhir, serta pengelolaan yang
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan sektor non pertanian lainnya. Walaupun penetapan
kawasan pertanian dalam rangka menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan sudah diatur oleh
pemerintah propinsi (Pemerintah Provinsi Sumbar, 2013), namun karena kegiatan perencanaan
dan pengendalian ruang wilayah membutuhkan data yang sangat akurat dan terus mutakhir, seperti
batas lokasi dan luas lahan harus jelas dan teridentifikasi, maka implementasi di tingkat
kabupaten/kota seringkali menjadi tidak terukur dengan baik. Begitu juga dengan kebijakan
provinsi tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan yang diatur pelaksanaannya melalui
peraturan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.Apabila
pengendalian ruang tidak telaksana secara efektif, maka akan terjadi kesulitan memelihara dan
melindungi lahan pertanian, termasuk lahan pangan berkelanjutan sebagaimana yang diharapkan.
Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di masa datang perlu
didukung dengan peraturan yang bersifat lebih teknis dan implementatif, termasuk pengelolaan
data berbasis sistem informasi modern dan terintegrasi, sehingga pengendalaian pemanfaatan
lahan pangan berkelanjutan dapat terlaksana. Pada kondisi saat ini, belum semuanya tertuang di
dalam dokumen RTRW daerah propinsi (Pemda Provinsi Sumatera Barat, 2012) dan
Kabupaten/Kota yang distudi lihat (Pemda Kota Pariaman , 2012), (Pemda Kabupaten Tanah Datar,
2012), (Pemda Kota Padang, 2012) dan (Pemda Kab. Limapuluh Kota, 2012).
KESIMPULAN

Masa depan pertanian Indonesia baik dalam konteks pembangunan bangsa maupun
pembangunan wilayah membutuhkan lahan yang secara berkelanjutan diperuntukkan untuk
kegiatan pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan. Untuk mengetahui sejauh mana lahan
pertanian tanaman pangan selalu terpelihara dan terlindungi sebagai lahan produksi pertanian
pangan, sangat ditentukan oleh kebijakan lahan yang didukung dengan data yang akurat dan
mutakhir, dengan pengelolaan sistem informasi yang modern dan terintegrasi.
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ABSTRAK
Kedaulatan pangan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan
pembangunan pertanian.Terdapat banyak pihak yang terlibat untuk mewujudkan kedaulatan
pangan, diantaranya adalah petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.Supaya peran
petani lebih maksimal dalam membantu tujuan pembangunan pertanian, maka dilaksanakan
kegiatan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani.Penyuluhan pertanian
memiliki peran yang strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian, dimana
penyuluhan pertanian menjadi jembatan penghubung antara: teori dan praktek, pengalaman dan
kebutuhan, penguasa dan masyarakat, produsen dan pelanggan, sumber informasi dan
penggunanya, antara sesama stakeholder agribisnis, dan antara masyarakat dengan pihak luar.
Tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah untuk mengungkap peran penting
penyuluhan pertanian sebagai ujung tombak dalam pencapaian kedaulatan pangan.Metode
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.Jenis data dalam kajian ini yaitu data sekunder
yang didapatkan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah deskriptif
kualitatif dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa sampai saat
sekarang ini, petani yang ada di Sumatera Barat didominasi oleh petani yang memiliki skala usaha
kecil, yang mencirikan kapasitas petani tersebut masih rendah, terutama dalam pemanfaatan
teknologi dan manajemen. Artinya, kapasitas petani tersebut masih perlu ditingkat, jika memang
memposisikan mereka sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian.Peningkatan kapasitas
petani, dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan pertanian, sehingga posisi penyuluhan
pertanian menjadi ujung tombak untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Kata kunci: penyuluhan pertanian, ujung tombak, kedaulatan pangan
PENDAHULUAN

Pangan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi setiap waktunya,
dan ini merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia.Dari waktu ke waktu, kebutuhan pangan
masyarakat semakin bertambah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang setiap tahun
semakin banyak.Oleh karena itu, pemerintah khususnya harus dapat memikirkan strategi dan
tindakan yang efektif untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Seperti yang telah sama-sama kita ketahui, semenjak zaman awal kemerdekaan hingga saat
ini pemerintah benar-benar serius memikirkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, melalui
kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian disegala sektor.Bahkan pada saat zaman reformasi ini,
terutama pada zaman pimpinan pemerintahan SBY, pertanian memang menjadi prioritas untuk
dilakukan pembangunannya.Dimana program revitalisasi pertanian merupakan jargoan pemerintah
saat ini untuk mewujudkan cita-cita pembangunan pertanian yang baik.
Mengutip ucapan Presiden Soekarno pada saat peletakan batu pertama pembangunan
gedung Fakultas Pertanian UI di Bogor“ Pertanian Soal Hidup atau Mati”, mengandung makna
bahwa pembangunan pertanian harus dilakukan di negeri ini, karena dengan pertanianlah
kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Presiden Soeharto pada zaman “orde
baru” 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 oleh
pemerintah.Kebutuhan manusia terhadap produk pertanian semakin berkembang.selain pangan
utama, manusia juga memerlukan produk pertanian untuk mencukupi kebutuhan terhadap energi
hayati 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 manusia
melalui 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, sehingga
kemudian berkembang praktek perdagangan internasional, tetapi sekaligus juga berkembang
menjadi ketergantungan terhadap Negara-negara penghasil pangan (Negara eksportir). Kondisi
tersebut juga di alami pada negeri ini, padahal jika dilihat dari potensi sumber daya alam yang
dimiliki, negeri ini seharusnya tidak harus mengalami ketergantungan kepada Negara lain untuk
pemenuhan pangannya.
Berkaitan dengan isu di atas, maka kedaulatan pangan menjadi hal pokok yang harus
difikirkan oleh setiap stakeholders bidang pertanian. Kedaulatan pangan bukanlah hal mudah untuk
dapat diwujudkan di negeri ini, banyak faktor yang harus dipikirkan solusinya agar kedaulatan
pangan benar-benar terwujud di negeri ini.Salah satu faktor untuk dapat mewujudkan kedaluatan
pangan adalah mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) petani, sebagai pelaku utama
dalam 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 adalah
pertanian holtikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan.Keseluruhan komoditi tersebut
bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat.
Dalam kesempatan ini, untuk lebih memfokuskan pembahasan, maka penulis akan lebih
banyak membicarakan mengenai sub sektor peternakan, terutama peternakan sapi potong sebagai
sumber pangan hewani untuk masyarakat, khususnya untuk pemenuhan protein hewani
masyarakat. Protein hewani memberikan manfaat pertumbuhan sel-sel organ tubuh.Selain itu juga
membantu pembentukan otak manusia dan sel darah merah lebih kuat sehingga tidak mudah
pecah.Paling tidak, untuk yg memiliki berat badan 50 kg, membutuhkan sekitar 40 gram protein
setiap hari.
Sampai saat sekarang ini, pemenuhan daging sapi sebagai salah satu sumber pangan hewani
oleh masyarakat masih menjadi kegiatan utama pada pembangunan pertanian, baik di tingkat pusat
maupun daerah (Sumatera Barat). Kebutuhan daging sapi di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak
549.670 ton dan perkirakan pada tahun 2014 kebutuhan daging sapi meningkat menjadi 593.040
ton (www.investor.co.id). Konsumsi daging sapi di Indonesia per tahun mencapai 4 juta ekor dari
impor 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 sehari
penduduk Indonesia yang bersumber dari daging sapi pada tahun 2012 yaitu2,34 kalori dan protein
0,22 /kapita (BPS, 2012). Konsumsi daging sapi di Sumatera Barat pada tahun 2011 yaitu sebanyak
11 553 ton atau sekitar 32 % dari total sumber pemenuhan kebutuhan daging yang dihasilkan dari
komoditi ternak lainnya (Sumbar Dalam Angka, 2012).
Terwujudnya kedaulatan pangan, khususnya pangan hewani yang bersumber dari daging
sapi, pemerintah telah banyak melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.Akan tetapi, ada
satu hal yang terlupakan oleh mereka (pemerintah Sumatera Barat) yaitu mengenyampingkan
kegiatan peningkatan kapasitas peternak dan juga pemberdayaan peternak melalui program khusus
dan terfokus (penyuluhan sub sektor peternakan sapi potong).
Penyuluhan berperan penting sebagai proses pengembangan kemandirian masyarakat
petani/peternak. Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ternyata sejalan
dengan efektivitas proses belajar sosial yang dialami di dalam beradap tasi terhadap lingkungan
kehidupannya. Penyuluhan pertanian yang partisipatif merupakan salah satu alternatif dan pilar
utama dalam mempercepat proses perkembangan kemandirian individu maupun masyarakat
tersebut (Sumardjo, 2005). Arti pentingnya penyuluhan dalam pembangunan pertanian (termasuk
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pembangunan disektor peternakan), dapat berpijak pada pengakuan berperannya sumberdaya
manusia dalam pengelolaan setiap kegiatan pembangunan pertanian, yang diarahkan pada
peningkatan efektivitas dan efesiensinya, sangat tergantung pada mutu sumberdaya manusia yang
terlibat didalamnya yaitu petani.
Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang akan dibahas
dalam makalah ini, melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Mengapa penyuluh pertanian
berperan untuk mewujudkan kedaulatan pangan ? Dalam bentuk apa penyuluhan pertanian
berperan dalam mewujudkan kedaulatan pangan ? Bagaimana caranya penyuluhan pertanian
menjadi ujung tombak untuk mewujudkan kedaulatan pangan ? Dari keseluruhan pertanyaan
penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah: 1) Mendeskripsikan
kedudukan penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian dan kaitannya dengan
pencapaian kedaulatan pangan; 2) Mendeskripsikan peranan penyuluhan pertanian sebagai ujung
tombak pencapaian kedaulatan pangan; 3) Merumuskan strategi pengoptimalan penyuluhan
pertanian sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, metode ini digunakan karena
tidak mempersoalkan jaringan hubungan antar variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit
yang diteliti (Sugiyono, 2008).Jenis data dalam kajian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari
berbagai sumber, seperti dari jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, dll. Teknik pengumpulan data
yang dipakai adalah studi domukentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh
orang lain tentang subjek(Wirartha. Imade, 2006). Teknik analisa data yang digunakan dalam kajian
ini adalah deskriptif kualitatif, dimana proses analisa data yang dilakukan yaitu penelaahan data
yang ada, melakukan reduksi data, menafsirkan atau member makana pada data, kesimpulan, dan
untuk lebih dalam penganalisaan data, maka digunakan bantuan konsep 5 W + 1 H ( siapa, apa,
dimana, kapan, mengapa, bagaimana). Sedangkan untuk merumuskan strategi pengoptimalan
penyuluhan, 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 daya
manusia (petani) sebagai pelaku utama yang dapat menjalankan setiap program pembangunan
pertanian.Kualitas SDM petani, menjadi penentu di dalam pencapaia tujuan pembangunan
pertanian.Pernyataan tersebut bukanlah suatu hal yang berlebihan, karena kegiatan pertanian yang
ada di Indonesia umumnya, dan Sumatera Barat khususnya adalah petani-petani berasal dari
berbagai tingkat stratifikasi skala usaha.Pada kenyataan dilapangannya, petani-petani tersebut
kebanyakan adalah petani yang memiliki skala usaha rimah tangga, sedangakn yang berada pada
skala usaha besar masih sedikit jumlahnya.
Pada saat SDM petani menjadi unsur pokok dalam pelaksanaan pembangunan, disinilah
penyuluhan pertanian akan mengambil perannya di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.
Memang secara langsung, penyuluhan pertanian tidak bisa terlihat peranannya dalam
pembangunan pertanian, akan tetapi secara tidak langsung dapat terlihat berdasarkan peningkiatan
kualitas petani dalam segi memproduksi hasil pertanian, manajemen usaha tani dan juga dari segi
kegiatan pemasaran hasil pertanian. Penyuluhan berperan penting sebagai proses pengembangan
kemandirian masyarakat petani. Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
ternyata sejalan dengan efektivitas proses belajar sosial yang dialami di dalam beradap tasi
terhadap lingkungan kehidupannya. Penyuluhan pertanian yang partisipatif merupakan salah satu
alternatif dan pilar utama dalam mempercepat proses perkembangan kemandirian individu
maupun masyarakat tersebut (Sumardjo, 2005).
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Peran utama penyuluhan di banyak Negara pada masa lalu dipandang sebagai alih teknologi
dari peneliti ke petani. Sekarang peran penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantu
petani untuk mengambil keputusan sendiri, dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dan
dengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekwensi dari masingmasing pilihannya itu (Ban & Hawkins, 1999). Pendapat dan keputusan petani juga didasarkan pada
sistem nilai mereka, walaupun mereka tidak selalui memahami kaitannya sehingga penyuluhan juga
harus membantu memperjelas hubungan ini.
Kedudukan penyuluhan menurut Mosher (1966) adalah sebagai faktor pelancar dalam
pembangunan pertanian.Sedangkan Mardikanto (1993) justru menilai kegiatan penyuluhan sebagai
faktor kunci keberhasilan pembangunan pertanian, karena penyuluhan selalu hadir sebagai pemicu
sekaligus pemacu atau lebih sering dikenal sebagai “ujung tombak” pembangunan pertanian.
Disamping itu, terkait dengan peran penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan kapasitas, entitas dan jaringan (USAID, 1995).
Sedangkan hubungannya dengan pencapaian kedaulatan pangan yaitu pada saat
pembangunan pertanian di negeri ini mampu mencapai swasembada, maka kedaulatan pangan
untuk masyarakat juga akan dapat tercapai dengan baik. Artinya, negeri ini tidak lagi
menggantungkan dirinya pada Negara asing untuk pemenuhan pangan masyarakatnya.Seperti yang
telah diungkapkan sebelumnya, penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam pencapaian
tujuan pembangunan pertanian, yaitu meningkatkan kualitas pelaku utama (petani) didalam
pelaksanaan pembangunan pertanian.Sebagai ilustrasi sedernahanya dapat terlihat pada gambar
berikut ini.
Pembangunan Pertanian

Kedaulatan Pangan

Kebijakan

Pangan Nabati

Program

Pangan Hewani

Penyuluhan
Pertanian
Sebagai Ujung
Tombak

Gambar 1. Ilustrasi Penyuluhan Sebagai Ujung Tombak Pencapaian Kedaulatan Pangan

Peranan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak Pencapaian Kedaulatan Pangan
Untuk mengungkap dimanasajakah penyuluhan pertanian berperan dalam pembangunan
pertanian mewujudkan kedaulatan pangan, maka penulis berpijak pada pendapat Timmer (1983)
dengan tepat menyebutnya sebagai “perantara” atau jembatan penghubung, yaitu penguhubung
antara :
Pertama, penguhubung antara teori dan praktek. Dalam melaksanakan pembangunan
pertanian, banyak teori-teori yang digunakan oleh pelaku pembangunan, seperti teori manajemen,
teori produksi, teori pasca panen, teori pemasaran hasil produksi pertanian, teori komunikasi, dan
banyak lagi teori-teori yang digunakan untuk mencapai tujuan pembanguna pertanian tersebut.
Teori-teori yang ada tersebut harus dapat diterjamahkan ke ranah praktikal yang nyatanyata membutuhkan bahasa sederhana dmudah dipahami, agar masyarakat penerima manfaat
program, dapat mengaplikasikannya dilapangan dengan mudah.Oleh karena itu, dibutuhkannya
penyuluhan
pertanian,
agar
masayarakat
penerima
manfaat
(petani)
mampu
memanfaatkannya.Disinilah dituntut kompetensi seorang penyuluh agar dapat mentrasferkan
bahasa 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 melihatkan
manfaatnya lebih detail kepada petani dan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian
tersebut, dimana disini tujuannya adalah mewujudkan kedaulatan pangan.
Kedua, pengalaman dan kebutuhan.Pembangunan pertanian bukanlah kegiatan yang sekali
dilaksanakan dapat diwujudkan tujuannya.Membutuhkan waktu panjang untuk dapat menciptakan
cita-cita pembangunan pertanian yang maksimal.Setiap tahapan-tahapan yang dilalui dalam
pembangunan 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, bisa
juga tidak lagi relefan dengan kebutuhan, terutama ditingkat akar rumput.Oleh karena itu, untuk
menjembatani pengalaman dengan kebutuhan, dibutuhkan satu tindakan nyata yang difasilitasi oleh
pihak ketiga yaitu penyuluhan.Sebagai contoh kasus di bidang peternakan sapi potong.
Ketiga, penghubung antara penguasa dan masyarakat.Kedua kelompok ini, merupakan
stratifikasi sosial yang memiliki jurang pemisah, baik dalam berinteraksi maupun dalam
berkomunikasi.Padahal kedua kelompok ini harus membangun jalinan harmonis, sehingga
pembangunan dapat berjalan dengan baik.Penyuluhan menjadi jembatan antara penguasa dan
masyarakat, hal ini dapat dilakukan karena pelaku penyuluhan dapat leluasa berkomonikasi dengan
pengusa dan juga kepada masyarakat. Seluruh keluh kesah serta kebutuhan msayarakat ditampung
oleh penyuluh untuk disampaikan kepada penguasa, begitu juga sebaliknya, seluruh program
pembangunan pertanian yang dirancang oleh penguasa, akan disebarluaskan oleh penyuluh kepada
masyarakat.
Keempat, penghubung antara produsen dan pelanggan. Produsen yang dimaksudkan disini
adalah petani/peternak sebagai pelaku utama pembangunan, sedangakn pelanggan yang
dimaksudkan disini adalah orang-orang yang akan mengkonsumsi produk hasil pertanian tersebut.
Dalam hal ini erat kaitannya dengan kegiatan pemasaran produk-produk hasil pertanian.Disinilah
penyuluhan diminta untuk dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.Para
petugas penyuluhan yaitu penyuluh dituntut untuk dapat menjembatani antara peternak dengan
konsumen, sehingga kerugian dipihak peternak dapat diminimalisir.Penyuluhan dapat saja
membantu membukakan jaringan yang baik antara kedua pelaku usaha tersebut, dengan catatan
kedua belah pihak benar-benar menaruh kepercayaan kepada pelaku penyuluhan.Atau bahkan
penyuluhan bisa saja membangun jaringan pemasaran yang ideal untuk para pelaku pembangunan
pertanian tersebut.
Kelima.sumber informasi dan penggunaannya. Kondisi ini lebih tepatnya pada syarakat
yang hidup di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kemajuan teknologi komunikasi, atau
masyakat yang mayoritas masuk kedalam kaum lagart (kaum tertinggal).Sedangkan informasi
pembangunan biasanya berasal dari pusat-pusat pemerintahan.Informasi yang dimaksudkan disini
tidak hanya informasi program pembangunan, melainkan informasi kemajuan teknologi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan produktifitas meraka.
Keenam, anatar sesama stakeholders agribisnis. tidak bisa dipungkiri, bahwa antar sesama
stakeholders agribisnis ada keegoan sektoral yang dapat menjadi tembok pembatas, sehingga
kegiatan pembangunan pertanian dapat terganggu pencapaiannya. Jika kondisi tersebut diarkan,
maka permasalahan baru akan timbul diantaranya sulitnya membangun jejaring kerjasama antara
stakeholders agribisnis tersebut.Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian dengan maksimal,
maka jejaring antara stakeholders tersebut sangat dibutuhkan sebagai suatu kekuatan yang
terbangun di akar rumput. Bersatunya seluruh pelaku pembangunan pertanian, bukanlah hal yang
mudah untuk dapat diwujudkan, maka dari itu, penyuluhan dituntut untuk dapat menjembatani
terbentuknya jejaring tersebut.
Ketujuh, anatara masyarakat di dalam dengan yang ada diluar lingkungan
sosialnya.Tepatnya pada bahagian ini adalah membahas kekosmopolitanan petani dalam
menjalankan usaha pertaniannya.Tidak bisa petani tersebut hanya berhubungan baik dengan
masyarakat yang ada pada lingkungannya saja, melaikan juga membutuhkan hubungan baik dengan
masyarakat 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 pertanian
sebagai ujung tombak untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah:

1) Kekuatan Yang Dimiliki Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak
Dalam 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 kegiatan
pendampingan program pembangunan pertanian.
2) Kelemahan Yang Dimiliki Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak
Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan:
a) Belum terpetakannya dengan baik kompetensi penyuluh
b) Anggaran pendanaan kegiatan penyuluhan masih terbatas.
c) Belum adanya stimulus untuk meningkatkan motivasi penyuluh
d) Perencanaan program penyuluhan yg belum menganut asas partisipatif secara keseluruhan.
e) Prasarana untuk penyuluh yang masih terbatas
3) Peluang Yang Dimiliki Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak
Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan:
a) Adanya UU no 16 tahun 2006 ,sebagai landasan hukum tetinggi dalam merumuskan
kebijakan 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 masyarakat
yang dilakukan dosen-dosen.
e) Adanya penyuluh swasta dan penyuluh swadaya
4) Anacaman Yang Dimiliki Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak
Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan:
a) Ketidak pahaman pemerintah daerah akan pentingnya penyuluhan
b) 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 kegiatan
penyuluhan pertanian.
Berdasarkan data kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, maka dapt
dirumuskan beberapa strategi untuk mengoptimalkan penyuluhan pertanian sebagai ujung tombak
dalam pencapaian kedaulatan pangan bagi masyarakat.Adapun strategi tersebut dapat dilihat pada
matrik di bawah ini.

Matrik 1. Strategi Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak Dalam
Mewujudkan Kedaulatan Pangan.
Strategi SO (Menciptakan strategi
yang menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang jika berada
pada kuadran I) :

Strategi WO (Menciptakan strategi yang
meminimalkan
kelemahan
untuk
memanfaatkan peluang. Digunakan jika berada
pada kuadran III) :

1. Mengoptimalkan peran komisi
penyuluhan Sumbar sebagai

1. Menjadikan BUMD melalui CSR nya sebagai
donator khusus dalam kegiatan penyuluhan
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jembatan antara stakeholder
pembangunan pertanian.
2. Menciptakan sinergitas program
penyuluhan dengan pihak akademisi
dan BUMN.
3. Mengoptimalkan peran penyuluh
swasta dan swadaya untuk
membantu peningkatan kompetensi
petani/peternak.
4. Mensinergikan program pemerintah
daerah dengan pemerintah pusat,
terkait kegiatan pendampingan
program pembangunan pertanian.
Strategi ST (Menciptakan strategi
yang menggunakan kekuatan untuk
mengatasi ancaman. Digunakan jika
berada pada kuadran II):
1. Memfunsikan komisi penyuluhan
untuk membantu pemerintah daerah
dalam merumuskan kebijakan
penyuluhan pertanian.
2. Melakukan pemberdayaan penyuluh,
agar mereka tidak lagi berorientasi
pada jabatan struktural.
3. Menciptakan kerjasama antara pihak
pengambil kebijakan, pengesah
kebijakan, untuk menambah jumlah
penyuluh, khususnya dibidang
peternakan sapi potong.

pertanian tertentu (penyuluhan peternakan
sapi potong).
2. Mencarikan dana alokasi khusus untuk
menyuport kegiatan penyuluhan, melalui
keuangan pemerintah pusat.
3. Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui
kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh
pihak akademisi.
4. Pemerintah daerah membuat kebijakankebijakan khsus untuk mensuport kegiatan
penyuluhan, berdasarkan potenis yang ada
dalam UU no.16 tahun 2006.

Strategi WT (Menciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan dan menghindari
ancaman. Digunakan jika berada pada kuadran
IV) :
1. Melakukan pemetaan kompetensi penyuluh yang
diselengarakan oleh pihak ketiga (akademis atau
lainnya).
2. Mengimplementasikan pendekatan partisipatif
murni
didalam
merencanakan
program
penyuluhan.
3. Menyediakan prasarana pendukung untuk
penyuluh lapangan.
4. Mencarikan jalan keluar sumber-sumber
pendanaan
alternative
untuk
kegiatan
penyuluhan, tertama pada komoditi daging sapi.

KESIMPULAN

Pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai saat sekarang ini, petani yang ada di
Sumatera Barat didominasi oleh petani yang memiliki skala usaha kecil, termasuk juga peternak
sapi potong yang masih didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga, yang mencirikan kapasitas
petani/peternak tersebut masih rendah, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan manajemen.
Artinya, kapasitas petani tersebut masih perlu ditingkatkan, jika memang memposisikan mereka
sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian/peternakan.Peningkatan kapasitas petani,
hanya disa dilakukan dengan pendidikan non formal yaitu penyuluhan pertanian.Sehingga disinilah
letaknya penyuluhan sebagai ujung tombak (karena manusia/petani diposisikan sebagai pelaku
utama) dalam pembangunan pertanian yang berujung nantinya mewujudkan kedaulatan pangan
masyarakat.
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ABSTRAK
Perempuan berperan penting dalam kontribusi pendapatan rumah tangga nelayan. Kontribusi
pendapatan dapat memenuhi kebutuhan untuk pangan (beras, mie, sayuran, buah-buahan, dll) dan
untuk non-pangan (kain, rumah, kesehatan, pendidikan, dll). Secara ekonomi, tambahan pendapatan
ini meningkatkan aksesibilitas pangan rumah tangga nelayan. Tujuan penelitian untuk menganalisis
kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan rumah tangga nelayan dan menganalisis
akses pangan berdasarkan indikator ekonomi. Responden adalah istri dari 30 nelayan yang
ditentukan secara sensus. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pendapatan perempuan
terhadap pendapatan rumah tangga nelayan sebesar 31,56 persen. Pendapatan berasal dari
pengolahan dan pemasaran ikan. Persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi nonpangan sebesar 66,29 persen, lebih tinggi dari pengeluaran untuk konsumsi pangan sebesar 33,71
persen. Berdasarkan kriteria garis kemiskinan pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan masih
di atas garis kemiskinan. Secara ekonomi, disimpulkan bahwa akses rumah tangga nelayan terhadap
pangan adalah baik. Implikasi kebijakan adalah pemerintah daerah perlu merancang kebijakan
bantuan dalam bentuk inkubator bisnis untuk usaha kecil perikanan tangkap. Bantuan berupa
teknologi tepat guna dan manajemen pemasaran produk. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga
stabilitas dan kontinuitas kelangsungan bisnis, kontribusi pendapatan perempuan dan aksesibilitas
pangan untuk rumah tangga nelayan.
Kata kunci: Perempuan, pendapatan, akses terhadap pangan, ekonomi, nelayan.
PENDAHULUAN

Wanita memainkan peranan yang sangat penting untuk produksi perikanan tangkap dan
budidaya. Sebagian besar kegiatan penangkapan ikan di negara-negara berkembang masuk pada
kategori sektor perikanan skala kecil mempekerjakan sekitar 37 juta orang, dan langsung
mempengaruhi kehidupan, penanggulangan kemiskinan dan pengentasan, dan keamanan pangan
sekitar 357 juta orang. FAO (2012) juga melaporkan bahwa di dua negara penghasil ikan utama
dunia, China dan India, wanita mewakili masing – masing 21% dan 24% dari semua nelayan dan
petani ikan. Bappenas (2010) menginformasikan bahwa pada tahun 2007, 16,1 % wanita terlibat di
sektor perikanan terutama istri atau anak wanita nelayan, yang terlibat dalam pengolahan ikan dan
pemasaran.
Keterlibatan wanita dalam kegiataan ekonomi memberikan kontribusi yang cukup berarti
bagi kesejahteraan keluarga, khususnya dalam kaitannya dengan kontribusi pendapatan serta akses
pangan rumah tangga. Dengan demikian, kebutuhan rumah tangga akan sandang, pangan,
kesehatan, dan kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi. Ini berarti, peran wanita sudah
terdistribusikan dengan baik dalam menambah pendapatan ekonomi keluarga. Tambahan
pendapatan ini memperbesar akses ekonomi pangan rumah tangga nelayan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kontribusi pendapatan wanita dan akses ekonomi pangan rumah tangga
nelayan di Kota Bengkulu.
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BAHAN DAN METODE
Penentuan Lokasi dan Responden
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2016. Lokasi penelitian ditentukan secara
sengaja yaitu di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Responden
sebanyak 30 orang ditentukan secara sensus. Kriteria responden yaitu wanita rumah tangga
nelayan, yang bekerja dalam kegiatan ekonomi perikanan dan non perikanan.
Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data yang dikumpulkan terdiri
dari data primer dan sekunder yang menunjang penelitian ini. Data yang dikumpulkan di lapangan
diolah secara tabulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Untuk menganalisis kontribusi
pendapatan perempuna (isteri dan anak wanita) terhadap pendapatan total rumah tangga nelayan
dihitung menggunakan persamaan (Rauaw, 2010)

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

Karakteristik Responden
Karakteristik wanita rumah tangga nelayan diuraikan berkaitan erat dengan kontribusi
wanita dalam menambah pendapatan rumah tangga dan akses pangan. Karakteristik utama antara
lain umur, pendidikan,jumlah anggota keluarga,lama usaha jarak ke tempat kerja,dan lama
bermukim.Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur wanita nelayan berada pada usia produktif di
rentang 20 – 50 tahun.
Tabel 1. Karakteristik Wanitta Rumah Tangga Nelayan
No
1
2
3
4

Karakteristik

Umur (tahun)
Lama Usaha (tahun)
Pendidikan (tahun)
Anggota Keluarga (orang)

Sumber : data primer diolah, 2016

Rata-rata
36
5
8
4

Maksimum
53
25
16
7

Minimum
20
0
0
2

Standar
Deviasi
9.45
7.62
3.91
1.22

Mereka mempunyai pengalaman usaha rata-rata 5 tahun. Pengalaman berusaha pengolahan
ikan dan pemasaran hasil tangkapan dan olahan masih dalam tahap permulaan. Jika dilihat dari
lama pendidikan, tingkat pendidikan petani padi di daerah penelitian hanya tamat sekolah dasar.
Kesimpulan ini dicerminkan dari lama pendidikan yang ditempuh oleh wanita rumah tangga
nelayan seperti disajikan pada Tabel 1 selama 8 tahun. Mayoritas wanita nelayan hanya
menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sebesar 37 persen, sedangkan tidak tamat sekolah dasar
relatif tinggi sebesar 7 persen. Tingkat pendidikan ini tentunya juga berpengaruh terhadap
pengelolaan 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 sumber
tenaga kerja dalam keluarga bagi usaha pengolahan dan pemasaran ikan hasil tangkapan.
Kontribusi Pendapatan Wanita Terhadap Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga nelayan bersumber dari pendapatan suami dan pendapatan
anggota keluarga yaitu isteri dan anak bekerja. Suami sebagai sumber utama pendapatan keluarga
dari penangkapan ikan. Penghasilan bersumber dari perikanan tangkap ditentukan oleh faktor
keberuntungan (luck) serta penggunaan teknologi tangkap. Tingkat teknologi ini mempengaruhi
jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh pelaku usaha. Pada umumnya, nelayan memiliki sumber
daya yang terbatas sehingga hasil tangkapan tidak maksimal akhirnya pendapatan diperoleh tidak
mencukupi pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi ini mendorong para wanita (isteri dan anak
wanita) 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 kontribusi
pendapatan suami atau pendapatan rumah tangga.
Tabel 2. Kontribusi Pendapatan Isteri terhadap pendapatan rumah tangga nelayan
No
1
2

Pendapatan
Suami
Isteri
Total
Sumber : Data primer diolah, 2016

Rp/Bulan
3,348,333
1,544,333
4,892,667

%
68.44
31.56
100

Di Bengkulu, kegiatan ekonomi perikanan yang banyak melibatkan wanita rumah tangga
nelayan 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, serta
pertanian sebesar 3,33 persen Bappenas (2010) menginformasikan bahwa pada tahun 2007, wanita
yang terlibat di sektor perikanan sebesar 16,1 persen terutama istri atau anak wanita nelayan, yang
terlibat dalam pengolahan ikan dan pemasaran. Kontribusi wanita dalam pendapatan rumah tangga
nelayan dari kegiatan ekonomi sejenis lebih besar. Kontribusi terbesar pendapatan wanita adalah
26,07 persen dari kegiatan ekonomi perikanan dibandingkan kontribusi 5,49 persen dari kegiatan
ekonomi lainnya seperti dagang, jasa, dan pertanian.
Jenis pekerjaan ini masih dalam satu rantai nilai komoditas perikanan yang diperoleh suami
atau sisa hasil tangkapan yang belum terjual. Pengolahan hasil tangkapan dominan yaitu
pengolahan ikan segar berbagai jenis menjadi ikan kering atau ikan asin, sementara pemasaran
yaitu penjualan ikan segar serta jenis ikan hasil olahan. Kedua aktifitas ini dominan dilakukan di
sekitar rumah tinggal dengan jarak berkisar 0 – 5 meter.
Akses Ekonomi Pangan Rumah Tangga Nelayan

Ketersediaan pangan bagi rumah tangga dapat dinilai melalui tingkat pengeluaran pangan
per kapita disebut akses ekonomi pangan. Menurut Simanulang (2006), bahwa pendapatan
rumahtangga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan atau pengeluaran. Hal ini disebabkan
karena pendapatan berpengaruh terhadap daya beli. Data pengeluaran dapat menggambarkan pola
konsumsi pangan dan non-pangan rumah tangga nelayan dalam pengalokasian pendapatan.
Persentase terbesar pengeluaran rumah tangga nelayan di Kota Bengkulu dialokasikan untuk
konsumsi non-pangan dibandingkan konsumsi pangan, seperti disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan

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

154

No
1
2

Pengeluaran

Pangan
Non-Pangan
Total

Sumber : Data primer diolah, 2016

Rp/Bulan
762,333
1,499,100
2,261,433

%
33,71
66,29
100.00

Pengeluaran rumah tangga nelayan konsumsi pangan sebesar Rp.190.583 per kapita per
bulan, sementara pengeluaran konsumsi non-pangan sebesar Rp.374.775 per kapita per bulan, total
pengeluaran sebesar Rp. 565. 358 per kapita per bulan. Konsumsi pangan terbesar di rumah tangga
nelayan adalah beras dan sayur, sedangkan konsumsi non-pangan terbesar adalah rokok dan
pendidikan. Peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan mendorong peningkatan konsumsi
non-pangan, sedangkan konsumsi pangan semakin berkurang.
Untuk menilai akses ekonomi pangan rumah tangga nelayan, pengeluaran dibandingkan
tingkat kemiskinan rumah tangga nelayan (petani) di Kota Bengkulu. Garis kemiskinan tahun 2015
di Kota Bengkulu sebesar Rp. 410.840 per kapita per bulan. Dengan memperhatikan nilai ini, ratarata rumah tangga nelayan berada diatas garis kemiskinan (tidak miskin). Persentase rumah tangga
nelayan yang berada di atas Garis Kemiskinan sebesar 80 persen, sedangkan berada di bawah gais
kemiskinan sebesar 20 persen. Kesimpulannya, rumah tangga nelayan memiliki akses pangan baik
karena mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kontribusi pendapatan wanita dalam rumah
tangga nelayan berperan sangat penting dalam menjamin kestabilan akses ekonomi pangan rumah
tangga nelayan. Penurunan atau ketiadaan kontirbusi pendapatan wanita dalam rumah tangga
nelayan menyebabkan rumah tangga nelayan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini berarti
akses ekonomi pangan terganggu.
KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pendapatan wanita nelayan juga melengkapi
kontribusi pendapatan suami atau pendapatan rumah tangga. Kegiatan ekonomi perikanan yang
banyak melibatkan wanita rumah tangga nelayan yaitu pengolahan dan pemasaran ikan. Rata-rata
rumah tangga nelayan berada diatas garis kemiskinan (tidak miskin), sehingga rumah tangga
nelayan memiliki akses pangan baik.
Implikasi kebijakannya adalah perlu didesain baik untuk rumah tangga nelayan yang berada
di atas garis kemiskinan maupun rumah tangga nelayan yang berada di bawah garis kemiskinan.
Kebijakan pertama ditujukan untuk menjamin peran wanita menambah pendapatan dan akses
pangan yang baik bagi rumah tangga nelayan. Pemerintah daerah dapat mendesain kebijakan
pendampingan usaha yaitu inkubator bisnis usaha kecil perikanan tangkap. Kebijakan
pendampingan berbentuk bantuan teknologi tepat guna serta bantuan manajemen pemasaran
produk pengolahan ikan segar hasil tangkapan menjadi ikan kering berkualitas, Kebijakan ini
bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha pengolahan dan pemasaran di
sektor perikanan tangkap. Keberhasilan kebijakan pendampingan usaha ini, memberikan jaminan
keberlangsungan peranan wanita dalam kontribusi pendapatan rumah tangga nelayan. Akhirnya
menjamin akses pangan rumah tangga nelayan.
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ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengiringi kehidupan manusia. Hal ini
disebabkan oleh kehadirannya yang diperlukan manusia untuk menunjang dan mempermudah
kehidupan. Penyuluhan dari masa ke masa juga telah mengalami banyak perubahan seiring dengan
perkembangan zaman. Saat ini Indonesia berada di dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang
membuat setiap negara-negara di Asean berpacu dalam persaingan pasar bebas Asean. Penyuluhan
saat ini tengah dikembangkan cyber extension atau suatu mekanisme pertukaran informasi
pertanian melalui komputer dan internet. Penyuluh bisa mendapatkan informasi terkini, sehingga
petani juga nantinya akan mendapatkan informasi yang baru seputar pertanian. Cyber
extensionmerupakan komunikasi interaktif dua arah antara penyuluh dengan admin di Kementerian
Pertanian, serta dengan petani. Model ini dinamakan komunikasi dua arah secara bertahap (two
step flow communication). Dalam menjalankan cyber extension penyuluh dituntut untuk dapat
mengoperasikan komputer dan menggunakan jaringan internet agar informasi yang didapatkan
dapat terdifusi dengan baik. Cyber extention membantu penyuluh meningkatkan keterampilannya di
bidang teknologi informasi, sehingga kualitas sumber daya manusia penyuluh juga meningkat.
Kata kunci: cyber extension, sumber daya manusia, penyuluh pertanian
PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengiringi kehidupan manusia. Hal
ini disebabkan oleh kehadirannya yang diperlukan manusia untuk menunjang dan mempermudah
kehidupan. Di era globalisasi penyuluhan pertanian juga harus menyesuaikan diri agar dapat sesuai
dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Indonesia saat ini juga memasuki era
perdagangan bebas Asean atau yang populer disebut dengan MEA. Tentunya teknologi informasi
sangat dibutuhkan dalam menunjang eksistensi Indonesia dalam MEA. Terkait dengan
berkembangnya teknologi informasi, penyuluhan dari masa ke masa juga telah mengalami banyak
perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Untuk meningkatkan peran penyuluhan pertanian
dalam pembangunan pertanian, perlu adanya sinergitas dan penyamaan persepsi terhadap kegiatan
penyuluhan di daerah sesuai dengan peran pemerintah.
Sistem penyuluhan, pada hakikatnya merupakan upaya transfer knowledge, transfer
technology, meningkatkan aksesbilitas, pemberdayaan masyarakat pertanian yang bermuara pada
peningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan
produksi. Di negara pertanian seperti Indonesia, di mana lebih dari 80% usaha pertanian di kelola
oleh petani kecil, peranan sistem penyuluhan tidak hanya penting, tetapi juga sangat strategis dan
menentukan. Dengan tingkat pendidikan rendah, aksesbilitas rendah, maka sumber informasi dan
inovasi bagi petani adalah melalui sistem penyuluhan yang efektif (Nuhung, 2014).
Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah penyampaian
informasi dan teknologi pertanian kepada penggunanya. Materi penyuluhan pertanian yang akan
disampaikan penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian diharapkan dapat
memberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Materi yang
disediakan oleh para penyuluh adalah materi penyuluhan dalam bentuk kebijakan materi budidaya
dan materi diseminasi teknologi, untuk menambah wawasan para penyelenggaraan penyuluh
pertanian 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 dan
lain-lain sesuai kebutuhan lapangan (Yuliati, 2014). Menurut Undang-undang no 16 tahun 2006
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang menyatakan bahwa kegiatan
penyuluhan pertanian merupakan tugas penyuluhan pertanian (PNS, Swasta, dan Swadaya), maka
dalam rangka pengembangan penyuluhan pertanian, cyber extension diperlukan untuk menunjang
tugas penyuluh pertanian (Pusat Penyuluhan Pertanian, BPP SDM Pertanian, 2014).
Cyber Extension adalah suatu mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui area
cyber, suatu ruang imajiner-maya di balik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatan
komunikasi (Wijekoon,dkk, 2009). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media
baru penyuluhan ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian
guna meningkatkan akses informasi kepada; PPL (Penyuluh Pertanian Lapang) sehingga proses
transformasi ilmu ke petani menjadi update. Disamping itu, user juga dapat secara interaktif berbagi
informasi dan ilmu pengetahuan di kolom yang disediakan.
Secara etimologi, cyber extension terdiri dari dua kata yaitu cyber dan extension. Cyber
menurut Oxford Dictionary berarti yang berhubungan dengan Teknologi Informasi, Internet, dan
virtual reality. Sedangkan extension atau penyuluhan adalah sebuah mekanisme sentral dalam
proses pembangunan pertanian, baik dari segi transfer teknologi dan pengembangan sumber daya
manusia (Samanta, 1993). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Cyber Extension
merupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang memanfaatkan
jaringan internet, komunikasi melalui komputer dan multimedia interaktif digital untuk
menjembatani proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru dibidang pertanian secara
cepat (Wikipedia, 2016).
Cyber extension tidak hanya berisi tentang materi penyuluhan tentang budidaya dan
diseminasi teknologi, tetapi juga berisi tentang usaha tani dari hulu hingga hilir. Berbagai informasi
baru didapatkan penyuluh melalui jaringan cyber extension. Adanya jaringan internet menyebabkan
tidak adanya batas dan halangan geografis yang memisahkan penyuluh di daerah dengan penyuluh
pusat di Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
maupun masyarakat di belahan dunia lainnya yang terkait dengan informasi pertanian. Untuk dapat
mengoperasikan cyber extension penyuluh diharuskan menggunakan perangkat komputer dan
koneksi internet. Bagi penyuluh cyber extension merupakan hal yang baru. Jika dahulu penyuluh
hanya menggunakan media komunikasi cetak, audio, visual, saat ini diharuskan menguasai
perangkat komputer dan internet.
Kemampuan Membaca
dan Media Massa plus
Agen Perubahan dengan
Komunikasi Interpresonal

Adopsi

Pembangunan

Inovasi

Individu dan

Teknologi
Nasional
Bagan 1. Komunikasi Agen Perubahan dan Model Media Massa untuk Pembangunan

Komunikasi dalam penyuluhan bisa dikatakan sebagai situasi rangsangan-tanggapan dua
arah dimana rangsangan yang penting diberikan oleh komunikator, yaitu penyuluh, berupa pesan
yang menimbulkan tanggapan dari audiens, yaitu petani, dan begitu juga sebaliknya (Ray, 1998).
Wilbur Schramm (1964) dalam model komunikasi untuk pembangunan dunia ketiga
mengemukakan bahwa interaksi antara kepandaian membaca dan media massa mematahkan pola
komunikasi tradisional (Melkote, 2006).
Dalam model pada bagan 1 media massa bertanggung jawab untuk menyebarluaskan
kesadaran dan ketertarikan terhadap inovasi yang akan dibawakan oleh agen perubahan. Agen
perubahan memberikan informasi menyeluruh dan keterampilan untuk membuat inovasi menjadi
layak diadopsi. Adanya demonstrasi berefek inovasi akan mengalir ke dalam masyarakat seperti air
(trickle down effect) (Melkote, 2006). Penyuluh pertanian dalam hal ini disebut sebagai agen
perubahan 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 diakses
langsung oleh petani, melainkan melalui penyuluh terlebih dahulu kemudian baru disampaikan
kepada 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 ke
media 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.
Mass Media

Opinion Leaders

Opinion Leaders

Opinion Leaders

Individuals

Individuals

Individuals

Bagan 2. Two-Step Flow Model of Communication Effects (Katz and Lazarsfeld, 1955)

Selaras dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat sasarannya
(petani), maka setiap penyuluh harus mempersiapkan diri untuk selalu mau belajar secara terus
menerus dan berkelanjutan (Mardikanto, 1993). Berdasarkanlatarbelakang yang dipaparkan di
depan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran cyber extension dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia penyuluh pertanian.
BAHAN DAN METODE

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian
yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2000).
Sedangkan bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studi
pustaka (literature review). Studi pustaka ialah kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan
mengurai hingga menganalisa bahan bacaan (pustaka/teks). Studi pustaka tidak hannya sekedar
urusan membaca dan mencatat literature atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami
banyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan studi pustaka atau teks ini ialah serangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta
mengolah bahan penelitian. Tujuan studi pustaka adalah usaha mencermati (menganalisa),
mengenali dan membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagai
variable penelitian dengan hubungannya, sertahasil-hasil penelitian terdahulu (Zed, 2008).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi sebagai seorang penyuluh tidak hanya harus sarjana pertanian, melainkan juga
harus memenuhi kualifikasi lainnya seperti: (1) memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; (2)
sikap sebagai seorang penyuluh; (3) kemampuan pengetahuan mengenai penyuluhan yang akan
disampaikan; dan (4) keadaan sosial budaya penyuluh. Berkenaan dengan kualifikasi penyuluh,
maka seorang penyuluh harus mempersiapkan dirinya dengan berbagai persiapan sehingga akan
dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk mencapai tujuan. Salah satu
persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan belajar, yang diantaranya ialah:
1. Berkomunikasi dengan lembaga penelitian dan sumber-sumber inovasi lain (perguruan
tinggi dan pusat informasi pertanian.
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2. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai publikasi dan
media 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 mencari
informasi. Informasi yang tersedia tidak hanya ada di Balai Peyuluhan Pertanian Kabupaten, tapi
bisa banyak diperoleh melalui internet. Saat ini internet sedang menjadi primadona dalam mencari
informasi karena mudah digunakan jika ada perangkat komputer atau telepon pintar dan koneksi
internet.
Teknologi informasi mendorong manusia untuk mampu menciptakan berbagai inovasiinovasi teknologi, yang dapat menyampaikan informasi secara cepat, tepat dan akurat sehingga
komunikasi antar personal lebih mudah dilakukan. Salah satu inovasi teknologi yang berkembang
dalam dunia pertanian adalah cyber extension. Program yang dikembangkan Kementerian Pertanian
pada tahun 2009 ini menyediakan informasi pertanian melalui internet. Cyber extension merupakan
terobosan baru dalam sistem penyuluhan pertanian, khususnya dalam penyediaan materi
penyuluhan guna membantu penyuluh, petani, dan pelaku usaha dalam mengatasi keterbatasan
bahan
informasi
pertanian.
Menurut
Peraturan
Menteri
Pertanian
No.16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang pedoman sistem manajemen informasi penyuluhan
pertanian di lingkungan kementerian pertanian bahwa cyber extension merupakan sistem informasi
penyuluhan pertanian melalui media internet, yang dibangun untuk mendukung penyediaan materi
penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh, dalam memfasilitasi proses pembelajaran
agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha. (www.tempo.co, 18 Januari 2016).
Kementerian Pertanian menyediakan fasilitas informasi yang berisi mengenai Kebijakan
Penyuluh, Materi Penyuluhan, Materi Spesifik Lokalita, dan Diseminasi Teknologi Pertanian.
Pengembangan cyber extension secara umum bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi
pertanian 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 interaktif
untuk memfasilitasi mekanisme berbagi informasi atau pengetahuan. Pengguna dapat
memanfaatkannya untuk kegiatan pelayanan data dan informasi penyuluhan yang memadai
sehingga dapat memfasilitasi proses pembelajaran penyuluh (http://cybex.pertanian.go.id/, 5 Juli
2016).
Melalui laman cyber extension penyuluh dapat berkomunikasi dengan penyuluh pusat,
penyuluh di lain daerah, maupun masyarakat petani yang menggunakan kolom interaktif, sehingga
komunikasi lebih mudah dan menghapus batas-batas geografis yang memisahkan. Adanya
komunikasi timbal balik yang positif menguatkan pembelajaran baik bagi penyuluh maupun petani.
Sebelumnya, media massa memberikan petunjuk yang bersifat umum kepada petani, tetapi dengan
berkembangnya teknologi informasi modern, penyuluh dapat memberikan petunjuk yang dibuat
untuk setiap lahan pertanian tanpa harus mengunjungi sendiri lahan pertanian tersebut. Ada
kalanya teknologi komunikasi berhasil karena memberikan informasi yang lebih up to date (Van den
Ban, 1999).
Namun belum semua petani bisa mengoperasikan komputer atau telepon pintar dan
jaringan internet. Apalagi petani yang masih tidak bisa membaca dan menulis atau di daerah-daerah
yang 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 menyampaikan
informasi yang didapatkannya (Rogers, 1971).
Penyuluh pertanian merupakan salah satu komponen dari organisasi penyuluhan. Setiap
organisasi beroperasi dengan mengkombinasikan sumber dayanya dengan cara tertentu sehingga
dapat 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) sumberdaya
teknologi dan sistem. Sumberdaya yang paling penting dalam organisasi ialah sumberdaya manusia
dan merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Begitu juga dengan sumberdaya
manusia dalam hal ini penyuluh pertanian perlu memiliki keterampilan dalam mengoperasikan
komputer atau telepon pintar dan jaringan internet.
Sumberdaya manusia yang tidak ditunjang dengan sumberdaya fisik seperti pengadaan
komputer atau telepon pintar dan jaringan internet maka hal tersebut akan sia-sia. Sama
pentingnya 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. Oleh
karena itu perlu kerja sama diantara semua pihak terkait agar cyber extension ini dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan tujuan. Penyuluh sebagai opinion leader atau orang yang pertama kali
menerima informasi dan pembentuk opini dari cyber extension diharapkan tidak bias dalam
menginterpretasikan informasi dan data, karena penyuluh bertanggung jawab atas penyebaran
informasi yang didapatkannya.
KESIMPULAN

Cyber extension berperan dalam meningkatkan kualitas smberdaya manusia penyuluh
pertanian. Hal ini dikarenakan penyuluh harus meningkatkan kualifikasi dan kemampuan diri
dengan adanya sistem teknologi informasi baru yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian.
Penyuluh diharuskan mengerti cara mengoperasikan komputer atau telepon pintar dan jaringan
internet, sehingga bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Selain itu penyuluh juga
meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi secara dua arah dan dua tahap, yaitu kepada
penyuluh pusat, penyuluh lain, maupun masyarakat yang berinteraksi dalam laman cyber extension
maupun kepada petani binaannya.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai indeks dan status keberlanjutan dimensi ekonomi
usaha sapi perah di Kota Batu. Metode yang digunakan adalah Rap-USPE. Hasil analisis adalah nilai
indeks keberlanjutan dimensi ekonomi sebesar 50,74 persen atau pada kategori cukup
berkelanjutan. Hasil analisis leverage menghasilkan tiga atribut yang sensitif berpengaruh terhadap
peningkatan nilai indeks keberlanjutan yaitu: harga susu, keuntungan dan kepemilikan luas lahan
rumput.
Kata kunci : Keberlanjutan, ekonomi, sapi perah, Rap-USPE.
PENDAHULUAN

Produksi susu segar di Indonesia saat ini 91 persen dihasilkan oleh sapi perah lokal akan
tetapi produksinya hanya memasok tidak lebih dari 25 persen dari permintaan susu nasional
sedangkan sisanya 75 persen berasal dari susu impor. Tindakan impor susu menimbulkan kerugian
baik pada usaha sapi perah lokal maupun pada pemerintah karena menyebabkan terkurasnya
devisa nasional, hilangnya potensi revenue yang seharusnya diperoleh pemerintah dari pajak, serta
hilangnya opportunity loss dari tidak dimanfaatkannya potensi sumberdaya yang tersedia untuk
pengembangan agribisnis persusuan (Kementan, 2013). Ketergantungan terhadap susu impor
tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya pengembangan usaha sapi perah pada
daerah-daerah produsen susu nasional dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan susu dalam
negeri dengan berswasembada. Pemerintah telah mencanangkan Indonesia berdaulat persusuan
pada tahun 2025 yang artinya kebutuhan susu untuk industri dalam negeri maupun kebutuhan
masyarakat telah terpenuhi dengan berswasembada. Pada program tersebut, target yang ingin
dicapai pemerintah adalah produksi susu segar nasional adalah 5,317 juta ton/tahun dengan
produktivitas susu 19,67 liter/ekor/hari dan tingkat konsumsi susu masyarakat sudah mencapai 30
liter/orang/tahun (Ditjen PPHP, 2014).
Dalam rangka pencapaian upaya tersebut, salah satu program pemerintah adalah
menetapan Kawasan Ternak Nasional untuk pengembangan usaha sapi perah melalui Kementan RI
Nomor: 43/Kpts/PD.410/1/2015. Kota Batu merupakan salah satu dari enam kawasan
pengembangan usaha sapi perah di Indonesia dalam lima tahun kedepan untuk mendukung
swasembada susu nasional. Program pengembangan kawasan ternak sapi perah diharapkan dapat
berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai target serta menjaga kemampuan
swasembada susu nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikaji status keberlanjutan usaha
sapi perah di Kota Batu pada dimensi ekonomi sebagai kawasan pengembangan usaha sapi perah.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan khususnya
pemerintah Kota Batu serta stakeholder dalam pengembangan usaha sapi perah yang berkelanjutan
di Kota Batu.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai indeks dan status keberlanjutan usaha sapi
perah di Kota Batu pada dimensi ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah Multi
Dimensional Scalling (MDS) yang disebut Rap-USPE. Hasil analisis dinyatakan dengan nilai indeks
serta status keberlanjutan usaha sapi perah pada dimensi ekonomi. Hasil analisis akan
memudahkan pemerintah ataupun stakeholder untuk menyusun dan melaksanakan program serta
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melakukan perbaikan-perbaikan terhadap atribut-atribut yang sensitif berpengaruh terhadap status
keberlanjutan usaha sapi perah pada dimensi ekonomi, dalam rangka mencapai keberhasilan
program pengembangan usaha sapi perah yang berkelanjutan.
METODE PENELITIAN

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

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian Analisis Keberlanjutan Usaha Sapi Perah di Kota Batu untuk
Pengembangan Kawasan Ternak.
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Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian
dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa: (1) Kota Batu ditetapkan sebagai salah
satu wilayah pengembangan sapi perah nasional, (2) Usaha sapi perah sebagai usaha ternak
unggulan 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 merupakan
wilayah pengembangan sapi perah berdasarkan RTRW Kota Batu tahun 2010-2030. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Januari - Juni 2015.
Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari pendapat para responden kunci (key person) sebanyak 30 orang sedangkan
data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, browsing di internet serta dokumen-dokumen dari
beberapa instansi yang terkait dengan data penelitian. Key person dipilih karena beberapa
pertimbangan, sebagai berikut: a). Bersedia dimintai pendapat dan berada pada lokasi penelitian b).
Bersifat netral dan bersedia menerima pendapat responden lain. c) Mempunyai komitmen terhadap
permasalahan yang dikaji. d) Mempunyai pengalaman dan kompetensi sesuai bidang yang dikaji. e)
Memiliki reputasi, kedudukan/jabatan dalam kompetensinya dengan bidang yang dikaji.

Metode Pengumpulan Data

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian di Kota Batu

Metode Pengumpulan data
Pengumpulan data dalam analisis keberlanjutan ekonomi usaha sapi perah di kota Batu
untuk pengembangan kawasan ternak dilakukan melalui metode survei lapangan, kuisioner,
wawancara, serta diskusi dengan responden terkait topik penelitian.
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Metode Analisis
Metode analisis keberlanjutan usaha sapi perah pada dimensi ekonomi di Kota Batu untuk
pengembangan kawasan ternak adalah dengan pendekatan Multi Dimensional Scalling (MDS) yang
disebut Rap-USPE (Rapid Appraisal Usaha Sapi Perah). Rap-USPE mengadopsi teknik analisis
Rapfish (Rapid Apraisal for Fisheries) yang dikembangkan oleh Fisheries Center, University of British
Columbia (Fauzi dan Anna 2005). Metode MDS merupakan teknik analisis statistik yang
mentransformasi setiap dimensi dan multidimensi pada dimensi keberlanjutan usaha sapi perah.
Pada penelitian ini, terdapat 10 atribut yang digunakan untuk menilai status keberlanjutan usaha
sapi perah pada dimensi ekonomi.
Metode penentuan indeks serta status keberlanjutan usaha sapi perah dengan teknik RapUSPE. Menurut Nababan et al. (2008) penentuan indeks dan status keberlanjutan berdasarkan
tahapan: 1) Pengkajian atribut-atribut pada setiap dimensi keberlanjutan dan menilai atribut
tersebut berdasarkan data aktual melalui pengamatan lapangan, wawancara yang mendalam
dengan responden kunci serta kajian pustaka. 2) Nilai skor atribut-atribut setiap dimensi
keberlanjutan kemudian dianalisis pada program Rapfish pada Microsoft Excell sehingga diperoleh
suatu besaran nilai yang dikenal dengan indeks keberlanjutan. 3) Mengkategorikan nilai indeks
keberlanjutan berdasarkan selang keberlanjutan untuk memperoleh status keberlanjutan. Selang
nilai 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 ataupun
sumbu 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 maka
mempunyai nilai yang kurang atau kurang berkeberlanjutan (unsustainable), dan jika dimensi yang
dinilai berada di atas nilai 50 persen maka dimensi dari sistem yang dinilai dapat dikatakan
berkelanjutan (sustainable). Penilaian ini dapat diilustrasikan pada Gambar 3.
0%
Buruk

50 %

(unsustainable)

Gambar 3. Ilustrasi nilai indeks keberlanjutan
Sumber: Disusun oleh Peneliti, Tahun 2014.

100%
Baik

(sustainable)

Dalam analisis Rap-USPE sekaligus melakukan simulasi Monte Carlo, analisis Leverage,
penentuan Koefisien Determinasi (R2) serta penentuan nilai Stress. Simulasi Monte Carlo digunakan
untuk menduga pengaruh galat pada selang kepercayaan 95%. Analisis Leverage, digunakan untuk
mencari atribut-atribut yang sensitif berpengaruh pada status keberlanjutan dengan melihat urutan
prioritasnya 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 atribut
tersebut dalam peningkatan status keberlanjutan usaha sapi perah. Nilai indeks keberlanjutan hasil
analisis Monte Carlo dan MDS selanjutnya dibandingkan, jika selisih kedua nilai tersebut kecil atau
kurang dari 25% hal tersebut mengindikasikan bahwa: 1). Proses analisis yang dilakukan berulangulang stabil, 2). Kesalahan pemasukkan data dan data yang hilang dapat dihindari. 3) Kesalahan
dalam pembuatan skor setiap atribut relatif kecil, 4) Variasi pemberian skor akibat perbedaan opini
relatif kecil, yang artinya bahwa metode Rap-USPE cukup baik untuk digunakan sebagai salah satu
alat untuk mengevaluasi keberlanjutan usaha sapi perah di Kota Batu dan hasil tersebut mendekati
keadaan yang sebenarnya serta data yang dianalisis telah terpetakan dengan baik. Nilai Stress ialah
ukuran ketidakcocokan (a lack of fit measure), makin tinggi nilai stres semakin tidak cocok. Nilai
Stress digunakan untuk melihat apakah hasil output mendekati keadaan yang sebenarnya atau
tidak. Semakin mendekati nol, maka output yang dihasilkan semakin mirip dengan keadaan yang
sebenarnya. 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 kita
miliki dapat terpetakan dengan baik atau tidak. Nilai R2 yang semakin mendekati 1 berarti data yang
ada 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 yang
dalam ruang berdimensi n , dengan persamaan sebagai berikut:
Konfigurasi atau ordinasi dari suatu obyek atau titik di dalam MDS kemudian diaproksimasi
dengan meregresikan jarak Euclidian (dij) dari titik I ke titik j dengan titik asal (ij) sebagaimana
persamaan berikut:

dij =  +  ij + 

Umumnya ada tiga teknik yang digunakan untuk meregresikan persamaan di atas, yaitu
metode least square (KRYST), metode least squared bergantian yang didasarkan pada akar dari
Euclidian Distance (squared distance) atau disebut metode ALSCAL. Algoritma ALSCAL merupakan
metode 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 formula
yang 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 PEMBAHASAN
Nilai indeks keberlanjutan hasil analisis Rap-USPE pada dimensi ekonomi usaha sapi perah
di Kota Batu untuk pengembangan kawasan ternak adalah 50,74% dan berdasarkan klasifikasi
status keberlanjutan maka kondisi dimensi ekonomi berada pada kategori cukup berkelanjutan.
Sedangkan nilai indeks serta status keberlanjutan dimensi ekonomi pada masing-masing desa
penelitian adalah : desa Tlekung 50,14% (cukup berkelanjutan) desa Oro-oro Ombo 53,72% (cukup
berkelanjutan), 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 sapi
perah 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 ekonomi
usaha sapi perah. Leverage factor tersebut adalah keuntungan usaha, harga susu dan kepemilikan
luas lahan rumput.
Leverage of Attributes
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Gambar 5.

Nilai indeks keberlanjutan dan atribut yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan dimensi
ekonomi.

Tabel 1. Nilai Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekonomi Usaha Sapi Perah
Dimensi

Ekonomi
1. Desa Tlekung
2. Desa Oro-oro Ombo
3. Desa Pesanggrahan
4. Desa Gunungsari

Nilai Indeks Keberlanjutan (%)
MDS
Monte Carlo
50,74
50,52
50,14
50,08
53,72
53,27
53,10
52,76
45,99
45,96

Tabel 2. Nilai Stress dan RSQ Hasil Analisis Rap-USPE
Uraian
Stress
Squared Correlation (RSQ)
Number of Iterations

Selisih
0,22
0,07
0,44
0,34
0,04

Ekologi
0,1630
0,9364
2

Pada Tabel 2 hasil analisis Rap-USPE menghasilkan nilai stress untuk semua dimensi adalah
kurang dari 0,25 persen, sedangkan nilai RSQ hampir mendekati 1 yang berarti hasil uji statistik
menunjukkan bahwa metode Rap-USPE cukup baik untuk digunakan sebagai salah satu alat untuk
mengevaluasi keberlanjutan usaha sapi perah di Kota Batu dan hasil tersebut mendekati keadaan
yang 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 semakin
tidak cocok. Nilai Stress digunakan untuk melihat apakah hasil output mendekati keadaan yang
sebenarnya atau tidak. Semakin mendekati nol, maka output yang dihasilkan semakin mirip dengan
keadaan yang sebenarnya. Nilai RSQ (Squared Correlation) digunakan untuk mengetahui kedekatan
antara data dengan perceptual map. Melalui RSQ kita dapat menyimpulkan apakah data yang kita
miliki dapat terpetakan dengan baik atau tidak. Nilai RSQ semakin mendekati 1 berarti data yang
ada 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-masing
desa penelitian ditinjau dari hasil analisis Rap-USPE termasuk dalam kategori cukup berkelanjutan
kecuali desa Gunungsari dengan nilai indeks keberlanjutan adalah 50,74; 50,14; 53,72; 53,10 dan
45,99 masing-masing untuk Kota Batu, Desa Tlekung, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan dan
Desa Gunungsari. Artinya bahwa keberadaan usaha sapi perah di Kota Batu berdasarkan analisis
Rap-USPE untuk saat ini masih dalam kondisi cukup berkelanjutan dan layak untuk dikembangkan
kecuali di desa Gunungsari. Hal tersebut ditunjang dengan hasil analisis ekonomi dimana hasil R/C
usaha sapi perah pada strata I, strata II dan III kesemuanya layak diusahakan dengan nilai R/C >1.
Leverage Factor

1. Keuntungan usaha
Keberadaan leverage factor sangat penting sekali untuk keberlanjutan usaha sapi perah,
dimana keuntungan atau laba yang diperoleh peternak jika dikelola dengan benar akan membawa
peningkatan kesejahteraan peternak sehingga peternak merasa beruntung serta senang melakukan
pekerjaannya sehingga keberlanjutan usaha sapi perah dapat dipertahankan. Akan tetapi
permasalahan di lapangan adalah peternak belum menerapkan manajemen keuangan dan budidaya
dengan baik sehingga laba yang diperoleh belum maksimal. Laba yang diperoleh peternak tidak
semuanya untuk tujuan usaha sapi perah, akan tetapi juga digunakan untuk keperluan yang lain
sehingga seolah-olah usaha sapi perah keuntungannya sedikit. Solusi dari masalah tersebut adalah
mendorong peternak untuk bisa menerapkan manajemen keuangan dan manajemen budidaya yang
baik pada usaha sapi perahnya sehingga keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Cara yang bisa
dilakukan antara lain adalah dengan memanfatkan serta mengolah kotoran ternak menjadi pupuk
atau biogas sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan keuntungan peternak dari usaha
sapi perah, disamping itu dampak yang lain adalah lingkungan menjadi lebih bersih.
Pertumbuhan laba yang baik mencerminkan kinerja perusahaan juga baik. Oleh karena laba
merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapai
perusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan.

2. Harga Susu

Harga susu yang ditetapkan oleh koperasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir
cenderung rendah dan hanya sedikit terjadi kenaikan harga yang tidak sebanding dengan kenaikan
biaya yang lain seperti konsentrat dan BBM. Kenaikan harga susu yang rendah tersebut disebabkan
oleh: (1) penetapan harga dari IPS kepada KUD “Batu” cenderung lebih rendah daripada harga KUD
yang lain, dimana posisi tawar KUD masih lemah dalam penentuan harga jual susu kepada IPS
karena 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 karena
mengandung antibiotik, sehingga harga dan pendapatan susu yang diterima oleh KUD juga lebih
rendah. Akibatnya harga yang dibayarkan kepada peternak setelah dikurangi biaya operasional juga
rendah.
Kondisi rendahnya kualitas susu (Grade B) disebabkan bercampurnya susu yang
berkualitas 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 antibiotik
dan akhirnya mencemari susu yang lain.
Harga susu yang diterapkan KUD sudah baik dengan memberikan insetif kepada peternak
yang menyetorkan susu dengan kualitas bagus. Hal tersebut mendorong peternak untuk terus
menjaga dan meningkatkan kualitas susunya, dengan selalu menjaga dan memperbaiki manajemen
pemeliharaan serta pananganan susu yang baik. Dengan tindakan tersebut diharapkan kualitas susu
menjadi bagus (Grade A) sehingga harga jual susu kepada IPS akan lebih tinggi. Kurangnya
kesadaran peternak dalam menerapkan Good Farming Practices (GFP) mengurangi kualitas susu
segar dalam negeri (Bamualim et al., 2008).
Nugroho (2010) berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan kebijakan insentif
bagi para peternak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar. Disamping itu
diperlukan perbaikan bargaining position (posisi tawar menawar), economic of scale dan economic
of scope dari seluruh koperasi susu segar di Indonesia dengan cara mengefektifkan kinerja peran
pihak-pihak eksternal yang terkait dengan sistem agribisnis susu nasional, meliputi GKSI, dewan
persusuan 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 itu
peternak yang memiliki luas lahan rumput yang semakin luas maka pasokkan serta ketersediaan
rumputnya akan semakin banyak sehingga usaha sapi perahnya semakin keberlanjutan. Dinyatakan
oleh Prawiradiputra dan Priyanti (2008) bahwa keberlanjutan pasokan hijauan pakan sangat
tergantung 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 menggunakan
lahan dibawah pohon pinus untuk digarap serta ditanami rumput. Dampak kerjasama ini adalah
peternak mempunyai tambahan persediaan rumput untuk ternak dan Perhutani terbantu oleh
peternak karena turut menjaga pohon pinus dari pencurian.
Desa Oro-oro Ombo mempunyai nilai indeks keberlanjutan ekonomi tertinggi diantara 3
desa lainnya, dikarenakan sudah menerapkan atribut-atribut dimensi ekonomi lebih baik daripada
desa-desa yang lain seperti penerimaan subsidi yang lebih sedikit (lebih mandiri), efisiensi usaha,
kepemilikan luas lahan rumput, keuntungan, kepemilikan ternak, biaya usaha dan penerimaan
usaha.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Kesimpulan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
(1). Nilai indeks keberlanjutan dimensi ekonomi sistem usaha sapi perah di Kota Batu
adalah 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 Desa
Gunungsari.
(2) Hasil analisis leverage menunjukkan terdapat tiga atribut sensitif berpengaruh terhadap
keberlanjutan dimensi ekonomi yaitu harga susu, keuntungan dan kepemilikan luas lahan rumput.
(3) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa metode Rap-USPE cukup baik dipergunakan
sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi secara cepat (rapid appraisal) keberlanjutan usaha sapi
perah di Kota Batu.
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Saran
Saran di dalam penelitian ini adalah, perlu peningkatan nilai indeks keberlanjutan dimensi
ekonomi usaha sapi perah di Kota Batu dengan perbaikan pada atribut-atribut yang sensitif pada
keberlanjutan usaha sapi perah dimensi ekonomi.
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ABSTRAK

Aktifitas ekonomi oleh masyarakat pesisir menimbulkan dampak bagi berlanjutan sumberdaya
alam pesisir di Kota Bengkulu. Studi ini terkategori sebagai jenis survei cepat terintegrasi dimana
data bersumber dari para informan kunci. Data diperoleh melalui pengukuran skala likert dan
dianalisa secara deskriptif kuantitatif. Kondisi sumberdaya dinilai berdasarkan persepsi masyarakat
atas 1) lingkungan laut dan pesisir, 2) kawasan konservasi laut, 3) teknik penangkapan, 4) aktivitas
masyarakat pesisir, 5) sumber informasi, dan 6) organisasi lingkungan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa lingkungan pesisir menjaminkeberlanjutan sumberdaya alam, keberlanjutan
aktifitas ekonomi (mencari nafkah), selain itu kondisi hutan mangrove yang terjaga baik juga
menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya di laut dan di pesisir. Masalah utama
mengancam sumberdaya alam pesisir antara lain persoalan kapal penangkap ikan, jenis pukat
harimau (trawl), abrasi pantai, sampah serta berkurangnya populasi ikan dan hewan dilaut akibat
illegal fishing. Penyebab utamanya antara lain aktifitas masyarakat umum, pelaku usaha, nelayan,
pemerintah, alam dan wisatawan.Pihak memenuhi syarat dan bertanggungjawab mengatasi
permasalahan di laut dan pesisir adalah pemerintah. Pemerintah dinilai mampu karena memiliki
kewenangan pengaturan sector publik serta kemampuan keuangan. Pihak lain yang dipandang
harus berperan aktif adalah masyarakat.Alat tangkap boleh digunakan adalah alat tangkap
yangberdampak minimal bagi biota laut dan lingkungan. Aktifitas masyarakat seperti mengambil
kayu bakau, mengambil pasir pantai, mengambil batu karang, memancing/menangkap hiu dan
menangkap penyu tidak boleh dilakukan.
Keywords : perception, natural resources, coastal, community.
PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu memiliki potensi perikanan laut, baik perikanan pelagis maupun
demersal, yang cukup besar. Potensi ini tersebar hampir di semua bagian laut baik pada perairan
laut teritorial, nusantara maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). DKP Provinsi Bengkulu (2007)
melaporkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki wilayah pesisir dan panjang pantai yang lebih dari
500 km. Aktifitas perekonomian didominasi aktifitas perikanan tangkap serta aktifitas ekonomi
transportasi laut cukup tinggi dan pariwisata telah berkembang. Berbagai aktifitas ekonomi ini
dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti pencemaran wilayah laut oleh sampah
dari aktifitas wisata, atau kerusakan terumbu karang dan hutan bakau dari aktifitas penangkapan
ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.Kondisi ini menyebabkan pengaruh negatif
terhadap capaian ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah akibat menurunnya hasil tangkapan
nelayan, menurunnya jumlah kunjungan wisata serta meningkatkan biaya pemulihan sumberdaya
alam.Sejauhmana kondisi sumberdaya alam di pesisir Kota Bengkulu saat ini perlu dilakukan
penilaian secara tepat kepada stakeholders berkepentingan misal nelayan, kelompok nelayan, tokoh
adat, aparat, pelaku usaha perikanan dan lain-lain (Smith dalam Islamy, 2002). Untuk itu studi
persepsi masyarakat terhadap kondisi sumberdaya alam pesisir di Kota Bengkulu perlu dilakukan.
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BAHAN DAN METODE
Penentuan Lokasi
Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja di wilayah pesisir Kota Bengkulu dari 7
kecamatan di Kota Bengkulu, dipilih 3 kecamatan, dimana tiap kecamatan dipilih 1 -2 kelurahan.
Pertimbangannya Secara rinci disajikan pada Tabel 1
Tabel 1. Distribusi Lokasi Survei
No

Kecamatan

Kelurahan

1

Sungai Serut

Pasar Bengkulu

3

Teluk Segara

Berkas

2
4

Telu Segara

Malabero

Kampung Melayu

Kandang

Penentuan Responden

Responden

Kriteria

1.Nelayan
2.Organisasi
3.Swasta
4. Aparat

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

Responden merupakan informan kunci (key informant) yang mengetahui secara pasti
berdasarkan pengetahun dan pengalaman yang dimiliki terkait kondisi sumberdaya alam di lau dan
pesisir Bengkulu. Responden dimaksud antara lain tokoh masyarakat, tokoh- tokoh adat, tokoh
agama, ketua dan pengurus lembaga sosial, ketua dan pengurus lembaga ekonomi serta anggota
masyarakat terpilih berprofesi utama sebagai nelayan. Responden ditiap kelurahan ditentukan
sebanyak 5 orang sehingga total responden 20 orang.
Metode Pengambilan data

Data yang dikumpulkan dibagi dua jenis,yaitu :data primer dan data sekunder. Data atau
indikator diperoleh melalui 3 (tiga) metode,yaitu : pengukuran dengan kuesioner, observasi
lapangan 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 anggota
keluarga,etnis, jenis kelamin

3

Kesadaran Aturan Pelestarian SDA

Alat tangkap, cara penangkapan, aturan

2
4
5
6

Sikap terhadap Lingkungan
Sumber Informasi SDA
Organisasi

Pola Pemanfaatan SDA

Masalah lingkungan, terumbu karang, bakau,
kawasan laut
Sumber dan jenis informasi

Organisasi lingkungan, partisipasi
Jenis dan hasil tangkapan,
frekuensi melaut.

alat tangkap,

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 aspek
variable yang disurvei disajikan pada Tabel 2.
Metode Pengolahan Data

Paket 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 jawaban
menggunakan skala tertentu untuk mengukur atribut-atribut yang berkaitan. Skala yang digunakan
dalam penelitian ini adalah skala Likert. Rentang skala ditentukan berdasarkan kedalaman
informasi yang diperlukan terkait sumberdaya tersebut. Setiap pertanyaan yang diajukan memiliki
rentang skala berbeda. Masyarakat diminta untuk mengidentifikasi kondisi sumberdaya alam di laut
dan 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 keluarga
Jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga rata-rata 3.35 orang, jumlah ini lebih
rendah dari rata-rata jumlah anggota keluarga nasional yaitu 4,3 orang. Masyarakat bertempat
tinggal di kawasan laut dan pesisir Bengkulu berada dalam rentang usia produktif yaitu 15 – 65
tahun, terindikasi dari rata-rata umur anggota masyarakat 45 tahun. Dimana usia termuda yaitu 21
tahun dan usia tertua yaitu 70 tahun. Lama tinggal lebih dari 5 tahun. Budaya masyarakat Bengkulu
yang bersifat patrilineal, artinya kepala rumah tangga dipimpin oleh laki-laki dengan persentase
mencapai 100%. Sebagian besar keputusan dalam rumah tangga, mencari nafkah, hubungan sosial
ke luar rumah di lakukan oleh laki-laki.
Etnis dan Migrasi

Hasil studi persepsi masyarakat di wilayah Laut dan pesisir Bengkulu menunjukkan
sebagian besar berasal dari etnis Bengkulu (40 %). Etnis terbesar kedua berasal dari Sumatera
Barat (37 %), Etnis terbesar ketiga adalah jawa(23%). Rata-rata masyarakat dari berbagai etnis
tersebut telah tinggal selama 31 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat etnis diluar
Bengkulu telah berada lama di wilayah laut dan pesisir Bengkulu, bahkan mereka telah lahir dan
besar ditempat ini. Oleh karenanya migrasi terjadi telah cukup lama oleh generasi sebelumnya.
Pendidikan

Tingkat 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 dibandingkan
persentase masyarakat yang menamatkan pendidikan sekolah dasar. Persentase yang menamatkan
pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 10%, sementara persentase yang menamatkan pendidikan di
perguruan tinggi mencapai 15%. Tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap fasilitas pendidikan
menjadi salah satu pendorong tingginya tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal di sekitar
wilayah laut dan pesisir Bengkulu mengingat lokasinya berada di Kota Bengkulu.
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Pekerjaan
Akititas ekonomi didominasi oleh pekerjaan yang berhubungan langsung maupun tidak
langsung dengan perikanan tangkap dan budidaya. Kontribusinya mencapai 80 %. Masyarakat ini
terdiri dari nelayan, pengusaha ikan serta petambak ikan. Sementara kegiatan ekonomi lainnya
yang ditekuni masyarakat seperti pegawai negeri, pegawai swasta, serta usaha lainnya seperti
jasa.Pekerjaan sampingan yang dilakoni masyarakat antara lain sebagai pedagang manisan (warung
kebutuhan harian) yang berlokasi di sekitar tempat tinggal. Umumnya, pekerjaan ini dijalankan oleh
ibu-ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan suami. Mereka yang memiliki pekerjaan
sampingan adalah mereka yang pekerjaan utamanya sebagai nelayan perikanan tangkap.
Persentase masyarakat yang memiliki perkerjaan sampingan hanya mencapai 20%. Profesi ini
menjadi salah penopang kehidupan nelayan saat musim paceklik atau musi angin barat. Kondisi
dimana mereka tidak dapat melaut akibat cuaca yang ekstrem.
Karakteristik Usaha

Karakteristik usaha masyarakat berprofesi sebagai nelayan di sekitar wilayah laut dan
pesisir mencakup kekuatan mesin kapal yang digunakan, status armada tangkap, produksi atau
hasil tangkapan, serta lama melaut seperti disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Karakteristik Usaha Nelayan
No
1
2
3
4

Uraian

Power Mesin
Status Armada
Produksi
Lama Melaut

Keterangan
10-28 PK
Milik
10 - 25 kg per trip
1-2 hari

Sebagian besar kepemilikan armada dan alat tangkap berstatus miliki sendiri. Armada kapal
menjadi modal penting bagi nelayan dalam usaha perikanan tangkap. Namun demikian status
kepemilikan armada dan alat tangkap belum mampu meningkatkan kapasitas usaha. Hal ini
diindikasikan oleh usaha perikanan tangkap nelayan rata-rata berskala kecil yangterindikasi dari
hasil tangkapan per trip melaut hanya berkisar 10 – 25 kg. Hasil tangkapan ditentukan oleh banyak
factor antara lain :kekuatan mesin kapal, semakin besar kapasitas mesin dan ukuran kapal, maka
jangkauan melaut semakin jauh sehingga waktu melaut semakin lama. Dengan rata-rata kekuatan
mesin 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 melaut
pukul 05.00 – 17.00.
Persepsi Masyarakat Terhadap Lingkungan Laut dan Pesisir

Hasil survei menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang pentingnya terumbu karang
bagi keberlanjutan sumberdaya alam di laut dan pesisir serta keberlanjutan aktifitas ekonomi
(mencari nafkah). Persentase jawaban responden berkisar antara 54 – 94 persen setuju bahwa
terumbu karang harus dilindungi dan pemanfaatan hasil laut disekitarnya harus diatur.
Kondisi Terumbu Karang

Hasil survei tentang kondisi terumbu karang yang harus dilindungi tersebut menurut
persepsi masyarakat dalam kondisi mulai mengalami kerusakan. Persentase masyarakat yang
berpendapat demikian mencapai 88 persen, sedangkan sisanya berpendapat baik dan tidak
tahu.Beragamnya aktifitas ekonomi diwilayah laut dan pesisir menyebabkan kondisi terumbu
karang saat ini menurut persepsi masyarakat lebih buruk dibandingkan 10 tahun yang lalu, hal ini
ditunjukkan oleh persepsi dari 53 persen responden. Persepsi masyarakat tentang kondisi terumbu
karang di laut dan pesisir Bengkulu ini perlu, penilaian aspek fisik perlu diverifikasi dengan kondisi
lapangan.
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Kondisi Hutan Mangrove (Bakau)
Selain terumbu karang, menurut pendapatan masyarakat keberlanjutan pemanfaatan
sumberdaya di laut dan di pesisir, dapat dijamin bilamana kondisi hutan mangrove terjaga baik. Hal
ini ditunjukkan oleh persentase persepsi masyarakat cukup tinggi mencapai 54 persen.Berbeda
dengan persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa kondisi terumbu karang rusak, maka
persepsi masyarakat tentang kondisi hutan bakau (mangrove) lebih baik. Artinya sebagian besar
masyarakat berpendapatan bahwa kondisi hutan mangrove dalam kondisi baik ditunjukkan oleh
persentase persepsi masyarakat mencapai 89 persen. Kondisi hutan bakau ini masih tetap baik
sama seperti 10 tahun yang lalu.
Masalah – Masalah di Lingkungan Laut dan Pesisir

Masalah umum yang dihadapi menurut pendapat masyarakat antara lain kerusakan wilayah
pesisir, pembangunan wilayah pesisir serta nelayan luar datang serta penyewaan wilayah dengan
persentase mencapai 85% -90%. Sedangkan pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara tradisional
terabaikan menurut persepsi masyarakat belum menjadi masalah penting saat ini, dimana
persentase masyarakat yang menyatakan hal ini hanya 65%.
Sementara masalah utama di lingkungan laut dan pesisir yangdihadapi,adalah :persoalan
kapal 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 hewan
dilaut akibat illegal fishing (10 %). Kondisi ini menginformasikan bahwa sebagaian besar
permasalahan di laut dan pesisir Bengkulu disebabkan oleh aktifitas ekonomi masyarakat dalam
memanfaatkan sumberdaya di laut seperti penangkapan ikan menggunakan alat tangkap dilarang
seperti 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 pesisir
disebabkan 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 pesisir
menurut pendapat sebagian besar masyarakat adalah pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah
(pusat, propinsi dan atau kabupaten). Pemerintah dinilai mampu karena beberapa hal antara lain
memiliki kewenangan pengaturan sektor publik serta kemampuan keuangan. Pihak lain yang
dipandang harus berperan aktif adalah masyarakat.Masyarakat secara individu maupun secara
berkelompok (Lembaga swadaya masyarakat, kelompok muda, lembaga adat dan lain-lain) atau
kelompok-kelompok pecinta alam.
Agar pelestarian sumberdaya alam di laut dan pesisir berkelanjutan (sustainable), maka
pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya baik dalam bentuk penangkapan berlebih (over
fishing), perusakan sumberdaya serta pencemaran lingkungan menurut pendapat mayoritas
masyarakat perlu diberikan sanksi atau hukuman sebagai efek jera. Tabel 4 menyajikan bentukbentuk sanksi yang harus diberikan kepada pelanggaran aturan pemanfaatan sumberdaya alam di
laut dan pesisir.
Tabel 4 menginformasikan bahwa peringatan tertulis dipilih mayoritas masyarakat sebagai
bentuk pertama harus diberikan. Sanksi berikunya berupa penyitaan alat tangkap dan hasil tangkap
serta penyitaan kapal serta sanksi penjara. Sanksi lainnya adalah denda uang dan penyitaan rumah.
Tabel4. Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Bentuk Sanksi harus diberikan bagi
Pelanggaran Aturan Pemanfaatan Sumberdaya di Laut dan Pesisir
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No
1
2
3
4
5
6
7

Bentuk Sanksi

Peringatan Tertulis
Denda Dalam Bentuk Uang
Penyitaan Hasil Tangkapan
Penyitaan Alat Tangkap
Peyitaan Kapal
Penyitaan Rumah
Penjara

1
84
44
56
56
56
6
50

2
16
50
44
44
39
89
44

Pilihan

Keterangan : 1: sangat setuju, 2: setuju, 3 : tidak setuju, 4 : sangat tidak setuju

Kawasan konservasi laut

3
0
6
0
0
6
6
6

4
0
0
0
0
0
0
0

Survei ini menjaring pendapat masyarakat tentang pentingnya wilayah laut dan pesisir di
lokasi studi dijaga melalui skema kawasan konservasi laut daerah. Hasil survei menunjukkan
sebagian besar masyarakat sebesar 61 persen menyatakan penting adanya kawasan konservasi laut
agar sumberdaya ini terjadi kelestarian pemanfaatannya. Sebagian kecil masyarakat berpendapat
bahwa kawasan konservasi ini tidak penting karena dapat membatasi pemanfaatan sumberdaya
alam di laut dan di pesisir. Pendapat semacam ini dikemukakan oleh 39 persen.
Teknik Penangkapan

Pertanyaan terkait teknik penangkapan hasil laut dan pesisir bertujuan untuk mengetahui
tingkat pemahaman masyarakat tentang teknik pengkapan illegal dan legal. Teknik illegal adalah
teknik penangkapan yang merusak lingkungan seperti pengeboman, trawl, dan lain-lain. Teknik
legal adalah teknik penangkapan yang menimbulkan dampak minimal atau bahkan tanpa dampak
terhadap lingkungan serta keangsungan hidup biota laut lainnya.
Alat tangkap seperti pancing, jaring insang dan jaring tikar boleh digunakan karena
berdampak minimal atau bahkan tidak ada dampak bagi biota laut dan lingkungan. Persentase
masyarakat yang berpendapat boleh menggunakan alat tangkap dimaksud berkisar 58 – 100 persen
responden. Sementara itu, masyarakat juga tidak setuju penggunaan trawl, bom ikan dan teknik
penangkapan berbahaya lainnya seperti penggunaan racun sianida. Persentase masyarakat tidak
setuju mencapai 78,95 persen. Artinya sebagian kecil masyarakat berpendapat penggunaan alat
tangkap berbahaya masih boleh digunakan.
Aktifitas masyarakat diperbolehkan dan dilarang di laut dan pesisir

Hasil survei menunjukkan bahwa aktifitas seperti mengambil kayu bakau, mengambil pasir
pantai, mengambil batu karang, memancing/menangkap hiu dan menangkap penyu tidak boleh
dilakukan. 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 oleh
persentase 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 Masyarakat

Beberapa pertanyaan dalam survei ini berkenaan dengan sumber utama yang digunakan
masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi ini bermanfaat untuk menentukan metode
tepat sebagai media sosialisasi tentang lingkungan. Hasil survei bahwa sebagian besar masyarakat
berpendapat sumber utama memperoleh informasi berturut – turut, adalah :televise (50 %), televisi
dan internet (35 %), serta televisi dan koran (15 %). Namun informasi yang berkenaan langsung
dengan lingkungan sangat jarang diikuti dari sumber utama tersebut. Sumber – sumber informasi
non-media juga sedikit sekali yang digunakan oleh masyarakat seperti diskusi. Diskusi – diskusi
yang 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 oleh
persentasenya hanya 40 persen.
Organisasi Lingkungan

Kehadiran organisasi atau kelompok lingkungan sangat diketahui oleh masyarakat, hal ini
diindikasi persepsi sebagian besar masyarakat yang mengetahui keberadaan organisasi lingkungan.
Persentase masyarakat yang mengetahui keberadaan organisasi lingkungan tinggi mencapai 89
persen, dan yang tidak tahu sama sekali sebesar 11 %. Organisasi – organisasi yang langsung
bersentuhan dengan lingkungan seperti WALHI, ulayat dan lain-lain. Organiasi-ogranisasi
kemasyarakatan yang program kerja dan kegiatannya bersentuhan secara tidak langsung dengan
lingkungan 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? Hasil
survey menunjukkan bahwa, berturut – turut sebagai berikut : persentase keterlibatan masyarakat
dalam kegiatan yang dilaksanakan organisasi tersebut mencapai 72 persen, tidak pernah mencapai
22 persen dan tidak tahu mencapai 6 persen. Bentuk – bentuk keterlibatan bervariasi mulai dari
yang paling dominan hanya sebatas simpatisan sampai dengan terlibat sebagai pengurus organisasi.
Meskipun keberadaan masyarakat dalam organisasi lingkungan hanya sebatas itu, namun harapan
mereka tehadap kiprah organisasi lingkungan ini sangat besar. Harapan – harapan tersebut
diwujudkan dalam bentuk rencana dan implementasi kegiatan minimal dua tahun mendatang.
Kegiatan prioritas itu secara umum dapat dikategorikan menjadi lingkungan, alat tangkap dan
kelembagaan. Persentase harapan masyarakat kegiatan berkaitan langsung dengan lingkungan
relative lebih tinggi mencapai 41 persen, kelembagaan mencapai 29 persen, dan alat tangkap
mencapai 18 persen sedangkan tidak pernah tahu mencapai 12 persen.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1) Mayoritas responden (54% – 94%) menyatakan setuju bahwa terumbu karang harus dilindungi
dan pemanfaatan hasil laut disekitarnya harus diatur.
2) Sebagian besar masyarakat (61 %) menyatakan penting adanya kawasan konservasi laut agar
sumberdaya ini terjadi kelestarian pemanfaatannya.
3) Alat tangkap seperti pancing, jaring insang dan jaring tikar boleh digunakan karena berdampak
minimal atau bahkan tidak ada dampak bagi biota laut dan lingkungan. Persentase masyarakat
yang berpendapat boleh menggunakan alat tangkap dimaksud berkisar 58 – 100 persen
responden. Sementara itu, masyarakat juga tidak setuju penggunaan trawl, bom ikan dan teknik
penangkapan berbahaya lainnya seperti penggunaan racun sianida. Persentase masyarakat
tidak 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 menangkap
penyu 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, dan
yang tidak tahu sama sekali sebesar 11 %.
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ABSTRAK
Ketersediaan benih unggul secara lokal merupakan upaya yang mulai ditempuh dewasa ini dengan
mendorong petani menjadi penangkar benih (program 3000 desa mandiri benih). Upaya ini lebih
berorientasi pemberdayaan petani dan mengedepankan aspek kemandirian. pola ini lebih
menjamin ketersedian benih unggul secara lokal, sehingga murah dan mudah didapat oleh petani.
Tujuan Jangka Panjang penelitian ini untuk mendapatkan Informasi tentang peran penyuluhan
petanian dalam proses adopsi inovasi budidaya varietas IPB 3S pada petani penangkar benih IPB 3S
untuk meningkatkan produktivitas yang akhirnya dapat terwujudnya kemandirian benih ditingkat
petani. Tujuan khusus tahapan ini meliputi; (1) Mengetahui Peran penyuluhan pertanian dalam
pelaksanaan penyuluhan dan pedampingan kepada petani penangkar benih IPB 3S, (2) Mengetahui
karakteristik inovasi budidaya benih padi varietas IPB 3S di Kabupaten Aceh Utara. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian Kualitatif studi Kasus dengan
pendekatan diskriptif kualitatif yang pengolahan datanya melalui statistif non parametric dengan
pengukuran data mengunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan peran penyuluh pertanian
yang sangat dirasakan oleh petani penangkar benih secara berurutan meliputi; (1) peran penyuluh
dalam melakukan pelatihan budidaya, (2) peran penyuluh dalam penguatan kelompok, (3) peran
penyuluh 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, mudah
dicoba, dapat dilihat, serta tingkat kerumitan inovasi yang ditawarkan
Kata Kunci : Peran Penyuluh, Penangkar Benih, Karateristik Inovasi, Adopsi Inovasi
PENDAHULUAN

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan, bahkan dapat
memicu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kedepan pembangunan pertanian diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan antara orang
kaya dan orang miskin, memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan peluang
ekonomi yang terjadi sebagai dampak globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.
Hakekatnya petani merupakan pelaku utama pembangunan pertanian. Dengan demikian
keberhasilan pembangunan pertanian lebih banyak ditentukan oleh peranan petani itu sendiri yang
dalam kenyataannya tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan pemerintah dan berbagai pihak.
Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi
secara sadar dengan tujuan membantu sasarannya memberikan pendapat sehingga dapat membuat
keputusan yang benar. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang disebut penyuluh
pertanian ( Van Den Ban dan Hawkins, 1999). Bentuk-bentuk peran penyuluh kegiatan penyuluhan
pertanian meliputi dalam pelaksanaan pelatihan, penguatan kelompok tani, sebagai penghunung
petanio dengan pihak luar serta peran dalam merencanakan dan mengawasi program penyuluhan.
Selain petani, menurut Mosher (1987), salah satu syarat pokok dalam pembangunan
pertanian adalah teknologi yang senantiasa berubah.Oleh sebab itu, inovasi memegang peranan
penting 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 bahwa
ada 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 adalah
mempersiapkan materi dan metoda serta media penyuluhan yang dipilih dan digunakan dalam
pelaksanaan penyuluhan pertanian. Pencapaian tujuan akhir dari penyuluhan sangat ditentukan
oleh 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 dapat
dirasakan oleh pengurus kelompok tani saja. Curahan waktu lebih banyak untuk kegiatan yang
bersifat administratif dibandingkan dengan kegiatan penyuluhan, serta beban wilayah binaan
mencapai 3-6 desa untuk masing-masing penyuluh. Kondisi ini membutuhkan adanya pola
kemitraan penyuluhan pertanian dengan berbagai pihak termasuk dengan perguruan tinggi agar
dapat membantu meringankan beban dan sinergisitas antara penghasil inovasi dengan pihak yang
akan mendistribusikan/desiminasi inovasi kepada petani.
Menurut Gana Pati Ojcha, Stephen R. Morin (2002) kemitraan akan meningkatkan efektivitas
pemberdayaan kepada masyarakat.Kunci sukses kemitraan adalah saling melengkapi usaha. Untuk
mencapai saling melengkapi ini ada harus saling pengertian dan penghormatan terhadap kekuatan
dan kelemahan masing-masing.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan; (1) Mengetahui persepsi
petani terhadap karakteristik inovasi budidaya benih padi varietas IPB 3S, serta (2) Mengetahui
peran para mitra dalam proses pelaksanaan penyuluh pertanian kepada petani penangkar benih di
Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kecamatan Sawang.
Populasi penelitian ini meliputi petani padi sawah anggota Gapoktan ‘Sapue Pakat’ yang
mendapatkan program kemitran penyuluhan pertanian pemerintah kabupaten Aceh Utara dengan
Penguruan Tinggi (IPB dan Unsyiah). Keseluruhan populasi menjadi sampel dalam penelitianini
berjumlah 128 petani.
Ruang lingkup penelitiandibatasi hanya melihat peran penyuluh dan karakteristik inovasi
dari tehnologi budidaya varietas IPB 3S pada petani penangkaran benih IPB 3S di kabupaten Aceh
Utara. Objek penelitian adalah petani penangkar benih anggota gapoktan “Sapue pakat” yang
memberikan penilaian terhadap peran penyuluh dan karakteristik inovasi teknologi budidaya pada
penangkaran benih IPB 3S.
Mengukur dan menganalisis persepsi petani terhadap peran penyuluh pada kegiatan
penangkaran benih IPB 3S dilakukan dengan mengunakan pengukuran data scoring skala likert
meliputi; (1) peran penyuluh dalam melakukan pelatihan budidaya, (2) peran penyuluh dalam
penguatan kelompok, (3) peran penyuluh sebagai pihak penghubung antara petani penangkar
dengan pihak luar (mitra usaha),serta (4) peran penyuluh pertanian perecanaan dan pengawasan
program penangkaran benih. Selanjutnya untuk mengukur karakteristik inovasi dalam penangkaran
benih IPB 3S di Kabupaten Aceh Utara indikatornya meliputi (1) keunggulan relative, (2) tingkat
kesesuaian, (3) tingkat kerumitan, (4) dapat dicoba dan (5) dapat diamati dan selanjutnya
diinterpretasi dalam pembahasan
Menurut 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 baik
3. Angka 40%- 59,99% = cukup setuju/ agak setuju/ cukup sesuai
4. Angka 60% - 79,99%= setuju/ baik/sesuai/ suka
5. Angka 80% - 100 % = sangat (setuju/sesuai/ baik/ suka)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Petani penangkar benih IPB 3S mempersepsikan secara umum peran penyuluh berada pada
kategori berperan. Peran Penyuluh berdasarkan keseluruhan indikator yang dilihat dalam
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut;
Tabel 1. Nilai Indeks Peran penyuluh Dalam Penangkaran Benih Padi
No
1
2
3
4

Peran penyuluh
Peran penyuluh dalam penguatan
kelompok
Peran Penyuluh dalam Kegiatan
Pelatihan budidaya
Peran Penyuluh dalam Perencanaan dan
pengawasan Program Penangkaran
Benih
Peran penyuluh sebagai Pihak
Penghubung dengan Pihak luar
Persepsi Umum

Sumber; Analisis data primer.2016

Indeks (%)
81.14

Interpretasi
Sangat berperan

72.37

Berperan

84.24
76.28
78.51

Sangat berperan
Berperan

Berperan

Tabel 1 menunjukkan peran penyuluh dalam kegiatan pelatihan sangat dirasakan oleh
petani. pelatihan selama dua kali yang dilakukan penyuluh meliputi, motivasi usaha penangkaran
bebih, penyiapan sarana produksi, penyemaian benih, penanaman dengan penerapan pola tanam
jajar legowo 3: 1 dan 4:1, pemupukan dan pengairan, pengendalian hama, pemanenan, serta
pengolahan hasil panen untuk bibit unggul yang siap untuk dipaasarkan. Menurut Petani pelatihan
yang dilakukan penyuluh dirasakan mamfaat untuk mendukung peningkatan ketrampilan budidaya
dalam peningkatan produksi dan pendapatan petani penangkar benih.
Penyuluh juga sangat berperan dalam penguatan kelompok baik berkaitan tertib
administrasi kelompok, serta adanya pertemuan tersruktur yang menjadi wadah bagi petani
penangkar untuk berbagi informasi dan mendiskusikan berbagai masalah yang diahadapi oleh
anggota kelompok tani yang bergabung dalam gapoktan “ Sapue Pakat”. Penguatan kelompok yang
dilakukan penyuluh memotivasi petani untuk mengunakan lembaga kelompok tani dalam
mendukung kegiatan penangkaran benih yang diusahakannya.
Peran penyuluh sebagai penghubung dengan pihak luar dinilai sudah berperan dengan
menyerap aspirasi dari petani, namun dalam beberapa kasus misalnya pengaturan dan pengiliran
air irigasi serta ketersedian pupuk tepat waktu serta jumlah yang dibutuhkan petani dipersepsikan
petani belum efektif berperan untuk mencari solusi dengan pihak terkait. Hal yang hamper sama
juga dipersepsikan petani berkaitan dengan peran penyuluh dalam merencanakan dan pengawasan
program penangkaran benih sebahagian petani merasa kurang dilibatkan dalam merencanakan
program misalnya pada pemilihan lokasi hamparan untuk lahan penangkaran benih yang
dilaksanakan.
Hasil penelitian tentang persepsi umum petani penangkar benih padi varietas IPB 3S
tentang karakteristik inovasi teknologi budidaya varietas IPB 3S dilokasi penelitian berada pada
kategori setuju. Hal ini menunjukan kebermanfaatan inovasi yang diberikan oleh para mitra
dirasakan manfaat oleh khalayak sasaran.
Tabel 2. Nilai Indeks Persepsipetani Terhadap Karakteristik Inovasi
No
1
2
3

Karakteristik inovasi
Keuntungan relative
( relative advantage)
Tingkat kesesuaian
(Compability)
Tingkat Kerumitan

Indeks (%)
82.36
78.37

Interpretasi
Sangat setuju
Setuju
Setuju
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4
5

(complexity)
Dapat dicoba
(triability)
Dapat diamati
(Observability)
Persepsi Umum

72.37
80.66
76.32
78.02

Sumber : analisis Data Primer, 2016

Sangat Setuju
Setuju
Setuju

Tabel 2 menunjukkan petani penangkar benih IPB 3S mempersepsikan penerapan tehnologi
oleh para mitra (pihak penyuluh dan perguruan tinggi) memiliki keuntungan relatif bila
dibandingkan dengan inovasi yang diterapkan selama ini oleh petani dalam kegiatan penangkaran
benih.Petani penangkar juga berpendapat inovasi yang diberikan para mitra sangat mudah untuk
dicoba dalam skala kecil.Hal ini sesuai dengan Agussabti (2002) inovasi yang dapat dicoba dalam
skala kecil lebih cepat diterima oleh petani dibandingakan dengan inovasi yang tidak dapat dicoba
terlebih dahulu.
Selanjutnya karakteristik kesesuaian dan dapat diamati berada pada kategori setuju dimana
inovasi yang diberikan tidak bertentangan dengan pengalaman dan nilai-nilai yang dianut oleh
petani penangkar benih.Tingkat kerumitan inovasi memang sedikit dirasakan petani baik dalam
pengaplikasian tehnologi sepertiaplikasi pola tanam jajar legowo tipe 3:1 maupun waktu dan
volume pemupukan.Pada teknologi produksi optimum varietas IPB 3S pemberian pupuk organic
dianjurkanjumlah relatif besar dari biasanya dilakukan petani selama ini.Kondisi tersebutbukan
kendala berarti dimana petani berpendapat walaupun awalnya dirasakan ada sedikit kerumitan
dari inovasi yang diberikan pihak mitra, namun hal tersebut tertutupi oleh hasil produksi yang
didapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan tehnologi sebelumnya yang dilakukan oleh
petani penangkar benih.
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KESIMPULAN

Peran penyuluh pertanian yang sangat dirasakan oleh petani penangkar benih secara
berurutan meliputi; (1) peran penyuluh dalam melakukan pelatihan budidaya, (2) peran penyuluh
dalam penguatan kelompok, (3) peran penyuluh sebagai pihak penghubung antara petani
penangkar dengan pihak luar (mitra usaha),serta (4) peran penyuluh pertanian perecanaan dan
pengawasan program penangkaran benih
Persepsi petani penangkar benih terhadap karakteristik inovasi budidaya Varietas IPB 3S
yang dilakukan oleh pihak mitra Badan penyuluhan dan ketahanan Pangan melalui Balai
penyuluhan pertanian dengan Pihak perguruan tinggi secara berurutan (1) memiliki tingkat
keuntungan relatif, (2) mudah dicoba, (3) tingkat kesesuaiaan, (4) dapat diamati, serta (5) tingkat
kerumitan inovasi.
Maka menjadi sangat perlu perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kemitraan
penyuluhan kepada petani penangkar benih padi untuk mencari solusi bagaimana memudahkan
penerapan inovasi.Perpaduan pengunaan media penyuluhan pertanian yang lebih mampu
meningkatkan dan mempercepat terjadinya perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan, dan
sikap) dalam penerapan teknologi yang baik.Pengunaanmetoda penyuluhan yang langsung bisa
diamati khalayak sasaran (petani penangkar benih) berupa demontrasi plot (demplot) dan
kunjungan kelembaga atau petani penangkar benih yang berhasil.
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ABSTRAK

Penelitian ini telah dilakukan di lokasi Pasar Hewan Kabupaten Bireuen dari Agustus - Oktober
2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui margin pemasaran yang diperoleh oleh
agen ternak sapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, survey dan
wawancara dengan sistem snowball sampling pada agen. Data dan informasi diperoleh dari
kuisioner yang diberikan kepada agen ternak sapi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Hasil
penelitian yang diperoleh bahwa keuntungan rata-rata agen ternak sapi adalah Rp. 8.414.583,- per
bulan, dan margin keuntungan rata-rata Rp. 10.035.000,- per bulan. Hal ini dikarenakan peternak
sapi lebih menyukai menjual kepada agen ternak sapi dibandingkan menjual sendiri ke Rumah
Potong Hewan.
Kata Kunci: analisa margin keuntungan, agen ternak sapi.

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian yang
bertujuan untuk mencapai kondisi peternakan yang tangguh dan mandiri serta mendorong
kesejahteraan pertumbuhan ekonomi peternak. Agribisnis peternakan merupakan kegiatan yang
dilakukan dari hulu sampai hilir dan sistem pemasaran. Namun demikian masih ada peternak yang
menerapkan sistem budidaya dan pemasaran yang tradisional, sehingga peranan agen ternak sangat
dominan dalam menentukan harga, terlebih dalam kondisi pasar akhir-akhir ini (Rusastra, 2006).
Agen ternak sapi merupakan seseorang yang membeli ternak sapi dari para peternak di
desa-desa untuk dijual kembali kepada para pembeli di pasar. Agen memiliki otoritas di dalam
penentuan jenis ternak sekaligus harga bagi ternak yang diperjual-belikan. Menurut Fanani (2000)
bahwa prinsipnya pemasaran agen ternak adalah pengaliran ternak dari produsen ke konsumen
melalui media pemasaran seperti rumah potong hewan.
Berdasarkan Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen (2014) bahwa ketersediaan ternak sapi yang
tersebar di kawasan Kabupaten Bireuen adalah 3.400 ekor. Sehingga perlu dilakukan penelitian
tentang analisa margin pemasaran yang didapatkann oleh agen ternak di pasar hewan.
BAHAN DAN METODE

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

Biaya Tetap
Berdasarkan hasil data dan informasi yang diperoleh selama penelitian bahwa biaya tetap
pada agen ternak sapi di Pasar Hewan Kabupaten Bireuen adalah Rp. 476.707,- yang terdiri dari
biaya kandang dan sewa lahan.
Biaya Variabel
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Berdasarkan hasil data dan informasi yang diperoleh selama penelitian bahwa biaya
variabel pada agen ternak sapi di Pasar Hewan Kabupaten Bireuen adalah Rp. 60.545.500,- yang
terdiri dari harga beli ternak, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya retribusi dan biaya
pemeliharaan sementara.
Total Biaya

Total biaya dari keseluruhan biaya yang diperoleh adalah :

TC  TFC  TVC

Keterangan:
TC
TFC
TVC

= Biaya total
= Biaya Tetap
= Biaya Variabel

Maka, biaya keseluruhan adalah Rp. 61.022.207,- .

Pendapatan

Pendapatan agen ternak sapi di Pasar Hewan Kabupaten Bireuen adalah :

TR  P  Q

Keterangan:
TR
P
Q

= Pendapatan
= Harga
= Jumlah ternak sapi

Jadi rata-rata pendapatan yang diterima adalah Rp. 69.115.000,-

Keuntungan

Keuntungan usaha merupakan pengurangan pendapatan total biaya dengan biaya total dari
usaha yaitu :

  TR  TC

Keterangan:
π
TR
TC

= Keuntungan
= Pendapatan
=Total biaya

Sehingga, keuntungan yang diperoleh adalah Rp. 8.092.792,-.

Margin Pemasaran

Margin pemasaran ternak sapi adalah selisih antara harga jual dan harga beli ternak sapi
selama periode penelitian. Adapun rata-rata margin pemasaran yang diperoleh agen ternak sapi di
pasar hewan Kabupaten Bireuen adalah Rp. 10.035.000 per bulan.
KESIMPULAN

1. Keuntungan yang diperoleh agen ternak sapi di pasar hewan Kabupaten Bireuen adalah Rp.
8.092.792,-. dari 10 ekor ternak sapi
2. Margin pemasaran yang didapat oleh agen ternak sapi di pasar hewan Kabupaten Bireuen
adalah Rp. 10.035.000 per bulan dari 10 ekor ternak sapi
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan pembelian produk sayuran produsen
di sekitar kampus Universitas Andalas (Unand) dipengaruhi oleh aspek bauran pemasaran (produk,
harga, distribusi dan promosi). Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yakni konsumen sayuran
petani sekitar kampus Universitas Andalas dengan metode survei. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan regresi berganda.
Keputusan pembelian konsumen sayuran petani di sekitar kampus Universitas Andalas dipengaruhi
oleh bauran pemasaran, yakni produk sayuran tersebut (kebersihan sayuran, kesegaran,
ketersediaan sayuran, ukuran sayuran, waktu pembelian, manfaat produk), harga sayuran (harga
yang terjangkau dan harga sesuai kualitas), distribusi produk (lokasi pembelian dan kebersihan
tempat) dan promosi sayuran (informasi produk dan layanan penjual). Hasil analisis regresi
menunjukkan koefisien produk dan promosi bertanda positif artinya setiap perubahan kenaikan
kedua variabel ini maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan atau mengalami
perubahan yang searah. Sedangkan untuk variabel harga dan distribusi memiliki tanda yang
negative, yang berarti setiap perubahan kenaikan harga dan distribusi maka keputusan pembelian
akan mengalami penurunan atau perubahan yang tidak searah. Variabel harga, distribusi dan
promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sayuran. Sedangkan
untuk variabel produk (kesegaran, kebersihan, manfaat, ukuran, waktu pembelian, manfaat serta
diversifikasi produk) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Disarankan produsen sayuran yang berada di sekitar kampus Universitas Andalas untuk
memperbaiki produk yang sudah ada saat ini dengan melakukan cara standarisasi baik dari segi
kebersihan 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
PENDAHULUAN

Tanaman hortikultura terutama sayuran mempunyai peluang pasar yang baik karena
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tanaman sayuran merupakan produk pertanian yang senantiasa
dikonsumsi setiap saat. Dengan melihat kebutuhan terhadap sayuran yang berkesinambungan,
maka nilai pasar tanaman ini cukup baik. Tingkat konsumsi sayuran cenderung meningkat seiring
dengan meningkatnya pendapatan, masyarakat semakin perhatian terhadap makanan yang sehat
(healthy food) dan semakin perhatian terhadap lingkungan, pertumbuhan pasar ritel yang sangat
pesat termasuk yang menawarkan sayuran.
Masalah utama dalam pengembangan pasar sayuran diantaranya produk yang dipasarkan
masih dalam bentuk segar melalui pasar tradisional ((spot market), peranan jaringan pasar
tradisional sangat dominan. Masalah lain, sebagian besar pelaku agribisnis bertumpuk pada
subsistem produksi primer (on-farm) sebagai akibat lemah modal, teknologi rendah, sedikitnya
informasi.
Di pasar sendiri tersedia berbagai macam jenis dan kualitas sayuran yang berarti
memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilihnya sayuran sesuai dengan keinginannya.
Oleh karena itu perlu untuk menganalisis perilaku konsumen produk tersebut untuk mengetahui
pola pembeliannya. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Perilaku
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konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta
menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli
tindakan ini. Pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli suatu barang maupun jasa
tentunya berbeda, bergantung pada jenis keputusan pembelian yang diinginkannya. Pada dasarnya
konsumen memiliki perilaku pembelian yang cukup rumit dengan adanya berbagai perbedaan yang
terdapat pada produk dengan jenis yang sama tapi merek dan spesifikasi produk yang umumnya
berbeda.
Disisi lain, produsen dalam mendistribusikan produknya ke pasar berusaha agar produknya
dapat diterima sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Diterima tidaknya produk yang dijual
sangat tergantung pada persepsi konsumen atas produk tersebut. Jika konsumen merasa produk
tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya pasti Konsumen akan membeli suatu
produk, bila produk tersebut memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Menurut Kotler (2000), ada 4
alat pemasaran yang dikenal dengan 4 P : product, price, place, dan promotion (marketing mix).
Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menyampaikan informasi
secara luas, memperkenalkan suatu produk barang dan jasa, merangsang konsumen untuk memberi
bahkan menciptakan preferensi pribadi terhadap image suatu produk (Selang C, 2013). Suardika
dan Sukaatmadja (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bauran pemasaran berpengaruh
signifikan terhadap keputusan konsumen melalui perilaku konsumen.
Rumusan Masalah

Bisnis sayuran di sekitar kampus Universitas Andalas (Unand) Padang mempunyai potensi
untuk dikembangkan karena saat ini usaha yang dilakukan merupakan usaha perorangan dan
tujuan produksi untuk dijual serta dikonsumsi sendiri. Petani di sekitar kampus juga telah
melaksanakan kegiatan usahatani dengan kategori relatif baik dari aspek produksi dan menerapkan
teknologi budidaya. Produksi tanaman sayuran sebagian besar di jual langsung ke pasar, warungwarung dan konsumen dengan harga pasar saat itu. Jenis sayuran yang dihasilkan petani sebagian
besar sesuai yang dijual di pasar, warung dan dibeli oleh rumah tangga. Pemasaran yang dilakukan
petani dari aspek saluran pemasaran, penentuan harga, dan kebutuhan rumah tangga, warung dan
pasar dengan kategori baik (Nofialdi dkk, 2014).
Produk yang dihasilkan produsen sayur di sekitar Kampus Universitas Andalas masih
beragam dengan kualitas yang kurang baik sehingga tidak dapat diterima di pasar modern. Harga
yang diterima petani berbeda-beda dan juga terjadi fluktuasi harga, dan pembayaran tidak
dilakukan dengan tunai saat terjadi transaksi penjualan. Permintaan yang dilakukan konsumen
terhadap sayuran oleh konsumsi warung dan perorangan rendah. Persaingan ketat dalam mengisi
pasar modern serta lemah kerjasama dan kemitraan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan permasalahan penelitian adalah :
1. Bagaimanakah penilaian konsumen konsumen terhadap atribut produk sayuran petani di
sekitar kampus Universitas Andalas?
2. Apakah terdapat pengaruh pengaruh produk, harga, lokasi (saluran), dan promosi terhadap
keputusan konsumen dalam membeli sayuran petani di sekitar kampus Universitas Andalas.?
Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah :
1. Menganalisis penilaian konsumen terhadap atribut bauran pemasaran sayuran petani di sekitar
kampus Universitas Andalas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk, harga, lokasi (saluran), dan promosi
terhadap keputusan konsumen dalam membeli sayuran petani di sekitar kampus Universitas
Andalas.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yakni di Pasar Raya Padang, Pasar Bandar Buat dan
warung-warung di sekitar Kampus Universitas Andalas. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan
yaitu pada bulan Oktober 2015 hingga November 2015.
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Populasi dan Sampel
Populasi yang dipilih adalah konsumen sayuran yang membeli sayuran yang berasal dari
petani sayuran di disekitar kampus Univesitas Andalas. Pengambilan sampel dilakukan secara
bertahap yaitu :
1. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja yaitu di Pasar Raya Padang, Pasar Bandar
Buat dan warung-warung di sekitar Kampus Universitas Andalas
2. Penentuan responden dilakukan secara kebetulan (incidental sampling) sebanyak 54 konsumen
yang membeli sayuran yang berasal dari petani sayuran di disekitar kampus Univesitas Andalas
pada tahun 2015
Desain Penelitian, Data dan Analisis Data

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian dengan metode survei dengan menggunakan
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari konsumen yang membeli dan konsumsi
sayuran petani di sekitar kampus Universitas Andalas yang membeli di warung-warung disekitar
kampus Universitas Andalas, Pasar Bandar Buat dan Pasar Raya Padang, dengan cara pengamatan
dan wawancara. Data primer yang dibutuhkan antara lain : bauran pemasaran (marketing mix) yang
terdiri dari 4 variabel, yaitu produk, harga, promosi dan saluran distribusi Untuk mencapai tujuan
penelitian 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 kualitas
produk, 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 penjual
Analisis data dilakukan secara kuantitatif analisis regresi berganda. Analisis data variabel
Independen / variabel bebas untuk mendapatkan persepsi konsumen yang membeli dan
mengkonsumsi tentang bauran pemesaran. Analisis data variabel terikat berupakan keputusan
pembelian. Model regresi berganda menurut Gujarati (2003) adalah sebagai berikut:
Y = ß0 + ß1X1 +ß2X2 +ß3X3 +ß4X4 +e

Dimana:
Y
X1
X2
X3
X4
e

Hipotesis

= Keputusan Pembelian
= Produk
= Harga
= Distribusi
= Promosi
= Error

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti sampai
melalui data yang terkumpul. Berdasarkan teori yang ada, maka dirumuskan hipotesis penelitian ini
sebagai berikut :
H1 : Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sayuran petani di
sekitar kampus Universitas Andalas
H2 : Harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian sayuran petani di sekitar kampus
Universitas Andalas
H3 : Lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sayuran petani di sekitar kampus
Universitas Andalas
H4 : Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sayuran petani di sekitar
kampus Universitas Andalas
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Kriteria Statistik
a. Uji R2 (Koefisien Determinasi)
Nilai R2 ini mempunyai range antara 0 sampai 1 atau (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin besar R2 (mendekati
1) semakin baik hasil regresi tersebut, dan semakin mendekati 0 maka variabel independen
secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependen.
b. Uji F
Uji F hitung dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara
keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai
F hitung dengan F tabel. Kriteria: Jika F hit < F tab, maka terima H0; Jika F hit ≥ F tab, maka
terima H1.
c. Uji t
Uji t dilaksanakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individu
terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini
dilaksanakan 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 Kampus
Penilaian konsumen dilakukan terhadap atribut bauran pemasaran yakni, penilaian
konsumen terhadap produk, harga, distribusi dan promosi. Hasil analisis peniaian terhadap atribut
bauran pemasaran dan keputusan pembelian dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Tabulasi Penilaian Atribut Produk, Harga, Distribusi, promosi dan keputusan pembelian
No
1.

2.
3.
4.

Atribut

Produk
a. Kebersihan sayuran
b. Kesegaran sayuran
c. Ketersediaan sayuran
d. Ukuran sayuran
e. Waktu pembelian
f. Manfaat sayuran
g. Diversifikasi sayuran
Rata-rata
Harga
a. Harga terjangkau
b. Harga sesuai kualitas
Rata-rata
Distribusi: a. Lokasi pembelian
b.Kebersihan tempat
Rata-rata
Promosi
a. Informasi produk
b. Layanan penjual
Rata-rata

Setuju

Penilaian (%)

84,04
100
84,04
75,93
76
96,30
33
78,47
98,82
96,30
97,56
79,63
87,04
83,33
46,30
83,33
64,82

Tidak Setuju

12,96
12,96
24,07
24
3,70
67
21,53
1,85
3,70
2,44
20,37
12,96
16,67
53,70
16,67
35,18

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

190
5.

Keputusan pembelian
a. Produk
b. Harga
c. Distribusi
d. Promosi
Rata-rata

96,30
79,63
88,88
66,67
82,87

3,70
20,37
11,11
29,63
17,13

Bedasarkan analisis penilaian atribut produk sayuran (tabel 1) yang berasal dari di sekitar
Kampus Universitas Andalas yang memperhatikan atribut kebersihan sayuran dari kotoran,
kesegaran sayuran, ketersediaan sayuran dari segi jumlah, ukuran sayuran, waktu pembelian
sayuran, mafaat sayuran dan diversifikasi sayuran dihasilkan nilai rerata 78,47% yang menyatakan
konsumen setuju membeli sayuran berdasarkan atribut tersebut. Sebanyak 84,04% responden
menyatakan setuju memperhatikan kebersihan sayuran dan hanya 33 % responden yang
menyatakan perlu memperhatikan diversifikasi produk.
Berdasarkan analisis penilaian atribut harga yang terjangkau oleh konsumen dan penetapan
harga yang sesuai dengan kualitas dihasilkan nilai rerata 97,56 % yang menyatakan konsumen
setuju membeli sayuran berdasarkan atribut tersebut. Sebanyak 98,82 % responden menyatakan
setuju 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 tempat
dihasilkan nilai rerata 83,33% yang menyatakan konsumen setuju dengan atribut tersebut.
Sebanyak 79,63 % responden menyatakan setuju dengan pemilihan lokasi menentukan pembelian
sayuran serta sebanyak 83,33% menyatakan kebersihan sayuran juga menentukan konsumen
dalam membeli sayuran. Penilaian terhadap atribut promosi mencakup tentang informasi produk
dan layanan penjual. Hasil analisis terhadap atribut harga dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan
analisis penilaian atribut promosi, terkait dengan informasi produk dan layanan penjual dihasilkan
nilai 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 dan
layanan penjual dihasilkan nilai rerata 82,87% yang menyatakan konsumen setuju dengan atribut
tersebut. Sebanyak 96,30% responden menyatakan setuju memutuskan pembelian karena aspek
produk dan 88,88% konsumen menyatakan keputusan pembelian berdasarkan distribusi produk
(kemudahan mendapatkan dan jumla yang tersedia)
Analisa Regresi Berganda

Analisis 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 pada
tabel 2
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Variabel Bebas

Produk (X1)
Harga (X2)
Distribusi (X3)
Promosi (X4)
Constanta
R square
Adjusted R Square
F hitung

Data primer diolah, 2015

Koefisien
Regresi

1,022
-0,115
-0,034
0,050
0,418
0,939
0,935
197,215

Standr
t hitung
t tabel
Significant
Erorr
0,037
27,536
2,009
0,000
0,088
-1,308
2,009
0,197
0,059
-0,583
2,009
0,562
0,059
0,841
2,009
0,404
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Dari hasil pengolahan data (tabel 10) diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda
sebagai berikut: Y = 0,418 + 1,022X1 - 0,115X2 - 0,034X3,+ 0,050X4 + e
Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Nilai konstanta a = 0,418

Nilai ini menunjukkan apabila tidak ada variabel Produk (X1), Harga (X2), Distibusi (X3) dan
Promosi (X4) maka keputusan pembelian (Y) sebesar 0,418. Ini menunjukkan bahwa konsumen
sangat tergantung atau dipengaruhi oleh variabel produk, harga promosi dan distribusi. Kondisi ini
mungkin disebabkan karena adanya berbagai jenis sayuran lain yang bukan berasal dari sekitar
kampus 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 lainnya
tetap, maka variabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami mengalami perubahan yang searah.
Dalam komponen produk tercangkup kebersihan, kesegaran, ketersediaan produk, ukuran produk
serta manfaat produk sayuran. Misalnya, jika sayuran yang dijual sudah layu atau tidak segar, maka
keputusan konsumen tidak akan membeli sayuran. Begitu juga untuk ukuran, semakin besar ukuran
sayuran, maka keputusan konsumen akan membeli sayuran juga semakin meningkat. Sedangkan
untuk manfaat sayuran, jika manfaat dari sayuran tersebut cukup banyak, maka konsumen akan
memutuskan untuk meningkatkan pembelian sayuran.
c. Koefisien b2 = - 0,115 (variabel harga)

Koefisien regresi variabel harga (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) benilai negatif, hal
ini menunjukkan bahwa apabila terdapat perubahan kenaikan variabel kualitas (X2) dan variabel
lainnya tetap, maka variabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami penurunan atau mengalami
perubahan tidak searah. Artinya apabila ada peningkatan harga sayuran yang berasal dari sekitar
kampus, 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, maka
variabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami kenaikan atau mengalami perubahan yang tidak
searah. Artinya apabila ada peningkatan distribusi (X5) yang dikarenakan kemudahan untuk
mendapatkan sayuran tidak mempengaruhi keputusan konsumen untuk meningkatkan pembelian
sayurannya.
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) dan
variabel lainnya tetap, maka variabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami kenaikan atau
mengalami perubahan secara searah. Artinya apabila ada peningkatan promosi (X4) yang
dikarenakan layanan dari produsen sayuran cukup baik serta banyaknya informasi manfaat terkait
dengan 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, dan
promosi,) sedangkan sisanya yaitu sebesar 7,1% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada
dalam 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 bersamasama 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 sebesar
197.215 sehingga nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (197.215 > 2,556). Hal ini berarti Ho ditolak
dan H1 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen (produk, harga, promosi dan distribusi)
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (keputusan
pembelian). 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 t
tabel : t α/2,N-k = 0,05/2; 52 sebesar 2,009.
1. Pengujian pengaruh produk terhadap keputusan pembelian
Berdasarkan 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 maka
Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga ada pengaruh yang signifikan antara produk terhadap
keputusan pembelian.
2. Pengujian pengaruh harga terhadap keputusan pembelian
Berdasarkan 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 maka
Ho diterima, sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keputusan
pembelian.
3. Pengujian pengaruh distribusi terhadap keputusan pembelian
Berdasarkan 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 2,009
maka Ho diterima, sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara distribusi terhadap
keputusan pembelian.
4. Pengujian pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian
Berdasarkan 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 maka
Ho diterima, sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap
keputusan 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 signifikan
terhadap keputusan pembelian. Ini berarti kebersihan produk, ukuran produk, manfaat produk,
kesegaran produk, waktu pembelian produk sangat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan
pembelian sayuran yang berasal dari sekitar kampus Unand.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Konsumen sayuran yang berasal petani sekitar kampus Universitas Andalas dalam keputusan
membeli dipengaruhi oleh bauran pemasaran, yakni produk sayuran tersebut (kebersihan
sayuran, kesegaran, ketersediaan sayuran, ukuran sayuran, waktu pembelian, manfaat produk),
harga sayuran (harga yang terjangkau dan harga sesuai kualitas), distribusi produk (lokasi
pembelian dan kebersihan tempat) dan promosi sayuran (informasi produk dan layanan
penjual)
2. Analisis regresi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian menunjukkan
koefisien 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 mengalami
peningkatan atau mengalami perubahan yang searah. Sedangkan untuk variabel harga (X2), dan
distribusi (X3) memiliki tanda yang negatif. Ini berarti setiap perubahan kenaikan harga dan
distribusi maka keputusan pembelian akan mengalami penurunan atau perubahan yang tidak
searah. Dari hasil uji F, variabel produk, harga, promosi dan distribusi. secara bersama-sama
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sayuran yang berasal dari sekitar
kampus 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 parsial
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

Saran

Dari analisis data dan penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang dapat
diberikan kepada produsen sayuran yang berada di sekitar kampus Universitas Andalas
1. Produk merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian
sayuran, hal ini menunjukkan bahwa konsumen sangat peka terhadap produk sehingga
sebaiknya produsen sayuran berusaha untuk memperbaiki produk yang sudah ada saat ini
dengan melakukan cara :
a. Produsen sayuran perlu memperhatikan kebersihan sayuran sebelum dijual ke pasar. Baik
itu kebersihan dari sisa kotoran tanah, maupun kebersihan dari serangan (bekas gigitan
hama)
b. Produsen sayuran perlu memperhatikan ukuran sayuran yang dijual ke pasaran. Produsen
bisa melakukan standarisasi terhadap sayuran yang dijual, sehingga ukuran produk yang
dijual seragam. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap harga yang akan ditetapkan
oleh produsen.
c. Produsen sayuran perlu memperhatikan waktu penjualan sayuran. Hal ini akan
mempengaruhi kesegaran sayuran yang dijual di pasaran.
2. Faktor harga, distribusi (tempat pembelian) dan promosi, walaupun tidak memiliki pengaruh
signifikan dalam pengambilan keputusan pembelian sayuran, namun produsen sayuran tetap
perlu memperhatikan faktor ini agar kualitas sayuran yang di jual ke pasaran tetap terjaga.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan produktivitas yang sangat tinggi di antara
dua kecamatan penghasil padi di Kabupaten Aceh Utara yaitu Kecamatan Sawang dan Kecamatan
Tanah pasir. Penelitian dilakukan pada awal tahun 2012. Tujuan dari penelitian adalah untuk
menganalisis efisiensi dan hasil atas skala usaha dari usahatani padi sawah di kedua kecamatan
tersebut. Data yang digunakan adalah data cross section yang diambil pada bulan Februari 2012
berdasarkan musim tanam tahun 2011. Metode analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan
model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas. Hasil
analisis menunjukkan bahwa nilai constant (b0) untuk usahatani padi sawah di Kecamatan Sawang
sebesar 3,737 dan untuk Kecamatan Tanah Pasir sebesar 2,470. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
usahatani 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 1,375
dan Kecamatan Tanah Pasir sebesar 1,249. Kedua nilai tersebut lebih besar dari satu, berarti bahwa
ternyata kondisi Return to Scale di kedua lokasi berada tahap inreasing return to scale.
Kata kunci: Efisiensi, Return To Scale, Usahatani Padi sawah.
PENDAHULUAN

Dalam rangka mempercepat proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara menyeluruh,
pemerintah lebih menitikberatkan pembangunan pada sektor pertanian karena pembangunan
sektor pertanian diharapkan dapat mendorong sektor lainnya. Pembangunan pertanian yang harus
ditempuh oleh masyarakat diarahkan pada pengembangan pertanian yang maju, efesien dan
tangguh. Ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan
dan taraf hidup petani, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan menunjang
kegiatan industri juga meningkatkan devisa negara (Suharno et al., 2000). Untuk mencapai tujuan
tersebut maka upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan penggunaan teknologi
tepat guna, merubah perilaku petani dari subsisten menjadi petani modern, serta memperhitungkan efisiensi usahatani.
Salah satu komoditi pertanian sebagai bahan pangan nasional yang diupayakan
ketersediaannya tercukupi sepanjang tahun adalah padi yang menjadi makanan pokok bagi
sebagian besar penduduk indonesia (Suwalan et al., 2004). Padi merupakan salah satu komoditi
terpenting dalam kehidupan manusia. Kenaikan produksi padi dalam negeri beberapa tahun
belakangan ini, tidak berarti masalah pangan sudah teratasi. Masalah yang dihadapi bangsa
indonesia yaitu pertambahan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan produksi
bahan makanan. Yang menjadi penghambat laju peningkatan produksi padi adalah perlambatan
peningkatan produktivitas (Partadiredjo, 1980). Apabila produktivitas usahatani khususnya bahan
pangan bisa ditingkatkan sesuai dengan laju peningkatan jumlah penduduk maka masalah pangan
bisa teratasi. Untuk meningkatkan produktivitas usahatani diperlukan teknologi yang terus
berkembang. Selain itu, produktivitas yang tinggi juga dapat diperoleh melalui penggunaan sarana
produksi secara efisien.
Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah penghasil terbesar dengan luas tanam mencapai
56.627 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 dalam
menentukan keberhasilan Provinsi Aceh dalam meraih gelar lumbung pangan nasional. Namun
demikian, luas tanam yang besar dan produksi tinggi pada saat tertentu tidak cukup sebagai
jaminan jika tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas secara merata.
Menyangkut dengan produktivitas, diantara kecamatan–kecamatan penghasil padi di
Kabupaten Aceh Utara terdapat kesenjangan yang sangat besar. Hal ini terlihat dari nilai
produktivitas tertinggi di Kecamatan Sawang sebesar 94.90 kwintal/ hektar dan produktivitas
terendah di Kecamatan Tanah Pasir yang hanya sebesar 32,61 kwintal / hektar. Angka tersebut
berada jauh di bawah nilai produktivitas usahatani padi sawah di Kabupaten Aceh Utara yaitu
sebesar 53,05 kwintal/ hektar (BPS Aceh Utara, 2010). Angka ini menunjukkan bahwa produksi
padi yang tinggi di Kabupaten Aceh Utara tidak berasal dari tingginya produksi dan produktivitas
seluruh kecamatan penghasil padi di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena masih terdapat
kecamatan-kecamatan dengan produktivitasnya yang berada di bawah rata-rata.
Produktivitas padi yang diperoleh petani memiliki kaitan dengan efisiensi usahatani
terutama dalam hal penggunaan input produksi. Usahatani yang dikelola secara efisien
kemungkinan akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan usahatani
yang dikelola tidak efisien. Selain itu, penggunaan faktor produksi juga berpengaruh terhadap hasil
atas skala usaha atau Return to scale. Oleh karena itu, maka dialakukan penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi dan hasil atas skala usaha dari usahatani padi sawah
dari dua lokasi yang memiliki produktivitas yang berbeda.
METODE PENELITIAN

Metode Pemilihan Lokasi
Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Tanah pasir yang ditentukan
secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki
kesenjangan produktivitas yang sangat besar.
Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling (pengambilan
sampel secara acak sederhana) dimana semua populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi
sampel. Ukuran sampel adalah 60 orang yang diambil dari dua kecamatan berdasarkan luas lahan
sawah dengan distribusi sampel seperti pada Tabel 1
Tabel 1. Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Kecamatan
No

Kecamatan

Sampel

1.

Sawang

30

2.

Tanah Pasir

Metode Pengumpulan Data

30

Total Sampel
60

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data cross
section yang diambil pada bulan Februari 2012 berdasarkan musim tanam tahun 2011 berupa data
produksi dan penggunaan saprodi usahatani padi sawah di lokasi penelitian. Data sekunder
meliputi data penunjang yang diambil secara runtun waktu (time series), yang didapatkan melalui
studi kepustakaan dari berbagai sumber, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian maupun data
dari lembaga/instansi yang terkait dengan penelitian ini.
Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan model analisis regresi linier
berganda 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 Regresi
Linier Berganda yang digunakan adalah:

LnY  ln    1 ln LL   2 ln U   3 ln Tk  e , (Gujarati, 2003)
Dimana :

LL
U
Tk

: Produksi Padi (Kg)
: Luas lahan (Hektar)
: Urea (Kg)
: Tenaga Kerja (HOK)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Sosial Petani Padi Sawah
1. Kecamatan Sawang
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik sosial petani memiliki variasi,
baik dalam bidang pendidikan, umur, pengalaman, maupun jumlah tanggungan. Berikut deskripsi
karakteristik sosial petani padi sawah di lokasi penelitian.
Tabel 2. Deskripsi karakteristik sosial petani padi sawah di Kecamatan Sawang
Uraian

Umur
Pendidikan
Jumlah Tanggungan
Pengalaman

Satuan
Tahun
Tahun
Jiwa
Tahun

Range

Terendah

Tertinggi

25
6
1
5

71
12
12
50

Rata-rata
48,56
8,3,00
4,30
27,56

Umur seseorang berpengaruh terhadap keputusan dan kemampuan aktifitas fisiknya. Umur
berkaitan jelas dengan kinerja dan produktifitasnya. Semakin bertambah usia seseorang maka
kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan cenderung menurun. Rata-rata umur sampel adalah
48,56 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 relatif
tinggi.
Sumber daya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan yang merupakan faktor penting
dalam mengakomodasi teknologi maupun ketrampilan dalam usahatani padi. Kategori pendidikan
meliputi pendidikan formal yang secara kuantitatif diukur dengan jumlah tahun mengikuti
pendidikan yang selanjutnya disetarakan dengan tahapan tingkat pendidikan umum. Pembahasan
mengenai pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan sampel dalam
mengelola usahataninya. Hal ini terkait dengan berbagai informasi diantaranya pengetahuan sampel
terhadap pemupukan dan pembudidayaan yang sesuai untuk tanaman padi sawah. Data yang tersaji
memperlihatkan bahwa rata-rata pendidikan sampel adalah 8.3 tahun atau setara dengan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka pengelolaan usahatani padi lebih hanyak
hanya menitikberatkan pada kemampuan teknis yang diperoleh secara turun temurun, disamping
mendapatkan pelatihan tehnis dari instansi terkait. Sehingga dengan berbekal pengalaman tersebut
dapat berpengaruh terhadap hasil produksi padi.
Jumlah anak yang menjadi tanggungan sangat mempengaruhi pengeluaran sampel. Semakin
banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin tinggi pengeluaran untuk barang konsumtif. Bila
tidak didukung dengan pendapatan rumah tangga yang memadai maka sampel akan mengurangi
jumlah pengeluaran untuk usahatani, dan hal ini juga akan mempengaruhi pola usahatani padi
sawah 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 dalam
usahatani padi, sebagian besar petani mempunyai pengalaman dalam usahatani padi 5–50 tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa petani sampel adalah petani tradisional yang secara naluri mampu
mengelola faktor-faktor produksi.
2. Kecamatan Tanah Pasir

Diskripsi petani sampel dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, jumlah anak dan
pengalaman berusahatani padi sawah. Berikut data tentang karakteristik responden.
Tabel 3. Karakteristik Responden
Uraian

Umur
Pendidikan
Jumlah anak
Pengalaman

Satuan
Tahun
Tahun
Orang
Tahun

Sumber : Data primer (diolah), 2012.

Range

Rata-rata

Terendah

Tertinggi

27
6
1
2

70
12
6
40

45,73
7.50
3,66
22,16

Umur seseorang berpengaruh terhadap keputusan dan kemampuan aktifitas fisiknya. Umur
berkaitan jelas dengan kinerja dan produktifitasnya. Semakin bertambah usia seseorang maka
kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan cenderung menurun. Rata-rata umur sampel adalah
45,73 tahun, menunjukkan bahwa sampel tergolong usia produktif. Dalam umur produktif
seseorang mempunyai peluang besar untuk meningkatkan produktifitasnya. Umur produktif untuk
bekerja adalah 15-55 tahun, artinya kemampuan untuk bekerja lebih baik dari usia lanjut dan anakanak serta dalam berusahataninya kemungkinan untuk meningkatkan hasil masih dapat
ditingkatkan bila disertai dengan kemauan dan usaha.
Kategori pendidikan meliputi pendidikan formal yang secara kuantitatif diukur dengan
jumlah tahun mengikuti pendidikan yang selanjutnya disetarakan dengan tahapan tingkat
pendidikan umum. Pembahasan mengenai pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
kemampuan sampel dalam mengelola usahataninya. Hal ini terkait dengan berbagai informasi
diantaranya pengetahuan sampel terhadap pemupukan dan pembudidayaan yang sesuai untuk
tanaman padi sawah. Data yang tersaji memperlihatkan bahwa rata-rata pendidikan sampel adalah
7.5 tahun atau setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka pengelolaan
usahatani padi lebih hanyak hanya menitikberatkan pada kemampuan teknis yang diperoleh secara
turun temurun, disamping mendapatkan pelatihan tehnis dari instansi terkait. Sehingga dengan
berbekal pengalaman tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil produksi padi.
Jumlah anak yang menjadi tanggungan sangat mempengaruhi pengeluaran sampel. Semakin
banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin tinggi pengeluaran untuk barang konsumtif. Bila
tidak didukung dengan pendapatan rumah tangga yang memadai maka sampel akan mengurangi
jumlah pengeluaran untuk usahatani, dan hal ini juga akan mempengaruhi pola usahatani padi
sawah yang dikelola oleh sampel tersebut. Jumlah tanggungan sampel rata-rata sebanyak 3 orang.
Selain itu, jumlah tanggungan juga menunjukkan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga yang
siap digunakan dalam usahatani padi. Petani sampel mempunyai pengalaman yang bervariasi dalam
usahatani padi, sebagian besar petani mempunyai pengalaman dalam usahatani padi 2 – 40 tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa petani sampel adalah petani tradisional yang memiliki kemampuan
mengelola faktor-faktor produksi. Makin banyak pengalaman dibidang berusahatani semakin efisien
petani tersebut mengalokasi biaya produksi serta cara-cara berusahataninya yang lebih intensif.
Produksi dan Penggunaan Sarana Produksi Usahatani Padi Sawah

Sawang dan Tanah Pasir merupakan dua kecamatan penghasil padi di Kabupaten Aceh Utara
dan 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 adalah
luas lahan, pupuk urea, dan penggunaan tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa penggunaan/
penguasaan lahan sawah di Kecamatan Sawang jauh lebih kecil dibandingkan Kecamatan Tanah
Pasir. Kondisi ini yang memungkinkan tingkat pengelolaan yang berbeda. Pada umumnya, petani
padi sawah memiliki berbagai keterbatasan seperti pengetahuan dan modal. Oleh karenanya, petani
yang memiliki penguasaan lahan yang lebih sempit maka akan lebih serius dalam mengelolanya
sehingga hasil yang diperoleh lebih baik daripada petani dengan lahan yang luas. Selain luas lahan
yang berbeda, jumlah pupuk urea yang digunakan petani juga jauh berbeda. Petani di Kecamatan
Sawang menggunakan pupuk urea hampir dua kali lipat jumlah yang digunakan petani di Tanah
Pasir. Tenaga kerja sebagai salah satu sarana produksi yang mutlak diperlukan tentunya memiliki
pengaruh yang beesar terhadap produktifitas. Penggunaan tenaga kerja yang tidak sesuai maka
akan membuat kegiatan produksi menjadi terkendala. Dalam hal ini, Kecamatan Sawang
menggunakan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Tanah Pasir untuk
mengelola lahan sawah dengan luasan yang sama yaitu satu hektar. Berikut data rata-rata produksi
dan penggunaan sarana produksi usahatani padi sawah di lokasi penelitian.
Tabel 4. Rata-rata Produksi dan Penggunaan Sarana Produksi
No

1.

Produksi

2.

Luas Lahan

4.

Tenaga Kerja

3.

Uraian

Rata-rata/ Ha

Sawang
8.768,4 Kg

Tanah Pasir
3.346,5 Kg

278,08 Kg

150,10 Kg

0,18 Ha

Urea

Efisiensi dan Return to Scale Usahatani Padi Sawah

190,55 HOK

0,34 Ha

108,77 HOK

1. Kecamatan Sawang
Hasil analisis regresi usahatani padi sawah di Kecamatan Sawang diperoleh hasil bahwa
hanya tenaga kerja yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial sedangkan secara serempak,
semua variabel berpengaruh signifikan. Nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,948. Hal ini
menunjukkan bahwa luas lahan, urea, dan tenaga kerja berhubungan kuat dan positif dengan
produksi padi sawah. Salah satu tujuan penggunaan fungsi produksi Cobb Douglas adalah untuk
analisis efisiensi dengan menggunakan nilai konstanta yang diperoleh dari hasil analisis regresinya.
Nilai konstanta untuk Kecamatan Sawang diperoleh sebesar 3,737 yang menunjukkan bahwa
tingkat 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 besar
dari 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 Sawang
Variabel

(Constant)
luas lahan
Urea
TK

∑ bi = 1,375

Koefisien

3,737
,255
,090
1,030

T hitung

3,021
1,142
,757
4,502

Nilai signifikan
.020
.736
.186
.000
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2. Kecamatan Tanah Pasir
Hasil analisis regresi usahatani padi sawah di Kecamatan Tanah Pasir juga diperoleh hasil
bahwa hanya tenaga kerja yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial sedangkan secara
serempak, semua variabel berpengaruh signifikan. Nilai koefisien korelasi diperoleh juga tidak
berbeda jauh, yaitu sebesar 0,940. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan, urea, dan tenaga kerja
berhubungan kuat dan positif dengan produksi padi sawah. Salah satu tujuan penggunaan fungsi
produksi Cobb Douglas adalah untuk analisis efisiensi dengan menggunakan nilai konstanta yang
diperoleh dari hasil analisis regresinya. Nilai konstanta untuk Kecamatan Tanah Pasir diperoleh
sebesar 2,470 yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi usahatani padi sawah di Kecamatan Tanah
Pasir termasuk dalam kategori baik, namun lebih rendah dari Kecamatan Tanah Pasir. Hasil
penjumlahan koefisien regresi dari semua variabel adalah sebesar 1,249. Nilai ini lebih besar dari
satu 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 Tanah
Pasir.
Tabel 6. Hasil Regresi Usahatani Padi di Kecamatan Tanah Pasir
Variabel

(Constant)
luas lahan
Urea
TK
∑ bi = 1,249

Koefisien

2,470
,006
,137
1,106

T hitung

2,964
,041
1,532
5,156

Nilai signifikan

,006
,967
,138
,000

KESIMPULAN

Usahatani padi sawah di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Tanah Pasir berada pada tahap
yang efisien dengan hasil atas skala usaha (Return to Scale) berada pada tahap inreasing return to
scale walaupun produktifitas di kedua lokasi tersebut berbeda.
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ABSTRAK
Cyber Extension merupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan
konvergen yang memanfaatkan jaringan internet, komunikasi melalui komputer dan multimedia
interaktif digital untuk menjembatani proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru
dibidang pertanian secara cepat. Hadirnya cyber extension merupakan tahapan baru dalam
penyuluhan pertanian dalam era MEA di Indonesia. Dalam cyber extension jarak geografis antara
penyuluh pusat dengan penyuluh di daerah sudah tidak menjadi penghalang. penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran cyber extension dalam pembangunan pertanian di
era MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian
yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya. Sedangkan bahan
dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studi pustaka (literature
review). Kesimpulan dari penelitian ini adalah optimalisasi cyber extension dapat dilakukan dengan
beberapa cara, antara lain ialah pelatihan keterampilan penggunaan komputer dan internet bagi
penyuluh, sehingga penyuluh menjadi lebih kompeten dalam menggunakan teknologi informasi
Kata kunci : Cyber extension, penyuluh, penyuluhan, informasi

PENDAHULUAN
Indonesia termasuk daftar negara yang diperhitungkan dan diprediksi kelak akan menjadi
negara dengan kekuatan yang besar. Terlepas dari masih banyaknya kelemahan dalam bidang
pembangunan ekonomi nasional. Harus diakui paling tidak saat ini termasuk negara dengan tingkat
stabilitas ekonomi yang relatif tinggi dan negara demokratis yang kuat. Indonesia tercatat sebagai
negara yang relatif cepat mengadopsi dan berpredikat sebagai negara demokrasi. Bangsa Indonesia
harus menyadari bahwa negara ini memiliki potensi utamanya di sektor pertanian. Pembangunan
pertanian diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan produk pertanian nasional sekaligus
memperbaiki pendapatan masyarakat. Pengamatan pada beberapa negara maju menunjukkan
bahwa tahapan pembangunan berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri (barang dan jasa)
berbasis ilmu dan teknologi modern didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan pertanian
yang andal dan kuat (Nuhung, 2014).
Memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dimana Negara lain bebas menjual
produknya di Indonesia. Kedepan persaingan dan kompetisi akan semakin ketat. Sehingga
diperlukan strategi yang tepat dalam menyebarkan informasi dan teknologi pertanian terbaru yang
dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan nilai tambah pada pengolahan hasil
pertanian.
Salah satu upaya dalam penyebaran informasi dan teknologi pertanian dilakukan dengan
penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan upaya penyampaian informasi (pesan)
yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani beserta anggota
keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau, dan mampu
menggunakan inovasi dan teknologi baru yang disampaikan oleh para penyuluh pertanian (Kusnadi,
2011). Menurut undang-undang no 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan yang menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian merupakan tugas
penyuluhan pertanian (PNS, Swasta, dan Swadaya), maka dalam rangka pengembangan penyuluhan
pertanian, cyber extension diperlukan untuk menunjang tugas penyuluh pertanian (Pusat
Penyuluhan Pertanian, 2014).
Cyber Extension adalah suatu mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui area
cyber, suatu ruang imajiner-maya di balik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatan
komunikasi (Wijekoon, 2009). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru
penyuluhan ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian guna
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meningkatkan akses informasi kepada; PPL (Penyuluh Pertanian Lapang) sehingga proses
transformasi ilmu ke petani menjadi update. Secara etimologi, cyber extension terdiri dari dua kata
yaitu cyber dan extension. Cyber menurut Oxford Dictionary berarti yang berhubungan dengan
Teknologi Informasi, Internet, dan virtual reality. Sedangkan extension atau penyuluhan adalah
sebuah mekanisme sentral dalam proses pembangunan pertanian, baik dari segi transfer teknologi
dan pengembangan sumber daya manusia (Samanta, 1993).
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Cyber Extension merupakan media
komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang memanfaatkan jaringan internet,
komunikasi melalui komputer dan multimedia interaktif digital untuk menjembatani proses
transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru dibidang pertanian secara cepat (Wikipedia,
2016).Penyuluh yang dinilai berhasil melakukan transfer teknologi perlu membagikan pengalaman
dan materi yang disampaikannya kepada penyuluh lainnya, agar penyuluh lain dapat belajar dari
keberhasilan tersebut dan menerapkannya di wilayah kerja penyuluh pertanian tersebut.
Perbedaan lokasi keberadaan penyuluh dapat menjadi kendala dalam penyebaran informasi, maka
diperlukan teknologi informasi yang dapat menghapus kendala jarak tersebut. Salah satunya
dengan kehadiran cyber extension.
Hadirnya cyber extension merupakan tahapan baru dalam penyuluhan pertanian dalam era
MEA di Indonesia. Dalam cyber extension jarak geografis antara penyuluh pusat dengan penyuluh di
daerah sudah tidak menjadi penghalang. Namun masih ada beberapa faktor yang menjadi kendalan
cyber extension belum optimal, yaitu sumber daya manusia penyuluh yang belum memiliki
kemampuan 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 teknologi
informasi dan komunikasi rendah); (2) Infrastruktur/sarana (kurang stabilnya pasokan listrik dan
jaringan komunikasi); (3) Rendahnya kapasitas SDM dalam aplikasi teknologi informasi dan
komunikasi, dan (4) Masih rendahnya kultur berbagi dan kesadaran untuk mendokumentasikan
data. Selain itu kendala yang perlu dicermati adalah kemampuan dari penyuluh dalam mengelola
teknologi 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 pembangunan
pertanian di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di
depan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran cyber extension dalam
pembangunan pertanian di era MEA.
BAHAN DAN METODE
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian
yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2000).
Sedangkan bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studi
pustaka (literature review). Studi pustaka ialah kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan
mengurai hingga menganalisa bahan bacaan (pustaka/teks. Studi pustaka tidak hanya sekedar
urusan membaca dan mencatat literature atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami
banyak orang selama ini. apa yang disebut dengan studi pustaka atau teks ini ialah serangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta
mengolah bahan penelitian. Tujuan studi pustaka adalah usaha mencermati (menganalisa),
mengenali dan membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagai
variabel penelitian dengan hubungannya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan teknologi informasi belum banyak menyentuh sektor pertanian, terutama di
tingkat petani. Globalisasi yang menghapus batas-batas geografis wilayah, menyebabkan arus
informasi bergerak dengan cepat. Kebutuhan akan tersedianya informasi yang cepat membutuhkan
media 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 upaya
untuk meningkatkan nilai tambah pertanian melalui pengolahan produk pertanian.
Kehadiran teknologi informatika merupakan tantangan bagi penyuluh agar menguasai
keterampilan komputer dan memanfaatkan internet.Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi sebagai media baru penyuluhan ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam
penyelenggaraan penyuluhan guna meningkatkan akses informasi kepada penyuluh sehingga
proses transformasi ilmu ke pelaku utama/usaha menjadi update. Disamping itu, user juga dapat
secara 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 dan
keterampilan kepada penyuluh dalam memberikan materi penyuluhan kepada pelaku utama dan
pelaku usaha. Disamping itu, dengan cyber extension, timbulnya kesadaran yang tinggi dari
penyuluh untuk mencatat dan mendokumentasikan kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan
implementasi inovasi di lapangan. Semangat berbagi pengetahuan diantara penyuluh perikanan
perlu lebih dikembangkan untuk meningkatkan penyebarluasan pemanfaatan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam cyber extension, yaitu faktor dari dalam (pelaku komunikasi itu sendiri) dan dari luar
koneksi yang sulit, biaya operasional, pendidikan, infrastruktur terbatas dan fasilitasi
training.Kompleksitas usahatani, tingkat dukungan eksternal (lingkungan), usia, waktu
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengalaman, jaringan, ketersediaan informasi,
kepribadian dan pendekatan proses pembelajaran memberikan pengaruh pada peningkatan atau
pengurangan terhadap penggunaan komputer atau teknologi informasi dan komunikasi (Iddings,
1990).
Penyuluh harus aktif dalam mencari informasi terkini tentang perkembangan pembangunan
pertanian. Informasi yang tersedia tidak hanya ada di Balai Peyuluhan Pertanian Kabupaten, tapi
bisa banyak diperoleh melalui internet. Saat ini internet sedang menjadi primadona dalam mencari
informasi karena mudah digunakan jika ada perangkat komputer atau telepon pintar dan koneksi
internet. Sumberdaya manusia yang tidak ditunjang dengan sumberdaya fisik seperti pengadaan
komputer atau telepon pintar dan jaringan internet maka hal tersebut akan sia-sia. Sama
pentingnya 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. Oleh
karena itu perlu kerja sama diantara semua pihak terkait agar cyber extension ini dapat berjalan
dengan optimal sesuai dengan tujuan. Penyuluh sebagai opinion leader atau orang yang pertama kali
menerima informasi dan pembentuk opini dari cyber extension diharapkan tidak bias dalam
menginterpretasikan informasi dan data, karena penyuluh bertanggung jawab atas penyebaran
informasi yang didapatkannya (Shamadiyah, 2016).
Optimalisasi cyber extension dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain ialah
pelatihan keterampilan penggunaan komputer dan internet bagi penyuluh, sehingga penyuluh
menjadi lebih kompeten dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian dari segi fasilitas,
penyuluh dapat diberikan fasilitas kantor berupa perangkat komputer dan jaringan internet agar
memudahkan penyuluh dalam mencari informasi terkini tentang pertanian. Semangat berbagi juga
harus dikembangkan, karena jika tidak ada sharing pengalaman diantara penyuluh yang berhasil
tidak akan ada strategi-strategi baru yang dapat diikuti oleh penyuluh lainnya.
KESIMPULAN
Penyuluhan ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap
pembangunan pertanian di Indonesia, karena proses penyebaran informasi dan teknologi pertanian
berada di dalam tugas pokok penyuluh. Informasi dan teknologi pertanian semakin berkembang
setiap saat membutuhkan penyuluh yang berkualitas handal dan berwawasan global. Dalam era
MEA yang mengedepankan kecepatan akses informasi dan teknologi perlu mendapat perhatian dari
penyuluh. Optimalisasi cyber extension dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain ialah
pelatihan 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 agar
memudahkan penyuluh dalam mencari informasi terkini tentang pertanian. Semangat berbagi juga
harus dikembangkan, karena jika tidak ada sharing pengalaman diantara penyuluh yang berhasil
tidak akan ada strategi-strategi baru yang dapat diikuti oleh penyuluh lainnya.
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ABSTRAK
Sistem pertanian konvensional yang selama ini dilaksanakan menimbulkan banyak dampak negatif,
sehingga pemerintah menggalakkan kebali sitem pertanian yang berorientasi pada pertanian ramah
lingkungan yaitu pertanian organik. Salah satu komoditi yang dikembangkan yaitu padi sawah
organik, dimana Kabupaten Agam sampai saat ini masih memiliki lahan pertanian padi sawah
organik. Permasalahannya semenjak tahun 2007 luas lahan pertanian padi sawah organik di
Kabupaten Agam belum bertabah sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk memetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus, dimana data
yang paling utama digunakan adalah data sekunder, sedangkan data primer digunakan untuk
memperkuat hasil penelitian. Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan
menggunakan bantuan alat analisis LFA. Hasil yang didapatkan bahwa wilayah potensial untuk
pengembangan pertanian padi sawah organik adalah di Kecamatan Baso, tepatnya di empat nagari
yaitu Nagari Koto Tinggi, Nagari Padang Tarok, Nagari Simarasok, Nagari Tabek Panjang.
Kata kunci: padi sawah organik, pertanian konvensional, pengembangan wilayah
PENDAHULUAN

Pertanian organik lahir dengan mengusung konsep usaha tani yang dapat melestarikan
lingkungan dan dapat membantu pembangunan pertanian (Mayrowani, 2012). Konsep pertanian
organik, merupakan jawaban dari dampak negatif revolusi hijau yang diusung oleh negara maju dan
Negara berkembang, dimana di Indonesia penerapannya dimulai pada tahun 1960-an untuk
percepatan 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 pangan
lokal/tradisional.
6. Peningkatan kesenjangan Global antara negara-negara industri dan negara-negara
berkembang.
7. Kehilangan Pengendalian Komunitas Lokal terhadap Produksi Pertanian
Pada sistem pertanian konvensional, petani mejadikan pupuk kimia sebagai salah satu input
utama untuk membantu peningkatan produksi usaha taninya. Pemakaian pupuk kimia secara
berlebihan dapat menyebabkan residu yang berasal dari zat pembawa (carier) pupuk nitrogen
tertinggal dalam tanah sehingga akan menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Pupuk
kimia yang terus menerus menyebabkan ekosistem biologi tanah menjadi tidak seimbang, sehingga
tujuan pemupukan untuk mencukupkan unsur hara di dalam tanah tidak tercapai. Potensi genetis
tanaman pun tidak dapat dicapai mendekati maksimal (Astiningrum, 2005; Sutanto, 2006).
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Kembali digalakkannya sistem pertanian organik di Indonesia, semenjak pemerintah
mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) pada tahun 2005.
Dalam konteks RPPK tersebut, aspek pelestarian lingkungan menjadi isu yang sangat penting di
sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan keamanan pangan dan kelestarian sumber daya alam,
serta lingkungan pertanian. Pentingnya isu pelestarian lingkungan pertanian, dikarenakan lahan
pertanian di Indonesia telah mengalami degradasi atau kerusakan, akibatnya masyarakat yang
tinggal di kawasan degradasi tersebut menghadapi berbagai ancaman, seperti menurunya
produktivitas usaha tani dan munculya berbagai penyakit ( Las, Subagyono, dan Setiyanto, 2006).
Salah satu komoditi pertanian tanaman pangan yang dikembangkan dengan sitem pertanian
organik adalah padi sawah organik. Dimana cara bertanam padi organik, menggunakan pupuk
organik seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa tanaman jerami yang dibenamkan ketanah.
Sedangkan untuk mengendalikan hama, penyakit dan gulma, dilaukan secara manual atau
menggunakan biopeptisida (Zahrah, 2011). Budidaya padi secara organik akan menghasilkan padi
yang bebas residu pestisida dan pupuk kimia. Selain ramah lingkungan, biaya pertanaman sangat
rendah karena pupuk dan pestisida yang digunakan berasal dari alam di sekitar petani (B P P S D M
P, 2011).
Usahatani Padi organik adalah usaha penerapan budidaya Padi secara organik dengan
pengkoordinasian faktor-faktor produksi dan sumber daya yang dimiliki petani Padi organik untuk
mencapai hasil produksi dan keuntungan maksimal. Usahatani Padi organik dan anorganik pada
saat ini memiliki sifat sama, yaitu mengarah kepada commercial farming, dimana keuntungan
menjadi orientasinya (Swandi, 2005).Bertanam padi secara organik pada dasarnya tidak berbeda
dengan bertanam padi pada pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan petani. Perbedaannya hanya
pada pemilihan varietas, penggunaan pupuk dan pestisida.
Permasalahannya adalah sampai saat sekarang ini, luas lahan pertanian padi sawah organik
di Indonesia (SPOI, 2011 dalam Mayrowani, 2012) dan khususnya di Sumatera Barat belum
berkembang sesuai dengan harapan. Petani masih memilih sitem pertanian konvensional dalam
menjalankan usahatani padi sawahnya. Pada hal, lahan pertanian di Sumatera Barat telah
mengalami degradasi, sekitar 205 ribu Ha dari total 1.024.522 Ha lahan pertanian di Sumbar mulai
terdegradasi dan mengalami penurunan zat hara karena kesalahan pengelolaan dan pemakaian
bahan kimia berlebihan (Rusman, 2004). Irsal Las & dkk (2006) dari Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian, pernah mengkaji bahwa penggunaan pupuk yang
berlebihan terutama pupuk nitrogen, peptisida dan sisa bahan kimia dari industri merupakan faktor
utama yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di lahan sawah beririgasi.
Salah satu wilayah di Sumbar sebagai tempat pengembangan padi sawah organik adalah
Kabupaten Agam (Atman dan Nurnayeti, 2013) yang memiliki topografi dataran tinggi, iklim yang
sejuk, curah hujan yang banyak, dimana kabupaten ini memiliki luas wilayah 2 232.30 Km2 (BPS
Kab. Agam 2015). Namun, sampai saat sekarang ini luas lahan pertanian padi sawah organik belum
bertambah sesuai dengan harapan. Pada kenyataannya, untuk melakukan pengembangan,
dibutuhkan perencaaan yang matang dari segala aspek. Salah satu aspek yang perlu direncanakan
adalah pemilihan wilayah pengembangan yang potensial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk memetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan memanfaatkan
paradigma post-positivism (kualitatif). Dari segi jenisnya penelitian ini merupakan penelitian studi
kasus. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yang berlokasi penelitian di Kecamatan Baso
Kabupaten Agam, karena hanya wilayah ini yang difokuskan pemerintah untuk pertanian padi
sawah organik. Data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan data primer
dikumpulkan dengan metode FGD. Informan yang digunakan sebanyak 4 orang yang berasal dari
Dinas Pertanian Kab. Agam, penyuluh pertanian, aparatur pemerintah Kecamatan Baso dan
Aparatur pemerintah Nagari Simarasok. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif
kualitatif 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, dilakukan
dengan cara melihat potensi pendukung yag dimiliki oleh daerah tersebut. Wilayah akan dipilih
dalam dua tahapan, yaitu wilayah pada tingkat administratif Kecamatan dan wilayah pada tingkat
administratif Nagari. Adapun pertimbangan pemilihan wilayah yang digunakan adalah dukungan
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, teknologi pendukung, dan pasar
untuk pertanian padi sawah organik. Pada Tabel 1 di bawah ini, akan terlihat kondisi potensi
wilayah 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 di
fokuskan untuk kegiatan pertanian organik, dimana terdapat dua komoditi yang dihasilkan di
daerah ini yaitu padi sawah organik dan sayur organik.Daerah ini juga telah memiliki petani padi
organik, kelompok tani padi organik, serta sarana & prasarana seperti hueler padi organik,
teknologi pendukung untuk pembuatan pupuk organik, pembuatan peptisida orgaik, dan juga telah
memiliki pasar sendiri untuk memasarkan padi atau beras organik yang dihasilkan oleh petani. Oleh
karena itu, fokus wilayah pegembangan pertanian padi sawah organik ditetapkan di Kecamatan
Baso.
Pemetaan Wilayah Pengembangan Pertanian Padi Sawah Organik Tingkat Nagari/Desa di
Kabupaten Agam.

Sebelum dilakukan pemetaan wilayah pengembangan tingkat Nagari, maka perlu sedikit
dijabarkan kondisi umum dari daerah Kecamatan Baso. Daerah ini memiliki luas wilayah 70,70 km,
dimana Ibukecamatannya berada di Baso. Daerah ini terbagi menjadi beberapa wilayah
administratif tigak Nagari/Desa dengan jumlah 6 Nagari, dimana nagari yang memiliki luas lahan
untuk 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 persawahan
untuk pertanian padi sawah organik, yaitu Nagari Simarasok.
Pertanian padi sawah organik di Nagari Simarasok pada awalnya dipelopori oleh Hj. Nelly
Hasan, beliau adalah tokoh masyarakat daerah tersebut dan juga pernah berpengalaman sebagai
anggota DPR RI. Ibu Hj. Nelly menyampaikan kepada masyarakat akan manfaat dari dari pertanian
organik, dimana beliau mengundang beberapa petani untuk mensosialisasikan kegiatan pertanian
organik tersebut dan ketika itu masyarakat menerima ide pelaksanaan pertanian organik di lahan
mereka. Kegiatan usaha tani padi sawah organik di nagari Simarasok dimulai pada tahun 2009 yang
dilaksanakan oleh kelompok tani Lurah Sepakat. Sampai saat searang ini kelompok tani padi sawah
organik di nagari ini terus bertabah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Nagari Simarasok
telah menyadari akan manfaat dari skstem pertanian organik.
Seperti yang telah dijelaskan bahwa Kecamatan Baso terdiri dari 6 Nagari, sedangkan baru 1
Nagari yang menekuni usaha tani padi sawah organik. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah
memetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik, maka akan
diidentifikasi wilayah lainnya yang terdapat di Kecamatan Baso untuk pengembangan pertanian
padi sawah organik. Pemilihan wilayah potensial tempat pengembangan pertanian padi sawah
organik, dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dukungan atau potensi yang dimiliki oleh
setiap wilayah, seperti yang terdapat pada Tabel 2 di bawah ini.
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Konsep logika yang digunakan dalam pemilihan wilayah potensial untuk pengembangan
pertanian padi sawah organik adalah logika sebab akibat. Secara ringkas dapat dilihat pada Gambar
1 di bawah ini.
Maka

Purpose: pengembangan pertanian padi
sawah organik di Kab. Agam

Jika

Maka

Jika
Gambar 1.

Goal: berembangnya pertanian padi sawah
organik di Kab. Agam

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

Maka

Jika

input: SDA, SDM, sarana&prasarana,
dukungan pemerintah, input organik
Logika Sebab Akibat Pemilihan Wilayah Pengembangan Pertanian padi Sawah Organik Tingkat
Nagari Kecamatan Baso, Kabupaten Agam

Berdasarkan Gambar 1 dan didukung oleh data-data yang terdapat pada Tabel 2 di atas,
maka dapat ditetapkan beberapa Nagari untuk menjadi wilayah pengembangan pertanian padi
sawah organik. Dari 6 Nagari yang ada di Kecamatan Baso, maka ada 4 Nagari yang dapat dijadikan
wilayah pengembangan, yaitu:
1. Nagari Koto Tinggi
2. Nagari Padang Tarok
3. Nagari Simarasok
4. Nagari Tabek Panjang
Keempat Nagari yang dipilih memiliki dukungan input yang dapat membantu kelancaran
pengembangan pertanian padi sawah organik. Adapun dukungan potensial yag dimiliki keempat
wilayah tersebut adalah SDA, SDM, sarana&prasarana, dukungan pemerintah, ketersedian bahan
pembuat pupuk organik, peptisida organik dan kandungan organik tanah.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pada tingkat Kecamatan,
wilayah yang potensial untuk dijadikan tempat pengembangan pertanian padi sawah organik di
Kabupaten Agam adalah Kecamatan Baso. Sedangkan untuk wilayah tingkat Nagari, terdapat empat
nagari yang potensial untuk lokasi pengembangan pertanian padi sawah organik, yaitu: Nagari Koto
Tinggi, Nagari Padang Tarok, Nagari Simarasok, Nagari Tabek Panjang.
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Penggunaan Tanaman Air Sebagai Fitoremediasi
Limbah Kelapa Sawit
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ABSTRAK
Hasil akhir dari kegiatan pengolahan suatu industri tidak semua termanfaatkan menjadi sebuah
barang jadi dari kegiatan tersebut. Sebagian kecil tidak termanfaatkan, sisa yang tidak
termanfaatkan akan di alirkan kembali kelingkungan sekitar. Hasil yang di alirkan ke lingkungan
sekitar dalam bentuk zat cair yang mengandung bahan organik sedikit banyak akan mempengaruhi
struktur dari kualitas air. Tanaman merupakan makhluk hidup yang bisa memanfaatkan bahanbahan organik tersebut secara langsung. Dengan mengacu pada prinsip tersebut tujuan penelitian
ini dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar tanaman air mampu berfungsi sebagai
fitoremediasi pada limbah kelapa sawit terutama parameter kualitas air. Penelitian ini dilakukan di
Laboratorium Hatchery dan Teknologi Budidaya perairan program Studi Budidaya Perairan
Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, pada bulan Juni- Juli 2015. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) non faktorial. Perlakuan yang digunakan yaitu empat perlakuan dan tiga ulangan
yaitu perlakuan A : 20 liter limbah sawit + 600 gr kangkung, B : 20 liter limbah sawit + 600 gr eceng
gondok, C : 20 liter limbah sawit + 600 gr apu-apu, D : 20 liter limbah sawit. Parameter pengamatan
pada penelitian ini meliputi pH, DO, Suhu, Nitrat dan Fosfat. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa yang terbaik yaitu perlakuan B (Eceng gondok) mampu berfungsi sebagai fitoremediasi
secara maksimal dari limbah kelapa sawit.
Kata kunci : Fitoremediasi, Tanaman air, Limbah kelapa sawit, Kualitas air
PENDAHULUAN

Perkembangan industri di berbagai bidang dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia
semakin pesat. Salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri pengolahan kelepa sawit
menjadi minyak. Hasil akhir dari kegiatan pengolahan suatu industri tidak semua termanfaatkan
menjadi sebuah barang jadi dari kegiatan tersebut. Sebagian kecil tidak termanfaatkan, sisa yang
tidak termanfaatkan akan di alirkan kembali ke lingkungan sekitar. Hasil yang di alirkan ke
lingkungan sekitar dalam bentuk zat cair yang mengandung bahan organik sedikit banyak akan
mempengaruhi struktur dari kualitas air.
Air merupakan materi esensial di dalam kehidupan. Tidak ada satupun makhluk hidup di
dunia ini yang tidak membutuhkan air baik manusia, tumbuh – tumbuhan ataupun hewan. Hal ini
sebagian besar tubuhnya tersusun oleh air yaitu lebih dari 75 % isi sel manusia dan tumbuhan atau
lebih dari 67% isi sel hewan tersusun oleh air. Karena itu air digunakan oleh makhluk hidup
terutama 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 mikroorganisme
dalam jumlah yang melebihi batas toleransi sehingga menyebabkan adanya perubahan pada
kualitas air permukaan. Menurut Wardhana (1999), Indikator bahwa air lingkungan telah tercemar
adalah 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 kualitas
lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
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Limbah dapat mempengaruhi suatu kualitas dan kuantitas air sehingga dapat merusak suatu
perairan atau sungai termasuk organisme yang ada didalamnya seperti ikan. Limbah –limbah
tersebut bisa menyebabkan air menjadi keruh, menimbulkan bakteri, penyakit, dan gangguan
lainnya yang sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan. Maka diperlukan beberapa
upaya untuk mengurangi permasalahan terhadap kuantitas dan kualitas air yang diakibatkan oleh
limbah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas air, yaitu dengan melakukan
teknik fitoremediasi.
Fitoremediasi (Phytoremediation) merupakan suatu sistim dimana tanaman tertentu yang
bekerjasama dengan micro-organisme dalam media (tanah, koral dan air) dapat mengubah zat
kontaminan (pencemar/pollutan) menjadi kurang atau tidak berbahaya bahkan menjadi bahan
yang berguna secara ekonomi.Fitoremediasi merupakan salah satu teknologi yang secara biologi
yang memanfaatkan tumbuhan atau mikroorganisme yang dapat berasosiasi untuk mengurangi
polutan 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) dalam
penelitiannya 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 air
Beberapa penelitian menujukkan bahwa tumbuhan air mampu memperbaiki konsetrasi
kualitas air yang tercemar. Adapun tumbuhan – tumbuan tersebut seperti kangkung¸ eceng gondok,
dan apu – apu. Tumbuhan air tersebut merupakan gulma di air karena pertumbuhannya yang begitu
cepat. Karena pertumbuhan yang cepat kangkung, eceng gondok dan apu – apu dapat menutupi
permukaan air dan menimbulkan masalah pada lingkungan. Selain merugikan kerena cepat
menutupi permukaan air, dan ternyata juga bermanfaat karena mampu menyerap zat organik,
anorganik serta logam berat lain yang merupakan bahan pencemar. (Hidayat 1993). Berdasarkan
hal tersebut perlu dilakukannya penelitian mengenai penggunaan tanaman air untuk menurunkan
kadar limbah kelapa sawit.Adapun Tujuan PenelitianUntuk mengetahui pengaruh tumbuhan
Kangkung, Eceng gondok dan Apu – apu sebagai bahan fitoremediasi terhadap kualitas air pada
limbah pabrik kelapa sawit.
BAHAN DAN METODE

Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain wadah penelitian, timbangan
elektrik, alat ukur parameter kualitas air (pH meter, termometer, DO meter, Spektrofotometer).
Bahan yang digunakan antara lain sampel limbah kelapa sawit, kangkung, eceng gondok dan apuapu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental dengan menggunakan
rancangan 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 air
dilakukan pada setiap wadah disetiap 5 hari sekali atau pada hari ke 0, 5, 10, 15.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai 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 basa
suatu perairan Effendi (2003). Selama penelitian pH dalam media uji memiliki nilai yang berbeda
untuk lebih jelasnya, grafik nilai pH selama penelitian ini disajikan dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Grafik nilai pH

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa perlakuan A (Kangkung) mengalami
peningkatan nilai pH dari hari ke-0 sampai hari ke-5 dan mengalami penurunan pada hari ke-10 dan
hari ke-15. Pengamatan pada perlakuan B (Eceng gondok) pH tidak menunjukkan adanya
perubahan baik kenaikan nilai pH maupun penurunan nilai.
pH pada hari ke-0 sampai hari ke-5, sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-15
mengalami penurunan nilai pH. Perlakuan C (Apu – apu)tidak terjadi peningkatan nilai pH namun
hanya 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 dan
mengalami penurunan pada hari ke-10. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali terjadi pada hari
ke-15.
Selama penelitian berlangsung pertumbuhan eceng gondok memperlihatkan pertumbuhan
yang baik tanpa mengalami kematian, dan dapat disimpulkan bahwa eceng gondok juga dapat
tumbuh 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 akan
terhambat apabila nilai pH < 4 dan pH > 7,5.

b. Oksigen Terlarut (DO)

Kandungan oksigen terlarut dalam air sangat penting untuk kelangsungan hidup organisme
air dan lainnya untuk proses respirasi. Oksigen terlarut junga sangat berfungsi dalam air limbah
untuk proses nitrifikasi untuk lebih jelasnya Grafiknilai DO selamapenelitiandisajikandalamGambar
2.

Gambar 2.Grafiknilai DO

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa perlakuan A (Kangkung) mengalami
penurunan nilai DO hanya pada hari ke-15. Pengamatan pada perlakuan B (Eceng gondok) nilai DO
mengalami peningkatan pada hari ke-0 sampai hari ke-5, sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke15 mengalami penurunan nilai DO. Perlakuan C (Apu – apu) terjadi penurunan nilai DO dari hari keProsiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
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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 ke15.
Perlakuan C (Apu – apu) merupakan perlakuan terbaik walaupun sampai hari ke-10
mengalami penurunan, pada hari ke-15 mengalami kenaikan lebih dari hari ke-0. Semakin nilai DO
dalam air mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus (Kordi dan Andi,2009).

c. Suhu

Suhu sangat berperan dalam mengendalikan suatu perairan. Organisme air memiliki kisaran
suhu tertentu dalam kelangsungan hidupnya untuk lebih jelasnya Grafik nilai suhu selama
penelitian ini disajikan dalam Gambar 3

Gambar 3.GrafikNilaiSuhu

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan A (Kangkung) mengalami
penurunan 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 terjadi
dari hari ke-0 sampai hari ke-5, sedangkan pada hari ke-10 terjadi peningkatan suhu, kemudian
pada hari ke-15 terjadi penurunan kembali nilai suhu. Perlakuan D (Kontrol) terjadi penurunan nilai
suhu dari hari ke-0 sampai hari ke-5, sedangkan pada hari ke-10 terjadi peningkatan suhu, setelah
itu pada hari ke-15 terjadi penurunan kembali nilai suhu.
Nilai suhu ini juga tidak mengalami perubahan yang drastis, karena penggunaan jumlah air
yang sedikit dalam wadah penelitian sangat berpengaruh terhadap suhu air. Menurut Hartati
(2014) nilai suhu tidak menunjukkan perbedaan karena kedalaman bak – bak percobaan yang
digunakan dalam penelitian sangat dangkal sehingga penyebaran suhu relatif homogen atau
seragam.

d. Nitrat

Nitrat (NO3) adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama
bagi pertumbuhan dan algae (Effendi,2003). Penurunan berdasarkan waktu pengamatan secara
detail dapat diamatipada Gambar 4.

Gambar 4. Grafik Kandungan Nitrat
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Berdasarkan Gambar 4 nilai kandungan nitrat pada perlakuan A (Kangkung) terjadi
penurunan dari hari ke-0 sampai hari ke 15. Hal yang sama juga terjadi pada perlakuan B (Eceng
gondok) dan C (Apu – apu). Peningkatan kandungan nitrat pada perlakuan D (Kontrol) terjadi dari
hari ke-0 sampai hari ke-15.
Naik turunnya nilai nitrat di suatu perairan diduga dipengaruhi oleh tanaman air yang ada
pada setiap wadah dan proses dekomposisi bahan – bahan organik air limbah oleh bakteri yang
diduga berada didalam air limbah. Penyerapan nitrat oleh tanaman air menyebabkan berkurangnya
jumlah nitrat pada air limbah. Peningkatan nitrat diduga disebabkan oleh proses nitrifikasi yaitu
pembentukan nitrat dari nitrit dan amonia.
Dari hasil pengamatan pada Gambar 4 maka dapat disimpulkan perlakuan B yang
menggunakan tanaman eceng gondok dapat menurunkan konsentrasi nitrat secara signifikan.
Walaupun pada perlakuan A (Kangkung) dan C (Apu – apu) juga menunjukkan hasil yang hampir
sama seperti pada perlakuan B (Eceng gondok), akan tetapi perlakuan B (Eceng gondok) lah yang
lebih baik. Daya serap dari akar eceng gondok sangat efektif dan juga dibantu dengan keberadaan
bakteri 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 eceng
gondok mempengaruhi penyerapan bahan-bahan organik di dalam air limbah secara maksimal,
sehingga eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan fitoremediasi.

e. Fosfat

Fosfat merupakan fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan nila hasil pengamatan
fosfat selama penelitian pada masing –masing waktu pengamatan secara rinci disajikan pada
Gambar 5.

Gambar 5. Grafik kandungan fosfat

Gambar 5 menunjukkan bahwa perlakuanA (Kangkung) mengalami penurunan kandungan
fosfat dari hari ke-0 sampai hari ke 15. Pengamatan pada perlakuan B (Eceng gondok)terjadi
penurunan 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 yaitu
dengan penggunaan tumbuhan eceng gondok, dari hal tersebut menunjukkan bahwa eceng gondok
mampu menurunkan konsentrasi fosfat yang ada pada air limbah yaitu melalu penyerapan
menggunakan akar. Hal ini disebabkan karena adanya bakteri aktif yang ada pada akan eceng
gondok tersebut.
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Peningkatan kandungan fosfat bisa disebabkan oleh tingginya zat unsur hara baik yang
berasal dari dekomposisi sedimen maupun senyawa organik yang berasal dari jasad flora dan fauna
yang mati.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pH, suhu, DO, nitrat dan
fosfat, yang terdapat dalam limbah kelapa sawit mampu diserap secara baik oleh tanaman eceng
gondok hal ini dibuktikan terjadinya penurunan nilai paramater kualitas air dari limbah kelapa
sawit 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 tanaman
eceng gondok dapat digunakan sebagai tumbuhan pada proses fitoremediasi.
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ABSTRAK
Penyakit merupakan salah satu kendala dalam mencapai target produksi ikan nila. Jenis penyakit
yang berbahaya dalam budidaya ikan nila adalah bakteri Streptococcus iniae. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2015 bertempat di Laboratorium Fisiologi, Laboratorium
Aquatic Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala, dan Laboratorium Mikrobiologi
BPBAP Ujung Batee, Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serbuk
daun jambu biji (Psidium guajava L) yang dilakukan secara perendaman untuk mengobati infeksi
bakteri Streptococcus iniae pada ikan nila (Oreochromis niloticus). Penelitian ini menggunakan
metode eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) non faktorial dengan
lima perlakuan tiga kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman serbuk daun
jambu biji terhadap ikan nila dengan dosis yang berbeda berpengaruh terhadap kelangsungan
hidup, gejala klinis, lama waktu penyembuhan, dan total leukosit. Pemberian serbuk daun jambu biji
untuk mengobati infeksi bakteri Streptococcus iniae menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata
terhadap kelangsungan hidup, dimana F hitung (52.643) > F tabel 0.01 (5.99). Perlakuan terbaik
terdapat pada perlakuan C dengan dosis 450 mg/l dengan persentase kelangsungan hidup sebesar
83.33 %, tingkat kelangsungan hidup terendah terdapat pada perlakuan E (kontrol) dengan
kelulusan hidup 10 %. Total leukosit setelah ikan uji di uji tantang dengan bakteri Streptococcus
iniae meningkat dengan drastis, setelah ikan perlakuan diberi pengobatan dengan serbuk daun
jambu biji total leukosit menurun.
Kata Kunci: Streptococcus iniae, Ikan Nila, Serbuk Daun Jambu Biji, Perendaman
PENDAHULUAN

Produksi ikan nila (Oreochromis niloticus) yang semakin meningkat berpengaruh terhadap
ketersediaan ikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.Oleh karena itu perlu diadakan usaha
budidaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan produksi.Peningkatan produksi dapat
dilakukan dengan cara pembudidayaan ikan secara intensif. Namun pembudidayaan ikan secara
intensif yang tidak memperhatikan lingkungan, dan pemberian pakan yang tinggi akan
menyebabkan dampak negatif diantaranya yaitu munculnya serangan penyakit pada ikan.
Penyakit merupakan salah satu kendala dalam budidaya ikan yang dapat menyebabkan
penurunan tingkat produksi ikan.Perkembangan suatu penyakit dalam akuakultur meliputi suatu
interaksi yang tidak serasi antara ikan, kondisi lingkungan dan organisme penyakit (Afrianto dan
Liviawaty, 1992).Salah satu penyakit yang menyerang ikan nila (Oreochromis niloticus) adalah
bakteri Streptococcus iniae.Streptococcus iniae merupakan salah satu bakteri penyebab
Streptococcosis pada ikan nila (Oreochromis niloticus).Pada budidaya ikan nila (Orechromis
niloticus), infeksi jenis bakteri Streptococcus iniae bersifat akut yang dapat menyebabkan kematian
massal dalam tempo 3-7 hari, atau kematian berpola kronis selama beberapa minggu.
Selama ini bahan yang sering digunakan untuk menanggulangi penyakit pada ikan budidaya
adalah pengobatan dengan zat kimia atau antibiotik. Penggunaan antibiotik secara terus menerus
dan apabila penggunaannya tidak tepat dapat menyebabkan bakteri patogen menjadi resisten,
terjadi penimbunan residu obat-obatan di dalam tubuh ikan dan lingkungan perairan yang akhirnya
berbahaya 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, yaitu
dengan 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, flavonoid
merupakan zat antibakteri yang terkandung dalam daun jambu biji (Psidium guajava L).
METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2015.Penelitian ini dilakukan di tiga
Laboratorium, yaitu Laboratorium Fisiologi, Laboratorium Aquatic Fakultas Kedokteran Hewan,
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan Laboratorium Mikrobiologi BPBAP Ujung Batee, Aceh
Besar.
2. Bahan dan alat

Bahan dan alat yang digunakan adalah:Ikan nila, Daun jambu biji, Pakan pellet, Isolate murni
bakteri Streptococcus iniae,TSA (Triptic Soya Agar), TSB (Triptic Soya Broth), Alkohol, Akuades,
Desinfektan, EDTA, Larutan Turk , sedangkan alat yang digunakan adalah Ember, Aerator, Tabung
reaksi, Blender, Erlemenyer, Timbangan analitik, Penggaris, Jarum ose, Hot plate, Inkubator, Pipet
tetes, Thermometer, pH meter, Turbidimeter, Autoclave, Lesung, Hemasitometer, Jarum suntik,
Laminar flow, Lampu Bunsen, Shaker, Cawan petri.
3. Rancangan Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) non
faktorial yang terdiri dari5 perlakuan dan 3 kali ulangan.Penelitian ini mengacu pada Rosidahdan
Afizia (2012) dengan dosis yang digunakan 600 ppm dengan mortalitas 50%.
Perlakuan A = Pemberian serbuk daun jambu biji 250 mg/l
Perlakuan B = Pemberian serbuk daun jambu biji 350 mg/l
Perlakuan C = Pemberian serbuk daun jambu biji 450 mg/l
Perlakuan D = Pemberian serbuk daun jambu biji 550 mg/l
Perlakuan E = Kontrol, tanpa pemberian serbuk daun jambu biji.
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gejala Klinis
Gejala klinis diamati untuk mengetahui tingkah laku dan perubahan fisik yang terjadi pada
ikan uji selama penelitian berlangsung dengan cara mengamati tingkah laku dan perubahan
eksternal tubuh ikan uji. Gejala klinis diamati pada tiga waktu yaitu, pertama sebelum ikan nila diuji
tantang 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 setelah
pengobatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini
a. Gejala Klinis sebelum Uji Tantang

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa ikan uji yang belum diuji tantang
dengan bakteri Streptococcus iniae tidak menunjukkan gejala klinis, ini dapat dilihat dengan tidak adanya
perubahan gejala klinis, hal ini dikarenakan ikan uji dalam keadaan sehat. Ikan uji matanya masih
normal, 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 uji
tidak megap-megap dan ikan uji sangat responsif terhadap pakan serta pakan tidak tersisa. Hal ini sesuai
dengan pendapat Tim Perikanan WWF Indonesia (2011), ikan nila sehat ciri-cirinya yaitu bentuk badan
normal, gerakan ikan lincah, mempunyai respon yang tinggi terhadap pakan, tidak terdapat luka ditubuh
ikan, warna cerah, dan ikan tidak cacat.
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b. Gejala klinis pada saat uji tantang
Berdasarkan Tabel1 diatas dapat disimpulkan bahwa ikan nila yang dilakukan uji tantang
dengan bakteri selama 15 menit menunjukkan gejala klinis yang berbeda-beda pada setiap
perlakuan.Perubahan gejala klinis ini merupakan efek dari uji tantang dengan perendaman bakteri
Streptococcus iniae. Perubahan gejala klinis ikan uji diduga dipicu karena adanya stressor.Pada
penelitian ini stressor penyebab perubahantingkah laku ikan diduga adalah agen
infeksiStreptococcus iniae yang direndam ke tubuh ikan.Streptococcus iniae merupakan agen
infeksius yang dapat menginfeksi secarasistemik dan menimbulkan stress.
Penurunan nafsumakan pada ikan yang diberi perlakuan diduga disebabkan oleh stres
akibat masuknya bahan atau benda asing yang masuk dalam tubuh dan diduga terjadi kerusakan
organ dalam.Tim Perikanan WWF Indonesia (2011) menyatakan bahwa ciri-ciri ikan nila sakit yaitu
berenang tidak beraturan, terdapat luka dipermukaan tubuh ikan, mata ikan mengalami
pembengkakan, warna tubuh tidak cerah dan tidak ada nafsu makan.
Setelah 72 jam uji tantang pada semua perlakuan ikan nila menunjukkan gejala klinis yang
sangat signifikan dari ikan sehat sebelum diuji tantang dengan bakteri Streptococcus iniae, setelah
72 jam uji tantang gejala klinis yang timbul berupa mata ikan uji menonjol,ikan uji kembung, sisik
ikan uji terkelupas, warna tubuh pucat, keadaan ekor geripis, terdapat luka pada tubuh, ikan
berenang mengejar ekor(whirling), ikan berenang di permukaan, ikan uji megap-megap dan ikan
kurang respon terhadap pakan dan pakan tersisa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwaningsih
dan 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), pada
infeksi yang akut terdapat infeksi pada hati menjadi pucat, limpa membesar (bengkak), dan terjadi
kerusakan 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 dan
merusak struktur dan fungsi ginjal, yang mengakibatkan terganggunya proses-proses fisiologik di
dalam tubuh ikanbahkan dapat menyebabkan kematian. Rusaknya ginjal akan memudahkan bakteri
masuk ke dalam jaringan ginjal dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Keberadaan bakteri
pada 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 gerakan
renang abnormal (whirling) saat bakteri Streptococcus menginfeksi organ otak, dan pada saat
bakteri menginfeksi organ mata dapat menyebabkan perubahan padamata (exopthalmia) (Hardi,
2011).

c. Gejala klinis setelah perendaman dengan serbuk daun jambu biji

Perendaman serbuk daun jambu biji dilakukan 30 menit setiap hari selama satu
minggu.Berdasarkan pengamatan hari ke-8 dapat disimpulkan bahwa perendaman serbuk daun
jambu biji untuk pengobatan infeksi bakteri Streptococcus iniae menunjukkan gejala klinis yang
berbeda-beda. Pada setiap perlakuan mulai menunjukkan kesembuhan yang berangsur-angsur,
kecuali perlakuan E (kontrol). Perlakuan terbaik pada perlakuan C (serbuk daun jambu biji 450
mg/l), gejala klinisnya yaitu mata sudah kembali normal, ikan tidak kembung lagi, keadaan sisik
hampir 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, respon
terhadap pakan dan pakan tidak tersisa.
Perlakuan B (serbuk daun jambu 350 mg/l), dan perlakuan A ( serbuk daun jambu 250
mg/l) berangsur-angsur membaik dan menunjukkan kesembuhan. Ini dikarenakan kemampuan
serbuk daun jambu biji dalam mengobati luka akibat infeksi bakteri Streptococcus iniaekarena
dalam 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 membunuh
dan menghambat pertumbuhan bakteri.
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Minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman dengan
mengganggu proses terbentuknya membran dan atau dinding sel, sehingga membran atau dinding
sel tidak terbentuk atau terbentuk tidak sempurna. Tanin mempunyai sifat sebagai pengelat yang
mengkerutkan usus sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya
permeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat atau
bahkan mati.
Alkaloid dapatmengganggu terbentuknya jembatan seberang silang komponen penyusun
peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan
menyebabkan kematian sel tersebut (Ajizah 2004). Flavonoid bersifat antibakteri dan antioksidan
serta mampu meningkatkan sistem imunkarena leukosit sebagai pemakan antigen lebih cepat
dihasilkan dan sistem limfosit lebih cepat diaktifkan.Hal ini menandakan bahwa zat yang terdapat
dalam serbuk daun jambu biji sudah bekerja sebagai antibakteri.
Sedangkan perlakuan D (serbuk daun jambu biji 550 mg/l) gejala klinis yang ditunjukkan
berbeda 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 semakin
banyak, diantaranya adalah saponin. Apabila dalam jumlah besar saponin dapat mengganggu sistem
pencernaan ikan.Pada perlakuan E (kontrol) gejala klinis ikan uji sangat berbeda dengan yang diberi
perlakuan dengan serbuk daun jambu biji, pada perlakuan kontrol ikan uji hanya memiliki antibodi
alami sehingga kemampuan bakteri Streptococcus iniae untuk menyerang ikan uji lebih tinggi, dan
kemampuan ikan uji untuk mempertahankan diri lebih rendah, sehingga ikan uji makin hari makin
lemas, dan mengalami kematian.
2. Kelangsungan Hidup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan nila yang diberi perlakuan peredaman dengan
serbuk daun jambu biji dengan dosis yang berbeda berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan
nila yang diinfeksi bakteri Streptococcus iniae. Rata-rata nilai kelangsungan hidup ikan nila dapat
dilihat 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 biji
memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan nila. Hasil di atas menunjukkan bahwa
rata-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%, dan
terakhir perlakuan E dengan persentase 10,00%.
Kelangsungan hidup tertinggi pada perlakuan C yaitu dengan dosis 450mg/l. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan dosis 450 mg/l mampu mengobati ikan nila yang terserang bakteri
Streptococcus iniae dengan efektif.Semakin besar konsentrasi yang digunakan, semakin besar pula
kemampuan antibakterinya yang diperoleh.Sesuai dengan pendapat Nursal (1998) dalam Rosidah
dan Afizia (2012), konsentrasi yang semakin tinggi, maka kemampuan antibakterinya juga semakin
besar. Tetapi apabila konsentrasi melebihi batas kemampuan ikan, maka akan menjadi racun bagi
ikan itu sendiri.
Pada perlakuan E(kontrol) kelangsungan hidup ikan sangat rendah dibandingkan perlakuan
lain.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 oleh
zat antibakteri dari serbuk daun jambu biji.Dalam keadaan imunitas yang lemah maka sangat
mudah terserang bakteri karena tubuh ikan tidak mampu menahan serangan bakteri. Dampak yang
pertama ditimbulkan oleh ikan uji adalah ikan mengalami stres sehingga menyebabkan nafsu
makan menurun dan dalam jangka waktu tertentu ikan mengalami kematian. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Affandi dan Tang (2002) dalam Syahida et al.,(2013), kondisi lingkungan yang buruk
bagi kehidupan ikan serta ditunjang oleh adanya mikrooganisme patogen, akan menyebabkan
terjadinya infeksi dan kematian pada ikan.
Berdasarkan analisis statistik dengan uji F menunjukkan bahwa pemberian serbuk daun
jambu biji untuk mengobati infeksi bakteri Streptococcus iniae menunjukkan pengaruh sangat nyata
terhadap kelangsungan hidup, dimana F hitung (52.643) > F tabel 0,01 (5.99) (Lampiran 2).Dari
hasil uji Tukey menunjukkan bahwa perlakuan A, B, C dan D berbeda dengan perlakuan E, dan
persentase kelulusan hidup terbaik terdapat pada perlakuan C.
3. Perhitungan Leukosit

Hasil perhitungan leukosit dilakukan pada awal penelitian (sebelum uji tantang), setelah uji
tantang dengan bakteri, dan setelah perendaman dengan serbuk daun jambu biji.Hasil perhitungan
leukosit selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2 Total Leukosit Ikan Nila (sel/mm3)
Perlakuan
A
B
C
D
E

Sebelum uji
tantang
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000

Total leukosit
Setelah uji tantang
96.750
122.000
154.000
159.250
152.500

Setelah pengobatan dengan
serbuk daun jambu biji
28.500
62.250
96.750
151.500
163.750

Total leukosit yang dihasilkan pada perlakuan A pada keadaan normal adalah 22.000
sel/mm3, setelah uji tantang 96.750 sel/mm3, setelah pengobatan dengan serbuk daun jambu biji
28.500 sel/mm3. Pada perlakuan B pada keadaan normal 22.000 sel/mm3, setelah uji tantang
122.000 sel/mm3, setelah pengobatan dengan serbuk daun jambu biji 62.250 sel/mm3. Pada
perlakuan C pada keadaan normal 22.000 sel/mm3, setelah uji tantang 154.000 sel/mm3, setelah
pengobatan dengan serbuk daun jambu biji 96.750 sel/mm3. Pada perlakuan D pada keadaan
normal adalah 22.000 sel/mm3, setelah uji tantang 159.250sel/mm3, setelah pengobatan dengan
serbuk 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 biji
163.750 sel/mm3.
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Jumlah leukosit pada ikan nila sehat berada dalam kisaran normal.Hal ini dikarenakan
kondisi lingkungan yang mendukung hidup ikan, yaitu tidak adanya stres dan kualitas air yang
layak. 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 perlakuan
berusaha mempertahankan diri dari kondisi buruk akibat pemaparan bakteri yang dapat dilihat
dari jumlah sel darah putih yang terus meningkat serta tubuh ikan tersebut akan membentuk
antibodi. Hal ini sesuai dengan pendapatJaneway et al., (2001) dalam Hastuti (2013), ikan yang sakit
akan menghasilkan banyak leukosit untuk memfagosit bakteri dan mensintesa antibodi. Selain ini
meningkatnya total leukosit pada sel darah dapat digunakan sebagai suatu tanda adanya fase
infeksi, stres atau pun leukimia.
Naiknya jumlah leukosit ikan nila yang terinfeksi diduga juga karena sifat leukosit yang
bersifat aktif atau mobileyaitu leukosit akan bergerak menuju pada organ yang terinfeksi atau
mengalami gangguan.Jumlah rata-rata leukosit pada ikan yang diobati dengan serbuk daun jambu
biji terlihat menurun.Hal ini disebabkan adanya aktifitas serbuk daun jambu biji yang membuat
bakteri mati, sehingga infeksi berhenti, dan ikan tidak dalam kondisi stres.Infeksi berhenti maka
keberadaan leukosit sebagai fagositor tidak diperlukan lagi.
Pada perlakuan E (kontrol) yang terinfeksi tetapi tidak diobati, jumlahnya terus meningkat
sampai akhir penelitian, hal ini disebabkan ikan berusaha meningkatkan daya tahan tubuhnya dari
serangan bakteri, sehingga leukosit bergerak aktif menuju daerah yang terkena infeksi.Selain itu
ikan juga dalam keadaan stres yang mengakibatkan metabolisme ikan terganggusehingga
pembentukan energi juga terganggu.Hal inilah yang membuat ikan terlihat lemah, tidak mau makan
dan tidak mau berenangdan akhirnya ikan akan mengalami kematian.
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh serbuk daun jambu biji untuk mengobati
infeksi bakteri Streptococcus iniae pada ikan nila dapat diambil kesimpulan:
 Penggunaan serbuk daun jambu biji (Psidium guajava L) berpengaruh terhadap
kelangsungan hiduppada ikan nila (Oreochromis niloticus)yang terinfeksi bakteri
Streptococcus iniae.
 Tingkat Kelangsungan hidup terbaik terdapat pada perlakuan C (450 mg/l) Tingkat
kelangsungan 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 meningkat
dengan drastis, setelah ikan perlakuan diberi pengobatan dengan serbuk daun jambu biji
total leukosit menurun.
2. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas fitofarmaka untuk pencegahan
dan pengobatan bakteri Streptococcus iniae dengan metode dan dosis yang berbeda.
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Identifikasi Karakteristik dan Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap
Peran Panglima Laot di Kota Lhokseumawe
Eva Wardah
Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh
Email; eva.pwd@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan peran pemmpin Lembaga
Hukum Adat Laot dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Provinsi Aceh yang berbasis
masyarakat dan kearifan lokal secara bekelanjutan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1)
Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kota Lhokseumawe Provinsi
Aceh, (2) Mengetahui dan menganalisis peran Panglima Laot bagi masyarakat pesisir di Kota
Lhokseumawe dalam pengelolaan sumber daya pesisir, (3) Mengetahui persepsi masyarakat pesisir
terhadap peran Panglima Laot di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini mengunakan metode survey
dimana penentuan lokasi ditentukan secara purposive( sengaja) di Kota Lhokseumawe. Data pimer
didapatkan dari responden melalui wawancara terstruktur (quisioner) sedangkan data skunder
diperoleh dari berbagai instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data dianalisis secara
kuantitatif dan kualitatif dengan beberapa model analisis data sesuai dengan kebutuhan penelitian
ini diskripsikan dalam hasil penelitian yang akhirnya akan menghasilkan sebuah model pengelolaan
sumberdaya pesisir secara bekelanjutan berbasis masyarakat di Provinsi Aceh. Hasil penelitian
menunjukakan karakteristik umur masyarakat nelayan berada pada katergori umur produktif
dengan tingkat pendidikan kategori sedang (tamatan SLPT). Mayoritas nelayan belum mendapatkan
pendidikan non formal. Persepsi masyarakat pesisir terhadap peran Panglima Laot secara
keseluruhan berada pada ketegori sedang. Urutan persepsi masyarakat pesisir terhadapa peranan
Panglima Laot secara berurut adalah: 1) Peran Panglima Laot mengawasi ketentuan hukum adat
laot, (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,
PENDAHULUAN

Provinsi Aceh yang sangat potensial untuk dikembangkan potensi wilayah dan lautan
dengan pengelolaannya mengacu pada kondisi ekosistem lokal. Nilai budaya dan lembaga adat yang
telah mengakar dalam masyarakat setempat telah terbukti mampu mengatur dan mengendalilkan
anggota masyarakatnya dalam memamfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada dan juga dapat
menciptakan keadilan diantara sesama masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian sumberdaya
alam yang ada.
Salah satu lembaga adat yang mempunyai peranan penting dalam pengaturan
pemaamfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan adalah Lembaga Hukum Adat
Laot. Lembaga ini berperan sebagai penguasa dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturanaturan adat dibidang laut yang telah ditetapkan dan disepakati melalui musyawarah adat para
pawang laot yang berdomisili di daerah tersebut.
Panglima laot yang merupakan peminpin pada kelembagaan hukum adat laot pada
hakekatnya memiliki memiliki potensi sebagai agen pembangunan yang selama ini kurang
mendapatkan perhatian pemerintah untuk dilibatkan dalam pembangunan masyarakat pesisir
(nelayan), yaitu dalam mendukung terwujudnya kelompok yang dinamis dan terjaga
kelangsungannya. Panglima Laot juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan hukum
adat laut tersebut agar tetap dilaksanakan sebagai pranata sosial dalam masyarakat nelayan.
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Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengambarkan karakteristik anggota kelompok nelayan
Kota Lhokseumawe, (2) mengetahui peranan Panglima Laot bagi masyarakat pesisir Kota
Lhokseumawe, dan (3) mengetahui persepsi masyarat pesisir Kota Lhokseumawe terhadap
keberadaan Panglima Laot.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya nelayan
Gampong Pusong lama dan Gampong Pusong Baru. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena
daerah ini merupakan desa pantai dan mempunyai Lembaga Hukum Adat Laot dipimpin oleh
Panglima Laot sebagai pelaksana hukum adat laot yang ada di daerah tersebut.
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan nelayan yang berada dibawah hukum adat
Panglima Laot Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang bermata pencaharian
sebagai nelayan perikanan tangkap.
Sampel penelitian adalah nelayan perikanan tangkap Gampong Pusong Lama dan Gampong
Pusong Baru yang keseluruhannya berjumlah 64 orang. Objek penelitian adalah individu nelayan
perikanan tangkap yang berfungsi sebagai responden
Data dikumpulkan dengan mengunakan daftar pertanyaan, wawancara yang mendalam,
pangamatan langsung dan pengkajian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dikaji meliputi
buku-buku, laporan hasil penelitian dan keperpustakaan lain mengenai monografi desa, sosiolosi
masyarakat pesisir, dan sejumlah literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
Dalam pengisian daftar pertanyaan, jawaban responden di gali dari wawancara yang
berpedoman pada daftar pertanyaan. Pengamatan dilapangan dilakukan dengan terlibat aktif dalam
kegiatan 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 PEMBAHASAN

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 64 orang nelayan perikanan tangkap
Gampong Pusong Lama dan gampong Pusong Baru. Gampong Pusong lama dan Gampong Pusong
Baru Kota Lhokseumawe mayoritas masyarakatnya sebagai nelayan perikanan tangkap. Hanya
sebagaian kecil yang berprofesi (Profil Gampong Pusong, 2015)
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di analisis dan hasilnya di interprestasikan
untuk mencapai tujuan penelitian. Ada tiga tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian
ini, yaitu: (1) Menerangkan karakteristik Masyarakat pesisir Di Kota Lhokseumawe, (2) Mengetahui
peranan panglima laot bagi masyarakat pesisir Kota Lhokseumawe, (3) Mengetahui persepsi
Masyarakat pesisir terhadap keberadaan Panglima Laot.
1. Distribusi Responden Menurut Sejumlah Karakteristik Terpilih

Karateristik Responden yang diamati dalam penelitian ini adalah: 1) umur, 2) pendidikan
formal, 3) pendidikan non-formal.
1.1 Distribusi Responden Menurut Umur

Responden termuda dalam penelitian ini berumur 18 tahun dan tertua berusia 67
tahun. Dengan memperhatikan sebaran umur mereka maka responden dibagi menjadi tiga
kelompok umur seperti pada Tabel 1, yaitu : 1) Muda (18 - 35 tahun), 2) Sedang (36 -52
tahun), dan 3) Tua (> 52 tahun).
Hasil penelitian tentang distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada
Tabel 1 berikut ini;
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Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Umur
No
1
2
3

Kelompok Umur
Muda (18 - 35 tahun)
Sedang (36 - 52 tahun)
Tua (> 52 tahun)
Jumlah

Responden
34
18
12
64

Persentase (%)
53.13
28, 13
18.74
100.00

Tabel 1 menunjukkan dari 64 responden yang di wawancarai dalam penelitian ini
separuh lebih berusia muda, lebih dari sepertiga berusia sedang dan selebihnya b erusia
tua.Secara umum tabel tersebut menunjukkan masyarakat nelayan dilokasi penelitian masih
termasuk mayoritas dalam kelompok berusia produktif (usia kerja). Mayoritas masyarakat nelayan
kelompok yang diamati berusia di bawah atau sama dengan 52 tahun. Sebagian kecil responden
berusia lanjut (tua).
1.2 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan formal responden dibagi menjadi tiga kelompok,
yaitu: 1) rendah, 2) sedang, dan 3) tinggi. Hasil penelitian tentang distribusi responden menurut
pendidikan formal mereka dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini
Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Pendidikan formal
No
1
2
3

Lamanya Pendidikan Formal
Rendah (0 - 6 tahun )
Sedang (7 - 9 tahun)
Tinggi (10 - 15 tahun )
Jumlah

Responden
16
40
8
64

Persentase (%)
25.00
62.50
12.50
100.00

Tabel 2 menunjukkan dari 64 responden yang diamati, mayoritas berpendidikan formal
pada kategori sedang atau setingkat SLTP (sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), sedangkan sepertiga
berpendidikan sekolah dasar dan sebagian kecil responden yang berpendidikan tinggi.
1.3 Distribusi Responden Menurut keikutsertaan Dalam Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan
keikutsertaan nelayan pada kegiatan penyuluhan/ pelatihan dan pendampingan dan diketegorikan
dua yaitu; 1) tidak pernah, dan 2) pernah mengikuti baik penyuluhan/pelatihan, pendampingan
kursus atau magang. Hasil penelitian tentang distribusi responden berdasarkan pendidikan nonformal dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Distribusi Responden Menurut keikutsertaan dalam Pendidikan Non-formal
No
1
2

Pendidikan Non-Formal
Tidak pernah
Pernah
Jumlah

Responden
42
22
64

Persentase (%)
65.63
34.37
100.00

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 64 responden yang diamati, hanya sebahagian kecil yang
pernah mengikuti pendidikan non-formal baik dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan dan
pendampingan sementara selebihnya belum pernah mengikuti pendidikan non-formal.
Hal ini mengambarkan melebihi separuh dari nelayan nelayan yang belum memiliki
pengalaman mengikuti pendidikan non-formal untuk menunjang kegiatan perikanan mereka.
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2. Peranan Panglima Laot Bagi Masyarakat Pesisir
Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Lembaga Hukum Adat Laot (LHAL) yang dipimpin
oleh Panglima Laot. Peranan Panglima Laot meliputi: (1) memelihara dan mengawasi ketentuanketentuan Hukum Adat Laot, (2) mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan
ikan dilaut, (3) menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi diantara sesama nelayan atau
kelompoknya, (4) mengurus dan menyelenggarakan upacara Adat Laot, (5) menjaga dan mengawasi
agar pohon-pohon di tepi sungai tidak ditebang, karena ikan akan menjauh sampai ke tengah laut,
(6) penghubung antara nelayan dan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan
perikanan, dan (7) mengatur jadwal acara-acara ritual yang berhubungan dengan masyarakat.
Peranan Panglima Laot yang disebutkan diatas mayoritas masyarakat nelayan di Kota
Lhokseumawe berpendapat tidak semua peranan tersebut dilaksanakan oleh Panglima Laot dilokasi
penelitian dan sudah mulai terjadi pergeseran dan penciutan peranan Panglima Laot baik yang
disebabkan oleh kurang pengetahuan tentang lembaga hukum adat laot nelayan maupun rendah
kemampuan Panglima laot dalam menjalankan peranan yang sesuai dengan amanat Lembaga
Hukum Adat Laot.
Dari sejumlah peranan panglima laot tersebut manyoritas responden memberikan argumen
hanya ada tiga peranan Panglima Laot yang masih dijalankan dengan kadar pelaksanaan yang
berbeda yaitu; (1) mengawasi ketentuan-ketentuan Hukum Adat Laot, (2) menyelesaikan
peselisihan dan persengketaan antar nelayan, (3) sebagai penghubung nelayan dengan pihak
pemerintah.
3. Persepsi Responden Tentang Peranan Panglima Laot

Persepsi responden tentang peranan Panglima Laot dalam penelitian ini terdiri dari tiga
butir; (1) peranan panglima Laot dalam mengawasi ketentuan hukum adat laot, (2) Peranan
Panglima Laot dalam menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan, (3) peranan
Panglima Laot sebagai penghubung nelayan dengan pihak pemerintah,
Hasil penelitian terhadap persepsi responden tentang peranan Panglima Laot ditunjukkan
oleh Tabel 4 berikut ini.
Tabel 5. Rata-Rata Skor Persepsi Responden Tentang Peranan Panglima Laot
Peranan Panglima Laot

1. Penghubung Nelayan dengan Pihak Pemerintah
2. Mengawasi Ketentuan Hukum Adat Laot
3. Menyelesaikan Peselisihan dan Persengketaan
antar Nelayan
Rata-rata

Jenjang
3
1
2

Jumlah responden
(n=64)

Rata-rata Skor*
2.73
3.42

*Keterangan: (1) tidak berperan (2) kurang berperan (3) berperan(4) sangat berperan.

2.72
2.96

Tabel 4 memperlihatkan bahwa, menurut persepsi responden terhapap peranan Panglima
Laot yang utama adalah mengawasi ketentuan hukum adat laot. Persepsi peranan pemimpin ini
ditempatkan pada jenjang pertama diantara bentuk pengawasan tersebut dengan mensosialisasikan
hari pantangan melaut yang harus dipatuhi oleh seluruh nelayan misalnya tidak melaut pada hari
jum’at dan pada saat hari raya Idul fitri dan Idul Adha. Berikutnya jenjang 2, dan 3 masing-masing
adalah: menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan dan peran panglima laot
sebagai penghubung nelayan dengan pihak pemerintah. Hal Ini juga sejalan dengan hasil penelitian
Syiha Bunardi (2014) peranan panglima laot Lhok telah menunjukan beberapa hal yang sangat baik
terutama dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat nelayan serta menjalin hubungan
kemitraan dengan pihak pemerintah namun masih memiliki beberapa dalam pengawasan wilayah
dan penegakan aturan hari pantangan melaut.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat di kemukakan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Karakteristik Umur masyakat nelayan mayoritas usia kerja yang produktif. Mayoritas
Masyarakat nelayan perikanan tangkap Kota Lhokseumawe mempunyai tingkat pendidikan
formal Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Lebih dari separuh masyarakat nelayan Kota
Lhokseumawe belum pernah mendapatkan pendidikan nonformal yang berhubungan dengan
perikanan tangkap mareka.
2. Seiring dengan perjalan waktu sejumlah peranan Panglima Laot yang sesuai dengan ketentuan
Lembaga Hukum adat Laot pada masyarakat pesisir mulai terjadinya pergeseran dan penciutan
peranan Panglima Laot baik yang disebabkan oleh kurang pengetahuan tentang lembaga hukum
adat laot nelayan maupun rendah kemampuan Panglima laot dalam menjalankan peranan yang
sesuai 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 ketentuan
hukum adat laot, (2)Peran Panglima Laot menyelesaikan peselisihan dan persengketaan
antar nelayan serta (3) Peran panglima laot sebagai penghubung nelayan dengan pihak
pemerintah.
Saran

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut ;
1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya perlu
dilakukan pembenahan-pembenahan karakteristik nelayan mulai dari perhatian terhadap
peningkatan pendidikan formal dan non-formal melalui penyuluhan dan pendampingan , kursus
dan magang untuk meningkatkan ketrampilan dari masyarakat nelayan.
2) Memposisikan panglima laot sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan
disubsektor perikanan tanpa harus ikut campur dalam menentukan dan penunjukan sepihak
oleh pihak pemerinthan baik muspika kecamatan maupun dinas terkait terhadap individu yang
akan menjadi penanggung jawab pelaksanaan hukum adat laot (Panglima Laot).
3) Masih sangat perlu dilakukan sosialisasi kepada nelayan tentang Peranan Lembaga Hukum Laot
serta Peranan Panglima Laot kepada masyarakat nelayan sebagai wadah sudah mengakar pada
masyarakat nelayan di Provinsi Aceh yang mempunyai nilai lokalitas spesifik.
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Studi Pendahuluan Pembenihan
Ikan Gabus (Channa striata) di Kolam Terpal
Rahmanuddin dan Hendri Bugar

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

Pengembangan sektor perikana, di masa sekarang dan mendatang sangatlah diperlukan
untuk pengembangbiakan jenis-jenis ikan local perairan sungai dan perairan Rawa, dimana salah
satunya adalah jenis ikan gabus (Channa striata), yang merupakan satu jenis ikan rawa, serta
mampu hidup pada daerah perairan dengan keadaan oksigen terlarut dalam air sangat minim,
selain fungsi mengambil oksigen terlarut, oleh alat pernapasan (insang), jenis ikan ini juga
mempunyai bagian alat pernafasan tambahan. Cara mengambil oksigen oleh alat pernafasan
tambahan, dengan kebiasaan ikan ini menyembulkan mulut pada permukaan air.
Selain itu, jenis ikan ini di alam mempunyai sifat, menyukai makanan dari jenis ikan-ikan
kecil atau pemakan danging (Carnivor) apabila ikan tersebut sudah berukuran benih. Untuk ikan
dewasa dan yang sudah menjadi induk, kebiasaannya memakan ikan ikan-ikan yang lebih kecil yaitu
3-4 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 dan
perkembangannya, menyukai daerah-daerah perairan rawa yang agak dalam. Sedangkan untuk
melakukan aktivitas perkawinan, di alam adalah dengan mencari daerah perairan yang agak
dangkal dengan kedalaman, kurang lebih 60 cm, dimana ada ditemui tumbuhan air pada bagian
permukaan. Sedangkan pada bagian dasarnya ada terdapat tumpukan ranting atau tumpukan kayu
sebagai tempat atau wilayah perkawinan dan sekaligus sebagai daerah sarang telur dan
persembunyian.
BAHAN DAN METODE

Metode Studi Pendahuluan
Penulisan dalam studi pendahuluan ini di buat berdasarkan data hasil penelitian di
lapangan, tentang pembenihan ikan gabus yang dilaksanakan di kolam terpal pada tanggal 25
Oktober dan sampai tanggal 7 Nopember 2012.
Studi kepustakaan diambildari beberapa hasil wawancara dengan para petani ikan dan
sebagai pendukung juga diambil dari beberapa hasil penelitian dan jurnal serta buku-buku bacaan
lainnya tentang ikan gabus ini.
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Rancangan Kolam Pemijahan
Tempat pemijahan/pembenihan ikan gabus, sedikit agak berbeda dari pada kolam
pembenihan jenis-jenis ikan budidaya lainnya, Karena ikan ini memerlukan sarang tempat
meletakan telur dan apabila pemijahan selesai maka indukan mempunyai naluri alamiah untuk
menjaga telur, dan ciri lainnya adalah ikan ini mengiring larva (anakan) pada seputaran kolam, dan
menghindari sifat-sifat pemangsasan antara indukan lainnya terhadap larva/anakan dari indukan
yang berbeda.
Bahan untuk membuat kolam pemeliharaan induk, tergantung dari ukuran dan banyaknya
induk ikan yang di pelihara. Pemeliharaan induk ikan biasanya 3-5 ekor per m2. Sedangkan untuk
kolam 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 biasa
melakukan pemijahan pada kolam, dimana di bagian dasar kolam di isi dengan ranting atau
tumpukan kayu/dedaunan kering sebagai sarang, sedangkan pada permukaanair di sediakan jenis
tanaman air sebagai perlindungan, dapat dari jenis apu-apu, eceng gondok, atau kangkung atau
tanamam sejenis lainnya.
Persyaratan ke-dua dimana ukuran kolam pemijahan minimal berukuran panjang 15 meter
dan lebar 5 meter, dan tinggi kolam 1.5 meter.
Untuk persyaratan ke-tiga rancangan pembuatan kolam harus persegi panjang dan terdiri
dari dua bagian dasar kolam. Ada dasar kolam yang dalam dan ada bagian dasar kolam yang
dangkal. 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 pemeliharaan
induk dapat dibuat kolam persegi saja atau persegi panjang, di jaring apung atau dipelihara di
karamba saja.
Untuk jelasnya mengenai bentuk kolam untuk pemijahan ikan gabus dapat dilihat pada
gambar berikut :

Gambar 1. Rancangan Kolam Untuk Pemijahan Ikan Gabus
Keterangan :
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 dasar
ditempatkan tumpukan ranting atau tumpukan kayu.
4. Untuk menghidari ikan melompat dari kolam, pada bagian atas kolam dibagun minimal tinggi 0.5
meter. Dan ditutup pada bagian keliling dan atas kolam kolam dengan menggunakan jaring atau
hapa.

Persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan larva, benih, dan indukan, serta media air
untuk pelaksanaan pembenihan ikan gabus ini, tidak memerlukan persyaratan yang khusus,
mengingat ikan ini tahan dan mampu bertahan hidup pada kondisi kualitas air yang minim
Oksigennya, namun walau demikian kualitas air juga perlu di perhatikan, di mana :
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1.
2.
3.
4.
5.

Oksige terlarut minimum 2.8 ppm.
pH air minimum 3.34.
Suhu air 28 derajat Celcius.
Kecerahan minimum 60 cm.
NH3 minimum 5 ppm

Pemilihan Indukan Gabus

Sebelum ikan gabus (Channa striata) dijadikan indukan, maka tahapan yang harus dipenuhi
adalah. 1. Bagaimana menjadikan ikan gabus tersebut menjadi induk ikan yang jinak, 2. Melatih ikan
tersebut agar biasa dan mampu hidup serta menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, yaitu
mampu hidup pada kolam pemeliharaan.
Biasanya yang paling sulit, adalah membiasakan induk ikan untuk menyesuaikan kebiasaan
memakan, dimana ikan ini yang dulunya terbiasa memakanan ikan-ikan kecil, berubah menjadi
terbiasa 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 dan
pemisahan antara ikan gabus betina dan jantan, dimana antara induk jantan dan induk betina
mempunyai ukuran berbeda, Dimana indukan betina ukuran lebih besar dan jantan ukurannya lebih
kecilnya ukuran tubuh.
Untuk lebih terkontrol penangannan terhadap induk-induk ikan, sebaiknya pemeliharaan
induk jantan dan betina dilakukan peliharaan secara terpisah.
Cara membedakan antara induk jantan dan induk betina selain dari ukurannya, adalah
dengan cara melihat morfologinya, terutama pada bagian perut. Biasanya induk betina apabila
matang gonad/matang telur, pada bagian perut terlihat membesar/ membengkak atau
membengkak kearah urogenital, warna lebih cerah dari warna jantan. Sedangkan ciri ikan jantan
warna agak gelap dan perut normal atau tidak membengkak, serta ukuran lebih kecil.
Cara melatih/mengubah kebiasaan makan induk-induk ikan gabus supaya dapat memakan
makanan pellet terapung. Tahap Pertama adalah mencampur makanan pellet terapung ini setiap
pemberian makanan, dengan ikan teri atau udang ebi yang kering dan banyak dijual di pasar-pasar
tradisional. Cara ini diharapkan induk ikan mau dan menyukai pellet terapung yang diberikan pada
induk-induk ikan yang di pelihara dalam kolam.
Biasanya Jenis ikan gabus (Channa striata) ini, bertelur dengan menempelkan telur-telur
yang sudah di buahi pada sarang, bahkan pernah ditemui telur-telur menempel di tubuh induk ikan
jantan, dan bahkan ditemukan juga telur-telur menempel atau ditumpukan pada ranting-ranting
kayu atau dedaunan yang tenggelam di dasar perairan/kolam. Biasanya yang menjaga telur-telur
yang 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 sudah
menetas biasanya induk jantan dan betina bersama-sama menjaga larva dan menggiringnya untuk
mencari makanan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikan gabus mempunyai potensi yang sangan baik untuk dikembangkan dalam lingkungan
budidaya ikan, mengingat ikan ini juga memiliki prospek dan nilai jual yang cukup tinggi di pasaran
lokanl, 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 ikan
gabus ini sebagai bahan baku produksinya.
Ikan Gabus ini ternyata selain memijah di alam, dapat juga dilakukan untuk pemijahan di
kolam budidaya. Dari hasil studi pendahuluan bahwa ikan gabus ini, apabila di pijahkan pada kolam
ukuran minimual 4x2x1 m yang ditebarkan 1 pasang indukan betina berukuran, berat betina 2,0 kg
dan 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 grm
dapat 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 yang
berhasil di tangkap dengan menggunakan alat tangkap serok, diperoleh anakan ikan dari 1 pasang
indukan (Berat tidak diketahui) berjuklah 3.873 ekor dan 5.421 ekor. Untuk jelasnya dapat dilihat
pada Tabel berikut.
Tabel 1. Perbandingan hasil pemijahan di kolam dan pemijahan di alam
No.
1.
2

3.

Berat indukan
1 indukan tidak diketahui beratnya
(Sampel 1)
1 indukan tidak diketahui beratnya
(Sampel 2)
Satu indukan 2.0 kg

Jumlah Anakan
3.873 ekor
5.421 ekor

60.000 ekor

Keterangan
Pijahan dari Alam
Pijahan dari Alam
Pijahan di Kolam

KESIMPULAN
Keberhasilan studi pendahuluan tentang pembenihan ikan behau/ikan gabus ini di
Laboratorium Basah Prodi BP, Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Unpar, maka kegiatan usaha
pembenihan ikan gabus di kolam bisa berhasil dengan baik, sehingga dapat di lanjutkan pada
penelitian yang lebih mendalam terutama pembenihan dengan menggunakan air ganbut. Dari
ukuran berat induk betina 2,0 kg dan jantan 1,5 kg dapat dihasilkan 40.000-60.000 ekor larva untuk
kolam ukuran 4 x 2 x 1 m. Diharapkan studi pendahuluan ini dapat dipergunakan untuk acuan
dalam pengembangan dan pembudidayaan ikan gabus di Kalimantan Tengah dan khususnya di kota
Palangka Raya.
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ABSTRAK
Penggunaan logam merkuri semakin meningkat terutama di bidang industri, sehingga apabila
masuk ke perairan terutama perairan tawar akan dapat mempengaruhi kualitas air dan organisme
yang hidup di dalamnya. Dewasa ini, ikan bandeng sebagai salah satu ikan konsumsi yang banyak
diminati masyarakat mulai banyak dipelihara di perairan tawar. Apabila perairan tempat
pemeliharaan ikan bandeng tersebut terkontaminasi merkuri, maka tidak tertutup kemungkinan
ikan tersebut akan mengakumulasi merkuri sehingga tidak layak konsumsi. Studi ini menggunakan
metode eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui LC50 96 jam merkuri terhadap ikan
bandeng yang dipelihara pada air tawar dan dianalisis dengan analisa probit. Pada uji toksisitas
digunakan lima perlakuan yaitu Tanpa merkuri, 0.110 mg Hg/l, 0.195 mg Hg/l, 0.347 mg Hg/l dan
0.618 mg Hg/l. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merkuri bersifat sangat toksik terhadap ikan
bandeng yang dipelihara pada air tawar dengan LC 50 96 jam adalah 0.147 mg Hg/l dengan gejala
klinis ikan kehilangan gerak refleks, berenang tidak beraturan dan sering muncul ke permukaan
dengan bukaan mulut dan operculum yang lebih lebar dan frekuensinya lebih cepat. Ikan juga
mengalami kejang-kejang dan ramjet ventilation sebelum mengalami kematian di dasar akuarium.
Kata kunci: Toksisitas, Bandeng, Merkuri, LC 50

PENDAHULUAN

Diantara berbagai macam logam berat, merkuri digolongkan sebagai pencemar yang paling
berbahaya. Merkuri adalah salah satu logam berat yang terdapat di alam walaupun hanya dalam
jumlah yang kecil.Kadar merkuri di air tawar secara alami berkisar antara 10 – 100 µg/l, sedangkan
di perairan laut berkisar antara <10-30 µg/l (Moore 1991 dalam Saputra 2009). Selanjutnya Connel
dan Miller (1995) menyatakan bahwa konsentrasi logam akan meningkat seiring menurunnya
salinitas. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kadar merkuri di alam terus meningkat
akibat penggunaannya diberbagai bidang yang cukup luas. Penggunaan merkuri antara lain pada
pabrik alat-alat listrik seperti pembuatan baterai, pabrik klor alkali yang memproduksi klorin (Cl 2),
dibidang pertanian sebagai pembasmi jamur, bahan campuran cat dan pertambangan seperti
tambang emas yang marak dilakukan sekarang ini. Merkuri yang digunakan akan tercuci dan masuk
ke perairan tawar seperti sungai, danau dan waduk, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan
kualitas air dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya merkuri akan dibawa oleh aliran sungai ke
muara yang airnya payau dan akhirnya merkuri akan masuk ke perairan laut.
Logam merkuri yang masuk ke perairan baik dalam bentuk organik maupun anorganik
bersifat toksik dan dapat diakumulasi dalam tubuh organisme yang hidup di perairan.Toksisitas
merkuri di perairan berbeda antara perairan tawar, payau dan laut karena salinitas merupakan
salah 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 yaitu
antara 0 ppt sampai dengan 50 ppt. Apabila salinitas naik secara bertahap, bandeng mampu hidup
hingga salinitas 70 ppt (Sihmiati 2009). Ikan ini kebanyakan di perlihara di kawasan tambak dan
keramba jaring apung di daerah pesisir. Namun belakangan ini pemeliharaan ikan bandeng juga
dilakukan di perairan tawar seperti di waduk. Kadar salinitas pada pemeliharaan ikan bandeng akan
mempengaruhi osmoregulasi pada ikan tersebut.
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Dengan menurunnya kualitas perairan akibat adanya senyawa merkuri tentu akan
memberikan pengaruh terhadap budidaya ikan bandeng terutama yang dipelihara di perairan
tawar.Sejauhmana toksisitas merkuri terhadap ikan bandeng yang dipelihara pada media air tawar
belum banyak diketahui, oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan.
Penelitian ini dilakasanakan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas akut merkuri
terhadap ikan bandeng yang dipelihara di air tawar. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai informasi bagi para pelaku budidaya perikanan mengenai bahaya toksisitas merkuri dalam
perairan bagi organisme budidaya khususnya ikan bandeng yang dipelihara pada air tawar sehingga
lebih memperhatikan manajemen budidaya ikan bandeng tersebut agar tetap berkelanjutan.
BAHAN DAN METODE

Penelitian ini terdiri atas 2 tahap yaitu uji nilai kisaran (range value test) dan uji toksisitas
akut merkuri terhadap ikan bandeng pada media air tawar. Wadah yang digunakan adalah
akuarium dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm3 sebanyak 15 unit. Masing-masing akuarium diisi dengan
air sebanyak 20 liter air tawar. Ikan yang digunakan adalah ikan bandeng dengan ukuran 7-8 cm
dan bobot 3-5 gram sebanyak 150 ekor dengan padat tebar 10 ekor/akuarium. Sedangkan bahan
pencemar yang digunakan adalah Merkuri Nitrat (Hg(NO3)2). Pada penelitian tahap I penentuan
konsentrasi 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 akuarium
diberi aerasi namun tidak dilakukan pergantian air dan pemberian pakan. Parameter yang diukur
adalah 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 akut
merkuri yang dinyatakan dengan LC50. Nilai LC50 yang dilihat adalah nilai yang dapat mematikan
ikan 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 dan
ambang bawah ini dimasukkan kedalam rumus menurut Wardoyo (1977), sehingga didapatkan
konsentrasi 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/d

Keterangan:
N
: Konsentrasi ambang atas
n
: Konsentrasi ambang bawah
k
: Jumlah konsentrasi yang diuji
a,b,c,d : Konsentrasi yang diuji dengan nilai a sebagai konsentrasi terkecil

Selama penelitian tidak dilakukan pergantian air dan setiap perlakuan diberi aerasi agar
kematian ikan tidak disebabkan karena kekurangan oksigen. Parameter yang diukur adalah
mortalitas ikan yang dihitung pada jam ke- 0, 6, 12, 18, 24 dan selanjutnya dilakukan perhitungan
setiap 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), frekuensi
pernafasan yaitu gerak membuka dan menutup insang/mulut per menit (perhitungan dimulai dari
30 menit setelah pemberian bahan uji dan selanjutnya dibandingkan dengan kontrol), pola gerak
renang dan refleksi (normal, diam di dasar, ke permukaan, tidak seimbang, atau kehilangan gerak
reflek). Sedangkan pengukuran fisika kimia air dilakukan setiap hari. Untuk dapat menentukan nilai
konsentrasi LC50 dilakukan analisa probit dengan SPSS 17.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Uji Nilai Kisaran
Hasil uji nilai kisaran (Range value test) merkuri pada ikan bandeng menunjukkan bahwa
nilai 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. Sedangkan
nilai ambang atas sebesar 0.6 mg Hg/l yang merupakan konsentrasi terendah merkuri yang dapat
mematikan 100 % ikan bandeng dalam waktu pemaparan selama 24 jam. Berikut tabel data
mortalitas 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)
A (0)
B (0.006)
C (0.06)
D (0.6)
E (6)

Jumlah ikan
(ekor)
30
30
30
30
30

0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
100
100

Mortalitas pada jam ke- (%)
12
18
24
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100

48
0
0
0
100
100

Pada perlakuan kontrol setelah jam ke- 48 tidak ditemukan ikan yang mati, hal ini
menunjukkan bahwa kualitas air sebagai media pemeliharaan selama masa pemaparan dalam
kondisi baik.
Uji Toksisitas Akut

Uji toksisitas akut yang dilakukan selama 96 jam dibuat dengan konsentrasi yang lebih kecil
dibandingkan uji nilai kisaran. Konsentrasi yang digunakan diperoleh dari nilai yang didapatkan
dari uji nilai kisaran. Untuk konsentrasi uji toksisitas yaitu perlakuan A (tanpa merkuri), perlakuan
B (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 dan
pencatatan kelangsungan hidup ikan dilakukan pada jam ke- 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84 dan 96
jam setelah pemberian merkuri. Pada pengamatan jam ke- 6 setelah pemaparan merkuri perlakuan
dengan konsentrasi 0.618 mg Hg/l (E) mengalami kematian sampai 100 %. Sedangkan konsentrasi
0,346 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 ikan
bandeng mencapai 90 %. Pada ikan kontrol tidak ditemukan ikan yang mati dan gejala klinis akibat
stres sampai waktu pemaparan 96 jam, hal ini menunjukkan bahwa media pemeliharaan dan
keadaan 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 berturutturut 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 mg
Hg/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 maka
nilai LC50 merkuri terhadap ikan bandeng akan semakin rendah. Dari nilai LC 50 96 jam yang
diperoleh dapat dikatakan bahwa merkuri bersifat toksik sangat tinggi terhadap benih ikan
bandeng.
Frekuensi buka tutup operculum ikan bandeng selama uji toksisitas akut merkuri meningkat
seiring meningkatnya konsentrasi merkuri yang diberikan. Frekuensi rata-rata bukaan operculum
ikan bandeng pada perlakuan A (0 ppm) adalah 68.13 kali/menit. Selanjutnya terjadi peningkatan
pada 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 139.62
kali/menit dan perlakuan E (0.618 mg Hg/l) sebanyak 173.17 kali/menit. Hal ini dapat dilihat pada
grafik berikut ini:

Gambar 2.

Rata-rata frekuensi pergerakan operculum ikan bandeng selama uji toksisitas akut

Pemaparan ikan bandeng pada merkuri mengakibatkan rusaknya sistem pernafasan ikan
bandeng tersebut, sehingga ikan akan lebih sering membuka mulut dan operculumnya untuk
mendapatkan oksigen lebih banyak. Hal ini dilakukan sebagai suatu adaptasi fisiologis sehingga ikan
dapat bertahan hidup atau memperlambat kematian.
Respon tingkah laku ikan bandeng setelah dipaparkan pada merkuri menunjukkan bahwa
semakin tinggi konsentrasi merkuri yang diberikan, akan mempercepat perubahan tingkah laku
ikan bandeng tersebut. Perubahan tingkah laku ikan tersebut antara lain: ikan kehilangan gerak
refleks, berenang tidak beraturan dan sering muncul ke permukaan dengan bukaan mulut dan
operculum yang lebih lebar dan cepat. Kemudian kembali ke dasar dengan posisi tegak dan sampai
ke dasar dengan posisi bagian ventral ke atas. Ikan juga mengalami kejang-kejang sebelum
mengalami 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 pada
konsentrasi yang tinggi dan jangka waktu yang lama sehingga sistem pernafasannya mengalami
kerusakan yang parah.
Pembahasan

Merkuri adalah salah satu unsur kimia yang mempunyai nomor atom 80 dengan berat atom
200.59 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, merkuri
digolongkan sebagai pencemar paling berbahaya. Sehingga kehadirannya di lingkungan perairan
dapat 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 melalui
jaring makanan (Budiono 2003).
Pengaruh langsung polutan termasuk merkuri terhadap ikan biasanya dinyatakan dengan
toksisitas 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 dilakukan
uji nilai kisaran selama 48 jam, uji toksisitas akut selama 96 jam dan penelitian inti selama 30 hari
untuk melihat pengaruh toksisitas merkuri dan salinitas berbeda terhadap kondisi fisiologis ikan
bandeng.
Hasil pengamatan pada uji toksisitas akut 96 jam memperlihatkan bahwa nilai LC 50 96 jam
merkuri 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 air
tawar adalah 62.248 mg/l. Selanjutnya Biuki et al (2010) menyatakan bahwa nilai LC50 Cd terhadap
ikan Bandeng adalah 62.8 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa merkuri merupakan logam berat yang
sangat berbahaya dibandingkan logam berat lainnya seperti Pb dan Cd karena dengan konsentrasi
yang jauh lebih kecil telah dapat mematikan 50 % dari ikan bandeng dalam waktu 96 jam. Hal ini
sesuai dengan Balazs (1970) yang menyatakan bahwa nilaiLC 50< 1 mg/l tergolong pada toksikan
yang memiliki potensi ketoksikan yang sangat tinggi. Selanjutnya Darmono (1995) menyimpulkan
bahwa daftar urutan logam dari toksisitas yang paling tinggi ke toksisitas yang paling rendah adalah
Hg2+> Cd2+> Ag2+> Ni2+> Pb2+> As2+> Cr2+> Sn2+> Zn2+.
Gejala klinis yang diperlihatkan pada uji toksisitas akut antara lain adalah ikan kehilangan
gerak refleks, berenang tidak beraturan dan sering muncul ke permukaan dengan bukaan mulut dan
operculum yang lebih lebar dan frekuensinya lebih cepat. Kemudian kembali ke dasar dengan posisi
tegak dan sampai ke dasar dengan posisi bagian ventral ke atas. Ikan juga mengalami kejang-kejang
dan ram jet ventilation sebelum mengalami kematian di dasar akuarium. Respon tersebut terjadi
karena adanya pengaruh sifat merkuri yang menyerang sistem saraf pusat sebagai jaringan sasaran
pada ikan bandeng. Hal ini sesuai dengan pendapat Connel dan Miller (1995) yang menyatakan
bahwa organisme pada saat terpapar logam berat akan mengganggu kerja sistem saraf pusat.
Penyerapan merkuri oleh tubuh ikan bandeng tergantung pada gradien osmotik dari ikan
tersebut. Semakin tinggi gradien osmotiknya maka merkuri akan semakin mudah masuk ke dalam
tubuh ikan. Namun apabila ikan bandeng di pelihara pada kondisi yang isoosmotik atau gradien
osmotiknya lebih rendah maka resiko akumulasi merkuri akan dapat dikurangi. Relevan dengan
Modassir (2000) yang menyatakan bahwa tingginya pergantian/pengambilan air karena proses
osmoregulasi akan menyebabkan akumulasi merkuri lebih cepat sehingga toksisitas dari merkuri
menjadi lebih besar.
SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa Merkuri bersifat sangat toksik terhadap ikan bandeng yang pelihara di air tawar
dengan nilai LC50 96 jam yaitu 0.2371 mg/l (0.147 mg Hg/l).
DAFTAR PUSTAKA

Balazs. 1970. Measurement of acute toxicity in method in toxicology. Oxford: Blackwell Scientific
Publications.
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 and
Marine Science 2(6): 481-486. ISSN 2078-4589.
Budiono A. 2003. Pengaruh Pencemaran Merkuri terhadap Biota air. Makalah Pengantar Falsafah
Sains. 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.
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

241
Palar H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta: Rineka Cipta.
Saputra A. 2009. Bioakumulasi logam berat pada ikan patin yang dibudidayakan di perairan waduk
cirata dan laboratorium [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Siahaan DH. 2003. Toksisitas logam berat Pb terhadap ikan Bandeng Chanos chanos Forsskal pada
berbagai tingkat salinitas [Tesis]. Bogor:Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Sihmiati N. 2009. Silvofishery ikan bandeng (Chanos chanos) sebagai alternatif pemanfaatan hutan
mangrove lestari. Warta konservasi: Lahan basah edisi juli. ISSN 0854-963X.
Wardoyo STH. 1977. Panduan uji biologis untuk evaluasi minyak dispersan. Proyek Lingkungan
Hidup Studi Grup Pencemaran. Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor.

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

242

Persepsi Nelayan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap
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ABSTRAK
Sumberdaya perikanan khususnya ikan mempunyai nilai ekonomisdan harga jual yang
tinggi. Hal ini berakibat pada pemanfaatan sumberdaya perikanan semakin tinggiditandai dengan
banyaknya upaya penangkapan. Tanpa adanya pengendalian dan pengelolaan yang baikberakibat
pada penurunan stok sumberdaya ikan. Purse seine (pukat cincin) biasa disebut juga jaring kerut
atau 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 seine
dapat menghasilkan hasil tangkapan yang banyak dan cara pengoperasiannya mudah.
Penelitiandilaksanakan pada bulan Mei 2016 di Kuala Langsa, Kota Langsa, dimana sebelah utara
Kuala Langsa langsung berbatasan dengan perairan Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana persepsi nelayan tentangpenggunaan alat tangkap purse seinepada
pemanfaatan sumberdaya ikan pada perikanan tangkap.Analisis data yang digunakanadalah analisis
non-parametrik menggunakan skala nilai (rating scale). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa animo
nelayan sangat tinggi menggunakan alat tangkap purse seine.
Kata kunci : Persepsi, Nelayan Purse seine, Perairan Kuala Langsa
PENDAHULUAN

Kuala Langsa termasuk kedalam Kecamatan Langsa Barat yang terletakantara Lintang Utara
N 4.47075o - N 4.50200 dan BujurTimur E 97.96050- E 97.97730.Secara geografis Kuala Langsa
sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka (BPS 2015). Sektor terpenting di daerah
Kuala Langsa adalah sektor perikanan. Dimana sektor perikanan merupakan sektor penting yakni
dengan peningkatan ekspor perikanan, hal ini sejalan dengan tujuanpembangunan dalam sektor
perikanan 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 untuk
konsumsi manusi, dan perikanan laut memainkan peranan yang penting dalam ketahanan pangan.
Sebagian produksi ikan dunia (terutama dari laut) digunakan untuk fishmeal dan minyak ikan yang
digunakan untuk hewan ternak, unggas, dan ikan, dan pada akhirnya digunakan untuk konsumsi
manusia secara tidak langsung (Garcia dan Grainger, 2005). Akan tetapi, pemanfaatan dan
pengelolaan biota perairan tersebut, kadang-kadang kurangbegitu dikenal ataupun belum dikenal
ataupun belum dimanfaatkan secara optimal untukmeningkatkan perekonomian nelayan di
Indonesia dan sebagai salah satu sumberdaya pentingyang dapat meningkatkan devisa negara.
Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh, berkembang dan mencari
nafkah di kawasan pesisir dan wilayah laut. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung
maupun tidak langsung menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi
sumberdaya perikanan. Hal ini juga yang dilakukan oleh nelayan Kuala Langsa, Kota Langsa.
Nelayan Kuala Langsa yang berada di sekitar kawasan perairan Langsa umumnya menggunakan alat
tangkap purse seine. Purse seinemerupakan suatu alat penangkap ikan yang digolongkandalam
kelompok jaring lingkar (surrounding net) yang dilengkapi tali kerutdan cincin untuk
menguncupkan jaring bagian bawah pada saatdioperasikan (Baskoro dan Yusfiandayani,
2010).Menurut Subani dan Barus (1989) purse seine atau pukat cincin adalah jenisalat tangkap yang
aktif untuk menangkap ikan-ikanpelagis yang hidup umumnya membentuk kawanan atau
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bergerombol dalam suatu kelompok besar. Dipakainya alat tangkap purse seineoleh nelayan di Kuala
Langsa, Kota Langsa sebab purse seine dapat menangkap ikan dalam jumlah yang besar dan mudah
dalam 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 pengelolaanterhadap
manusia yang memanfaatkan sumberdaya perikanan tersebut, pengelolaan terhadapmanusia
adalah pengaturan tingkah laku manusia dalam hal pemanfaatan dan pengelolaansumberdaya.
Apapun cara atau pendekatan yang dilakukan manusia dalam memanfaatkansumberdaya jika
pemanfaatan itu dilakukan secara berlebihan, pada akhirnya akan mengalamitekanan secara
ekologi, bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Oleh sebab itupengelolaan atau dalam
terminologi yang lebih umum disebut dengan manajemen sumberdayaperikanan patut dilakukan
supaya pembangunan perikanan dapat dilaksanakan dengan baik dantujuan pembangunan
perikanan dapat tercapai.
Memperhatikan beberapa perkembangan dalam perikanan dunia, Badan-badan Pengarah
FAO merekomendasikan perumusan untuk perikanan yang Bertanggungjawab atau dikenal dengan
Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), merekomendasikan agarpendekatan pengelolaan
sumberdaya perikanan diarahkan untuk menjadi solusi permasalahan-permasalahansebagai
berikut:(1) kelebihan kapasitas penangkapan ikan; (2) ketidak seimbangan antara kepentingan
berbagai pihak dalam memanfaatkan sumberdaya; (3) kerusakan habitat, kecenderungan
kepunahan jenis ikan tertentu dan turunnyakeanekaragaman hayati, serta; (4) kerusakan dan
kemunduran mutu lingkungan yang diakibatkan oleh polusi, sampah danbuangan ikan-ikan yang
tidak ekonomis padahal penting nilai biologinya (FAO, 1995).Atas dasar inilah diperlukan suatu
penelitian terkait persepsi nelayan terhadap penggunaan alat tangkap purse seine di Kuala Langsa,
Kota Langsa dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana persepsi nelayan
tentangpenggunaan purse seinepada pemanfaatan sumberdaya ikan.
METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Kuala Langsa, Kota Langsa dan penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Mei 2016.

Kuala
LangsaK

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
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Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi langsung ke lapangan
yangdilanjutkan 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 berasal
dari Kuala Langsa.
Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data primer dari nelayan, kemudian direkapitulasi
danditabulasi untuk mendapatkan rata-rata atau gambaran tentang respon/tanggapan nelayan
secarakeseluruhan tentang penggunaan alat tangkap purse seinedalam mencari ikan. Adapun
analisis 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 nelayan
Usia nelayan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui dalam menentukan
keberhasilansuatu usaha penangkapan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada
responden yaitu nelayan purse seine, makausia nelayan disajikan seperti Gambar 2.Terlihat bahwa
usia produktif nelayan purse seineyang ada di Kuala Langsa pada umumnya berumur 31-40 tahun
sebanyak 24 orang (39 persen), yangberarti sangat berpeluang dalam upaya peningkatan
produktivitas melalui kemampuanusaha perikanan tangkap. Jika dilihat berdasarkan penggolongan
usia produktif dan tidak produktif,maka sebagian besar nelayan purse seine yang terdapat di Kuala
Langsa, Kota Langsa berada dalam kategori usia produktif, dimana kisaranusia produktif berkisar
antara 15-55 tahun. Hal ini sesuai sebagaimana yang dikatakan oleh Rochani, dkk (2004), yaitu pada
usia antara 20 hingga 55 tahun, kemampuan fisiknelayan sangat berpengaruh untuk dapat bekerja
secara optimal.

Gambar 2. Umur Nelayan Purse seine di Kuala Langsa
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

245
Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan formal nelayan sangat berpengaruh terhadap kemampuan
dalammerespon suatu inovasi. Makin tinggi tingkat pendidikan formal nelayan, diharapkan
makinrasional pola pikir dan daya nalarnya. Sementara itu dalam hal pendidikan, saat ini nelayan
Kuala Langsa sudah banyak sadar akan pentingnya pendidikan. Sebagian besar anaknya mereka
tidak hanya lulus SMA saja melainkan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi
pendidikan untuk kepala keluarga (Ayah) masih banyak yang hanya lulusan SD dan bahkan tidak
sekolah. Hal tersebut dikarenakan akses serta modal yang terbatas untuk melanjutkan ke jenjang
sekolah yang lebih tinggi. Pada Gambar 3 terlihat sebagian besar nelayan purse seine di Kuala
Langsa telahmenempuh pendidikan formal walaupun masih tergolong pada tingkat pendidikan SD
sebanyak 30 orang (50 persen). Akan tetapi masih didapati nelayan purse seine yang sedang
melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi walaupun hanya 1 orang (2 persen). Secara
keseluruhan tingkat pendidikan di Kuala Langsa masih dikatakan bahwa sumberdaya manusia
(SDM) nelayanpurse seinemasih tergolong rendah. Tingkat pendidikan nelayan yang rendah
merupakan salah satupenyebab sulitnya penerapan teknologi perikanan terbaru di lapangan dan
juga pendidikan merupakan penyebab nelayan terus mengalami kemiskinan dan jauh dari
kesejahteraan.
Tingkat pendidikan sangat diperlukan dalam suatu pengelolaan perikanan. Dimana didalam
suatu pengelolaan sangat dibutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Nuhung (2003)
menyatakanbahwa pengelolaan usahatangkap yang dilakukan secara tradional merupakan indikasi
lemahnya kualitas SDMmasyarakat perikanan di Indonesia untuk saat ini. Untuk mengatasi hal
tersebut perlu diupayakan pembinaansecara kontinueoleh semua pihak yang terkait terutama
penyuluh perikanan di lapangan.Semakin tinggi tingkat pendidikan nelayan, maka wawasan
berpikirnya juga semakin luas dantentunya akan lebih cepat dalam menerima suatu inovasi yang
disampaikan. Salakin (2003)menyatakan bahwa pengembangan sumberdaya manusia (SDM)
perikanan sebagai pelaku utama pembangunanperikanan sangat diharapkan dan merupakan suatu
investasi masa depan nelayan menuju“responsible fisheries”.

Gambar 3. Tingkat Pendidikan Nelayan Purse seine di Kuala Langsa

Pengalaman Kerja Menjadi Nelayan

Pengalaman kerja yang dimiliki oleh nelayan sangat dibutuhkan dalam menentukan
keberhasilan suatu operasi penangkapan pada saat di lapangan. Pengalaman nelayan dalam
berusahatangkap berpengaruh terhadap daya respon,tanggapan, penerimaan nelayan pada suatu
informasi 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 mempunyai
pengalaman berusahatangkap sebagai nelayanselama 1-5 tahun. Dari hasil data yang diperoleh
bahwa 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 Ikan
Dalam mengukur efektivitas kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap
purse seinedapatdiukur melalui kegiatan evaluasi. Adapun maksud dari evaluasi tersebut adalah
mengetahuitingkat persepsi atau respon nelayan terhadap penggunaan alat tangkap purse
seine.Adapun penilaian evaluasi didasarkan pada proses penerapan penggunaan purse seine kepada
nelayan dengan mengacu pada lima tahapan gambaran alur penerapan (Rogers, 1983)yaitu sebagai
berikut :

a. Tahap Pengenalan
Pada tahap ini nelayan senang membuka diri terhadap keberadaanpurse seine, karena dapat
menghasilkan banyak tangakapan ikan dan mudah dalam pengoperasian.
b. Tahap Persuasif
Nelayan mengambil keputusan untuk tetap menggunakan purse seine, secara psikologis
nelayan tetap giat menginovasi alat tangkap iniagar tetap dapat digunakan.
c. Tahap Keputusan
Pada tahap ini nelayan dapat memutuskan menerima atau menolak penggunaan alat
tangkappurse seine.

d. Tahap Implementasi
Nelayan telah sering menggunakan alat tangkap purse seinesebagai alat tangkap untuk
menangkap ikan.
e. Tahap Konfirmasi
Untuk tahap konfirmasi, nelayan lebih bersemangat menggunakan purse seine sebagai alat
tangkap yang paling efektif dan efisien.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkatrespon nelayan terhadap penggunaan alat tangkap
purse seinedan pemanfaatannya dalam sistempenangkapan maka dilakukan evaluasi dengan
menggunakan skala nilai (rating scale) dengan cara : memberikan pertanyaan kepada masingmasing 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 nilai
dengan standarisasi tingkatrespon/pemahaman sebagai berikut :
4 = Sangat paham
3 = Paham
2 = Cukup paham
1 = Tidak paham
0 = Sangat tidak paham
Hasil evaluasi tingkat respon/pemahaman teknologi dan aturan yang berlaku yangdilakukan
terhadap 60 responden nelayan purse seinesebagai berikut:

Adapun skor yang diperoleh berdasarkan jawaban dari kuesioner adalah 920 poin, yang
berarti bahwa tingkat respon teknologi dan pemanfaatannya serta penerapan aturan yang ada pada
nelayan purse seine di Kuala Langsa, Kota langsa termasuk kedalam kategori paham. Berdasarkan
jumlah skor tersebut diperoleh total nilai yaitu :Total nilai = (920/1200) x 100% = 76,66 persen.
Sangat tidak
paham
0

Tidak paham

300

Cukup paham

600

Sangat paham

Paham

900

920

1200

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

Kesimpulan
Tingkat adopsi nelayan terhadap penggunaan alat tangkap purse seine pada penerapan
penangkapan ikan mencapai 76,6 persen yaitu termasuk kedalam kategori paham.
Berdasarkan hasi penelitian diperoleh bahwa banyak nelayan purse seine yang terdapat di
Kuala Langsa, Kota Langsa akan tetap menggunakan alat tangkap purse seine sebagai alat untuk
melakukan operasi penangkapan ikan, khusunya ikan pelagis.
Saran

Saran di dalam penelitian ini adalah perlu adanya turun tangan instansi pemerintah dan
aparatur daerah serta partisipasi warga sekitar dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdaya
perikanan untuk menghasilkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan (sustainable fisheries).
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ABSTRAK
Ikan pirik (Lagusia micracanthusBleeker, 1860) merupakan salah satu ikan air tawar endemik yang
habitatnya hanya pada sungai-sungai di Sulawesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kondisi perairan dan habitat ikan pirik yang sesuai di Sungai Sanrego, Sulawesi Selatan.
Pengambilan sampel dilakukan pada bulan September 2014 hingga Februari 2015 di Sungai
Sanrego, 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 pirik
diantaranya adalah perairan yang relatif jernih, dan berarus dengan kondisi substrat meliputi
subtrat berpasir, kerikil dan berbatu. Sementara itu kondisi kualitas air yang sesuai, Suhu berkisar
antara 26,35°C – 27,65°C, oksigen terlarut berkisar 4,05 ppm - 7,45 ppm, pH berkisar 7 – 8 dan TDS
berkisar 112 – 228 ppm.
Kata kunci: Kondisi perairan, habitat, ikan endemik pirik, Sulawesi Selatan
PENDAHULUAN

Ikan pirik (Lagusia micracanthusBleeker, 1860) merupakan salah satu dari 56 spesies ikan
endemik di Sulawesi. Menurut Parenti, 2011, komposisi ikan air tawar endemik Sulawesi
diantaranya terdiri dari 44 spesies ikan Atherinomorphs dan sisanya merupakan spesies dari
Perciformes, Gobiidae, dan Terapontidae. Ikan endemik pirik (L. micracanthus) ini merupakan
bagian dari kekayaan hayati sehingga keberadaan ikan ini patut untuk dilindungi. Namun, ikan
hingga saat ini belum mendapat perhatian dari para peneliti, pemerhati lingkungan maupun
pemerintah setempat. Hal tersebut tersebut dibuktikan dengan masih sangat kurangnya informasi
tentang aspek biologi dan ekologi spesies ini.
Ikan pirik (L.micracanthus) merupakan ikan komsumsi yang sangat digemari oleh
masyarakat. Aktifitas penangkapan yang intensif dan terus menerus yang dilakukan oleh
masyarakat lokal tanpa adanya kontrol, diduga telah memberikan tekanan yang berlebih terhadap
populasi ikan ini di habitatnya. Belum lagi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan
(penggunaan racun dan tuba) yang sangat intensif terhadap spesies ekonomis tertentu, ternyata
telah memberikan dampak juga terhadap degradasi populasi ikan endemik ini di habitatnya.
Akibatnya, jika tidak segera dilakukan upaya pengelolaan maka dikhawatiran akan terjadi
kepunahan spesies ikan endemik ini secara permanen dimasa mendatang. Salah satu bentuk
pengelolaan yang dapat dilakukan selain upaya konservasi adalah dengan melakukan domestifkasi
budidaya. Domestikasi merupakan suatu upaya agar ikan, yang biasa hidup liar (tidak terkontrol)
menjadi dapat hidup dan dapat dikembangbiakkan dalam kondisi yang terkontrol.Domestikasi
budidaya ikan pirik selain untuk mengurangi ketergantungan penangkapan ikan ini di alam juga
dalam rangka restocking/pengkayaan stok pada habitat-habitat asli spesies ikan endemik ini. Salah
satu informasi dasar yang dibutuhkan dalam rangka domestifikasi spesies tersebut adalah
penelitian mengenai kondisi perairan dan habitat yang sesuai bagi kehidupan ikan pirik.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Sungai Sanrego, bertempat Dusun Soppo, Desa Langi, Kecamatan
Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan selama enam bulan, sejak bulan September 2014
hingga 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 termometer
digital, oksigen terlarut (ppm) menggunakan Winkler/titrasi, pH menggunakan pH meter dan Total
Dissolved Solid (ppm) menggunakan TDS meter.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas air merupakan parameter lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap distribusi
dan kelangsungan hidup makhluk hidup yang terdapat di dalam suatu perairan. Perairan yang
memiliki kualitas air yang baik akan memiliki tingkat keanekaraman dan kelimpahan biota perairan
yang sangat tinggi. Sebaliknya, perairan yang memiliki kualitas air yang buruk, keanekaragaman
dan kelimpahan biota perairan yang dimiliki juga relatif lebih rendah. Penurunan kualitas air
diketahui telah banyak terjadi, baik pada perairan sungai maupun danau, di berbagai daerah di
Indonesia. Oleh karena itu, pemantauan habitat suatu biota perairan melalui pengukuran parameter
kualitas air merupakan hal yang sangat penting dilakukan, khususnya dalam rangka menjamin
kesesuaian hidup antara organisme tersebut dan habitatnya.
Kondisi habitat di Sungai Sanrego yang diamati selama penelitian diantaranya perairan
relatif 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 sampel
di Sungai Sanrego. Sebaran suhu pada Gambar 2, menunjukkan nilai suhu tertinggi pada habitat ikan
pirik di Sungai Sanrego terjadi pada bulan September yaitu mencapai 27.65°C, namun pada bulan
selanjutnya mengalami penurunan hingga mencapai suhu terendah 25,90°C pada bulan Februari.
Tingginya nilai suhu pada bulan September hingga November dikarenakan waktu tersebut
merupakan musim Kemarau, sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan
sangat tinggi. Pada bulan selanjutnya suhu mengalami penurunan dikarenakan pada bulan tersebut
sudah memasuki Musim Penghujan sehingga intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairan
sangat rendah. Secara umum kondisi suhu pada habitat ikan pirik di S. Sanrego relatif stabil
dikarenakan cuaca pada daerah tersebut relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang ekstrim
setiap bulannya. Menurut Barus (2001), pola suhu ekosistem air dipengaruhi oleh berbagai faktor
seperti 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, terutama
suhu di dalam air yang telah melampaui ambang batas. Jenis, jumlah, dan keberadaan organisme
akuatik seringkali berubah dengan adanya perubahan suhu air, terutama oleh adanya kenaikan
suhu dalam air (Rakhmanda, 2011). Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, rataan suhu
habitat ikan pirik di perairan S. Sanrego berkisar antara 26,35°C – 27,65°C. Hal tersebut
menunjukkan suhu di kedua lokasi masih berada dalam kondisi yang sesuai dan dapat ditolerir oleh
kehidupan organisme akuatik. Boyd (1988) menyatakan suhu optimal bagi ikan dan organisme
akuatik lainnya adalah berkisar antara 25 – 30°C. Sementara itu kisaran yang baik untuk menunjang
pertumbuhan optimal adalah 28 – 32°C (Tatangindatu et al., 2013).
Oksigen Terlarut

Oksigen 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 dilihat
pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, nilai oksigen terlarut tertinggi terjadi pada bulan
November. Hal tersebut terjadi pada saat Musim Kemarau. Nilai oksigen terlarut kemudian
mengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada Musim Penghujan di bulan Februari.
Tingginya oksigen terlarut pada Musim Kemarau diduga disebabkan oleh aktifitas fotosintesis oleh
tumbuhan yang berklorofil dan rendahnya oksigen terlarut pada Musim Penghujan dikarenakan
banyaknya bahan-bahan organik yang mencemari badan air sehingga mikroba banyak
menggunakan oksigen untuk oksidasi bahan organik. Salmin (2005) menyatakan bahwa sumber
utama oksigen dalam suatu perairan berasal sari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil
fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. Sementara itu, hilangnya oksigen di
perairan, selain akibat respirasi hewan dan tumbuhan, disebabkan juga oleh mikroba yang
menggunakan oksigen untuk oksidasi bahan organik (Boyd, 1988). Apabila bahan-bahan organik
yang mencemari badan air cukup banyak maka jumlah oksigen yang dikonsumsi untuk
menguraikan bahan-bahan tersebut semakin banyak pula sehingga kandungan oksigen terlarut
dalam air turun sampai sedemikian rendah.
Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, kisaran oksigen terlarut pada habitat ikan
pirik di S. Sanrego berkisar 4,05 ppm - 7,45 ppm. Hal tersebut menunjukkan kandungan Do pada
lokasi tersebut masih berada dalam kondisi yang sesuai dan dapat ditolerir oleh kehidupan
organisme akuatik. Baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 82 tahun
2001, menyatakan bahwa perairan tawar yang diperuntukkan bagi kepentingan perikanan harus
memiliki 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 dan
tidak tercemar oleh senyawa beracun (toksik). Kandungan oksigen terlarut minimum ini sudah
cukup mendukung kehidupan organisme. Idealnya, kandungan oksigen terlarut tidak boleh kurang
dari 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 dan
merupakan pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Rataan nilai pH pada setiap
pengambilan sampel pada habitat ikan pirik di S. Sanrego dapat dilihat pada Gambar 3.Berdasarkan
hasil 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 pH
antara 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 penelitian

Sementara 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 82
tahun 2001, menyatakan bahwa perairan tawar yang diperuntukkan bagi kepentingan perikanan
harus memiliki nilai pH berkisar dari 6 – 9. Hal tersebut menunjukkan kondisi perairan pada habitat
ikan pirik di S. Sanrego masih tergolong layak untuk organisme akuatik untuk hidup dan
pertumbuhan 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 kimia
dan bahan-bahan lain, yang tidak tersaring pada kertas saring berdiameter 0,4 µm. Nilai padatan
terlarut total perairan sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah, dan
pengaruh antropogenik (berupa limbah domestik dan industri) (Effendi, 2003). Rataan nilai TDS
pada setiap pengambilan sampel pada habitat ikan pirik di S. Sanrego dapat dilihat pada Gambar
3.Berdasarkan hasil tersebutdiperoleh nilai TDS berkisar 112 – 228 ppm. Hal tersebut menunjukkan
bahwa kondisi tersebut dalam kondisi yang sangat sesuai untuk kehidupan organisme akuatik. Baku
mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 82 tahun 2001, menyatakan bahwa
perairan tawar yang diperuntukkan bagi kepentingan perikanan harus memiliki nilai padatan
terlarut total maksimal sebesar 1000 mg L-1.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan 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 relatif
jernih, 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 terlarut
berkisar 4,05 ppm - 7,45 ppm, pH selama penelitian berkisar 7 – 8 dan TDS berkisar 112 – 228
ppm.
Saran

Perlunya 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 Novianti
Fakultas Peternakan UNJA
Jl. Jambi Muaro Bulian km15 Mandalo Darat Jambi

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan kambing Peranakan Etawah jantan
melalui aplikasi pemberian ransum jerami jagung fermentasi.Proses fermentasi dilakukan dengan
menggunakan starter probiotik dan EM4. Penelitian ini terbagi mwnjdi2 tahap yaitu tahap pertama
adalah proses pembuatan jerami jagung fermentasi dalam bentuk pakan komplitdan tahap kedua
adalah pemberian jerami jagung fermentasi kepada kambing Peranakan Etawah jantan. Rancangan
yang 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 pakan
komplit dapat meningkatkan pertambahan bobot badan kambing Peranakan Etawah Jantan dengan
hasil T0 = 25,93, T1= 44,44 dan T2 = 44,44 gram/ekor/hari. Serta meningkatkan dimensi tubuh
yaitu lingkar dada dan panjang badan kambing, namun tidak mempengaruhi tinggi pundak
kambing. 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 kasar
pakan, lemak kasar pakan dan serat kasar pakan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberian
probiotik dan EM4 dalam pakan komplit yang difermentasi menggunakan bahan jerami jagung
dapat meningkatkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan kambing.
Keyword : Kambing PE, jerami jagung,probiotik, EM4

PENDAHULUAN
Permasalahan utama yang dihadapi peternak untukmemelihara kambing dalam jumlah
banyak adalah ketersedian pakan secara kontinu, mudah, murah dan berkualitas.Ketersediaan
pakan akan sangat berlimpah pada saat musim hujan dan akan kekurangan pada musim kemarau.
Tentunya kendala ini bisa diatasi dengan cara mengawetkan pakan disaat ketersediaanya berlimpah
untuk disimpan dan dipergunakan pada saat ketersediaan pakan terbatas. Salah satu cara yang bisa
dilakukan adalah dengan fermentasi dalam bentuk pakan komplit.Pakan fermentasi ini cukup
praktis, mudah dan murah dilakukan pada usaha peternakan (Wijayanti et al., 2012). Kondisi ini
akanmemudahkan dalam penanganan, pengolahan, pemberian pada kambing dan dapat disimpan
dalam waktu yang lama. Sehingga penyediaan pakan kambing ini tidak tergantung padamusim
sebagai penyediaan hijauan pakan.
Secara umum limbah jerami jagung mempunyai potensi cukup tingi yang berasal dari
limbah daun dan batang setelah jagugnya dipanen. Potensi limbah jerami jagung untuk pakan
ruminansia di Indonesia yaitu sebesar 6.6%. Jika ini diberikan pada ternak denganpopulasi yang ada
sekarang sebesar 13.582.000 ekor, maka perhitungan kebutuhan TDN dari limbahjerami jagung ini
masih diatas kebutuhan ternak, dan masih memungkinkan untuk penambahanpopulasi ternak
sebesar 2,7 juta (Syamsu, 2011). Namun kendala yang dihadapi dari pemanfaatkanjerami jagung
adalah kualitasnya yang rendah dan penggunaannya dalambentuk segar tidak menguntungkan
secara ekonomis dan tidak tersedia secara terus-menerus.
Kambing Peranakan Etawah termasuk ternak ruminansia kecil yang membutuhkan pakan
hijauan 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 dan
pertumbuhannya masih sangatberagam (Adriani et al., 2003: Adriani, 2005). Tentunnya ini
merupakan suatu potensi yang sangat baik untuk dapat meningkatkanproduktivitas kambing PE
dengancara memacu pertumbuhan.
Untuk mempercepat proses fermentasi pakan digunakan starter probiotik yang sudah
diproduksi di Fakultas Peternakan dan efektive mikroorganisme (EM4). Stater ini merupakan
mikroba hidup yang di dalam tubuh menguntungkan induk semangnya. Kerja starterlebih banyak
membantu proses pencernaan serat kasar didalam rumen dan mengatur keseimbangan mikroba
rumen dalam saluran pencernaan, sehingga pakan menjadi lebih mudah dicerna dan diserap, pada
akhirnya meningkatkan pertumbuhan bobot badan (Fuller, 1992; Adriani, 2009). Starter bersifat
memacu metabolisme dan meningkatkan proses pencernaan dalam rumen dan mengimbangi
kemampuan pakan, terutama pakan berkualitas rendah (Winogroho et al,. 1993; Winogroho dan
Marijati, 2001; Linder, 1992).Starter yang digunakan pada penelitian ini adalah probiotik yang
mengandung 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 seperti
selulosa dan hemiselulosa yang memang sulit dicerna didalam saluran pencernaan dan dapat
meningkatkan protein kasar. Sementara EM4 yang digunakan adalah yang sudah beredar dipasaran
sehingga mudah didapat peternak. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kecernaan
serat kasar di dalam saluran pencernaan yang dapat meningkatkan proses penyerapan yang
akhirnya menyediakan nutrien yang bisa meningkatkan bobot badan.
Berdasarkan kondisi di atas, maka ingin diketahui bagaimana peningkatanpertumbuhan
kambing Peranakan Etawah jantan melalui pemberian jerami jagung fermentasi yang dibuat dalam
bentuk pakan komplit .
METODE PENELITIAN

Penelitian terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama adalah proses persiapan, proses
pembuatan jerami jagung fermentasi dan tahap kedua adalah pemberian jerami jagung fermentasi
kepada kambing Peranakan Etawah jantan dan anilisis di laboratorium.
Eksperimen Tahap I. Produksi Jerami Jagung Fermentasi

Penelitian tahap pertama ini adalah pembuatan jerami jagung fermentasi dalam bentuk
pakan komplit.Proses fermentasi dalam bentuk pakan komplit ini dilakukan selama 21 hari dan
disesuaikan dengan perlakuan penelitian. Pada tahap awal jerami jagung yang didapat dari kebun
petani dicacah menggunakan coperdengan ukuran 5-10 cm untuk menyamakan ukurannya,
selanjutnyajerami jagungdiangin-anginkan untuk menurunkan kadar air. Setelah kadar air sekitar
60% maka dilakukan pencampuran dengan bahan pakan konsentrat lainnya dengan komposisi
bahan pakan dapat dilihat pada Tabel 1. Kandungan nutrisi bahan pakan penelitian disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 1. Komposisi Bahan Pakan Kambing Penelitian
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bahan Pakan

Perlakuan
------------------------------------------------------------T0
T1
Jerami Jangung (%)
68
68
Dedak (%)
12
12
Ampas Tahun (%)
8
8
Bungkil Kedelai (%)
5
5
Bungkil Kelapa (%)
5
5
Urea (%)
0.5
0.5
Top Mix (%)
0.5
0.5

T2
68
12
8
5
5
0.5
0.5
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8.
9.
10.
11.

Kapur (%)
Garam (%)
Probiotik (liter)
EM4 (liter)

0.5
0.5
-

Tabel2. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Penelitian
No.
1.
2.
3.
4.

Bahan Pakan

Bahan kering (%)
Protein kasar (%)
Serat Kasar (%)
Lemak kasar (%)

0.5
0.5
2.5
-

Perlakuan
--------------------------------------------------------------TO
T1
91,23
91,28
17,99
16,23
16,60
18,77
6,51
6,86

Hasil Analisis Proximat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fak. Peternakan UNJA

0.5
0.5
2,5

T3
91,73
16,24
17,27
7,18

Eksperimen Tahap II. Pemberian Jerami Jagung Fermentasi pada Kambing
Penelitian ini bertujuan untuk mencari perlakuan terbaik dari pemberian jerami jagung
fermentasidalam bentuk pakan komplit terhadap pertumbuhan kambing jantan. Penelitian tahap
kedua ini dilaksanakan di kandang percobaan ProduksiRuminansia Fakultas Peternakan UNJA
menggunakan kambing jantan muda sebanyak 9 ekor umur 6-8 bulan, dengan bobot badan antara
14-17 kg.
Pada tahap awal kegiatan pemeliharaan kambing, kambing penelitian tersebut
dikelompokkan berdasarkan bobot badan yaitu bobotbadan rendah, bobot badan sedang dan bobot
badan tinggi.Kemudian dilakukan pengacakan kambing untuk diberikan perlakuan sesuai dengan
rangking bobot badan. Setelah itu kambing diberi nomor sesuai dengan perlakuandan ditempatkan
dalam kandang individu yang telah disediakan untuk diadaptasikan dengan kondisi pakan dan
kandang selama satu bulan. Selanjutnya kambing dipelihara dalam kandang individu dan diberikan
perlakuan selama 2 bulan. Setelah itu dilakukanpengacakan sesuai dengan perlakuan yang
diberikan, sehingga semua perlakuan akantersebar pada kelompok bobot badan yang berbeda.
Selama penelitian berlangsung dilakukanpenimbangan bobot badan dan pengukuran
dimensi tubuh kambing seminggu sekali pada pagi hari sebelum kambing diberi makan untuk
melihat perubahan bobot badan kambing.Sebelum kambing dimasukkan kedalam kandang
percobaan sesuai dengan perlakuan, setiap petak kandang yang dipakai dibersihkan dan diberi
nomor sesuai kambing yang akan menempatinya. Setelah itu kambing diberikan pakan sesuai
perlakuan.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan3
kelompok 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 bobot
badan kambing, dimensi tubuh kambing yang dilakukan setiap minggu sekali sebagai gambaran
pertumbuhan kambing. Peubah yang diamati meliputi konsumsi pakan, penambahan bobot badan,
dimensitubuh ternak.
Konsumsi pakan didapat dari selisih antara pemberian pakan dan sisa yang ditimbang setiap
hari untuk mendapatkan konsumsi per ekor per hari. Pertambahan bobot badan kambing didapat
dengan cara menimbangan bobot badan kambing sekali seminggu selama penelitian, kemudian
pertambahan bobot badan dalam gram per ekor per hari.Dimensi tubuh kambing didapat dengan
cara mengukur panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada sekali seminggu bersamaan dengan
pengukuran 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 Pakan
Konsumsi nutrien kambing Peranakan Etawah sebagai respon pemberian jerami jagung
fermentasi dalam bentuk pakan komplit yang ditambah probiotik dan EM4 dapat dilihat pada Tabel
3.
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan probiotik dan EM4 berbahan hijauan jerami
jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan konsumsi bahan kering
pakan kambing Peranakan Etawah (P<0.05).Konsumsi bahan kering pada T0 lebih rendah
dibandingan dengan T1 dan T2, sementara antara perlakuan T1 dan T2 relatif sama. Kondisi ini
diduga karena pada perlakuan pemberian probiotik dapat meningkatkan palatabilitas pakan,
sehingga konsumsi BK meningkat. Proses fermentasi pakan dapat pemecah lignoselulosa
mempunyai arti penting dalam meningkatkan nilai nutrisi bahanpakan. Fermentasi yang ditambah
dengan bahan aditif sebagai perlakukan biologis,disamping dapat menyebabkan depolimerisasi
pakan sehingga meningkatkankecernaannya juga dapat mengubah struktur fisik oleh enzim
delignifikasi danmemperkaya bahan pangan dengan protein mikroba, peningkatan pencernaan juga
akam meningkatkan palatabilitas ternak.
Tebel 3. Konsumsi Nutrisi Pakan Kambing Peranakan Etawah Jantan yang Mendapat Perlakuan
Pemberian Probiotik dan EM4
No
1.
2.
3.
4.

Parameter

Konsumsi Bahan Kering
(gram/ekor/hari)
Konsumsi Protein Kasar
(gram/ekor/hari)
Konsumsi Lemak kasar
(gram/ekor/hari)
Konsumsi Serat Kasar
((gram/ekor/hari)

T0
698,35a

Perlakuan
T1
931,54b

T2
887,58b

45,48a

63,87b

63,71b

125,07a
115,94a

151,07b
174,81b

144,15b
153,16c

Rataan
839,16
140,30
57,69

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 antara
641,01–1147,16 gram/ekor/hari. Konsumsi BK penelitian ini lebih tinggi daripada penelitian
Martawidjaja (2001) bahwa konsumsi bahan kering kambing Kacang dengan bobot badan 29.6 kg
adalah sebesar 731 gram/ekor/hari.Konsumsi bahan kering pakan dari kambing sangat
dipengaruhi oleh kondisi kambing pada saat penelitian berlangsung. Kambing yang berada pada
masa pertumbuhan, laktasi dan bunting mengkonsumsi pakan yang lebih banyak. Selain itu kondisi
fisiologis kambing seperti dalam keadaan bunting dan menyusui juga akan meningkatkan
kebutuhan pakan (Devendra dan Burns, 1994; Mayer, 1995;Sutardi, 1981).
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan probiotik dan EM4 berbahan hijauan jerami
jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan konsumsi protein kasar
kambing Peranakan Etawah (P< 0.05). Kondisi ini sejalan dengan konsumsi bahan kering
pakan.Rataan konsumsi protein kasar kambing penelitian adalah 140,30 gram/ekor/hari dan rataan
antara 115.7–186.31gram/ekor/hari.
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan probiotik dan EM4 berbahan hijauan jerami
jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan konsumsi lemak kasar
kambing Peranakan Etawah jantan (P<0.05). Konsumsi lemak perlakuan T1 dan T2 lebih tinggi
daripada 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 diberi
probiotik dan EM4 berbeda nyata (P<0.05). Dimana perlakuan konsumsi serat kasar tertinggi
terdapat pada perlakuan probiotik, diikuti perlakuan EM4 dan yang paling rendah pada kontrol.
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Bobot Badan dan Dimensi Tubuh Kambing
Bobot badan dan dimensi tubuh kambing Peranakan Etawah jantan yang mendapat
perlakuan 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 dan
EM4 untuk Fermentasi
No Parameter
1.
2.
3.
4.

PBB (gram/ekor/hari)
Tinggi Pundak (cm)
Lingkar Dada (cm)
Panjang Badan (cm)

T0
25.93A
57.67
54,41A
51,33a

Perlakuan
T1
44.44B
62.00
58,41B
57,33b

T2
44.44B
60.33
59,35B
52,67a

Rataan
38.27
60.00
57,39
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 jerami
jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan pertambahan bobot
badan kambing PE jantan selama penelitian (P<0.01). Pertambahan bobot badan perlakuan
pemberian probiotik dan EM4 lebih tinggi (44.44 gram/ekor/hari) dibandingkan kontrol (25,93
gram/ekor/hari). Kondisi ini diduga karena pemberian EM4 dan probiotik dapat meningkatkan nilai
cernak bahan pakan, sehingga banyak nutrisi yang tersedia untuk pemtumbuhan.
Hasil penelitian ini lebih rendah daripada penelitian lainnya yang mendapatkan rataan
pertambahan bobot badan kambing Kacang adalah 63.54 ± 20.07 gram/ekor/hari, dengan kisaran
antara 40.88 – 121.43 gram/ekor/hari. Dan penelitian lainnya pada kambing yaitu 66.31
gram/ekor/hari (Martawidjaja et al., 2001), 46 – 64 gram/ekor/hari (Ella et al., 2001).Menurut
Soenardjo et al. (1997) bahwa pertambahan bobot badan sangat dipengaruhi oleh pemberian
ransum yangberkualitas, dimana formula ransum yang baik akan mempercepat laju pertumbuhan
yang optimal.
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian probiotik dan EM4 berbahan
hijauan jerami jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit tidak mempengaruhi tinggi
pundak kambing Peranakan Etawah jantan (P>0.05). Rataan tinggi pundak kambing sebesar 60.0
cm dengan kisaran antara 57 - 64 cm.
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian ptobiotik dan EM 4 berbahan
hijauan jerami jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatkan lingkar
dada kambing kambing Peranakan Etawah jantan (P<0.01). Perlakuan pemberian probiotik dan
EM4 menghasilkan lingkar dada kambing Peranakan Etawah yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kontrol. Kondisi ini diduga karena probiotik dan EM4 dapat meningkatkan proses pencernaan dan
meningkatkan pertumbuhan yang tergambar dari peningkatan lingkar dada kambing
Rataan lingkar dada kambing sebesar 57.39 cm dengan kisaran antara 52 - 61 cm. Hasil ini
relatif sama dengan penelitian lainnya yang mendapatkan lingkar dada sebesar....
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian probiotik dan EM4 berbahan
hijauan jerami jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan panjang
bandan kambing kambing Peranakan Etawah jantan (P<0.05). Perlakuan pemberian probiotik dan
EM4 menghasilkan panjang badan kambing peranakan Etawah yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kontrol. Kondisi ini diduga karena probiotik dan EM4 dapat meningkatkan kecernaan,
sehingga menghasilkan pertimbuhan lingkar dada yang leih tinggi. Rataan panjang badan kambing
Peranakan Etawah sebesar 53.78 cm dengan kisaran antara 50 -59 cm.
KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberian probiotik dan EM4 dalam pakan komplit
yang difermentasi menggunakan bahan jerami jagung dapat meningkatkan konsumsi pakan,
pertambahan bobot badan kambing.
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ABSTRAK
Protease merupakan enzim penting dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena aplikasinya yang
sangat luas di industri pangan adalah sebagai pengempuk daging. Penggunaan protease dalam
industri terlebih dahulu perlu mengetahui kemampuan enzim tersebut dan factor-faktor yang
mempengaruhi percepatan reaksi enzim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik
protease 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 8
berturut-turut adalah sebesar 18.84 U/mL,29.30 U/mL dan 32.38 U/mL. Aktivitas enzim dapat
meningkat dengan penambahan ion logam Mg2+ dan Mn2+ dan menurun aktivitasnya oleh ion logam
Cu2+, Ca2+, Zn2+dan Fe2+. Stabilitas enzim pada suhu 50°C selama 3 jam.
Kata kunci: Isolasi, Karakterisasi, protease, BAL

PENDAHULUAN

Protease merupakan enzim yang sangat penting dalam industri pangan maupun non pangan.
Pemanfaatan protease dalam industri pangan diantaranya adalah untuk mengurangi kekeruhan
dalam industri bir, mengurangi gluten pada industri roti, untuk menggumpalkan susu pada industri
keju 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 berbagai
sumber dari tanaman, hewan dan mikroba dengan proses fermentasi .
Mikroba sebagai sumber enzim lebih menguntungkan dibandingkan dengan tumbuhan dan
hewan karena pertumbuhannya cepat, dapat tumbuh pada substrat yang murah, lebih mudah
ditingkatkan hasilnya melalui pengaturan kondisi pertumbuhan (Burhan et al., 2003) dan rekayasa
genetika (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 enzim
Salah 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 produk
bekasam (Wikandari et al., 2012). Afriani et al. (2013) pada produk bekasam ikan sepat, ikan
tembakan dan ikan lais ditemukan bakteri asam laktat yang menunjukkan aktivitas proteolitik, yaitu
strain L. Plantarum 1, dan L. Pentosus.
Penggunaan protease dalam industri terlebih dahulu perlu mengetahui kemampuan enzim
tersebut. Faktor yang mempengaruhi percepatan reaksi enzim adalah pH, suhu (Pelczar 1986) dan
logam sebagai aktivator atau inhibitor (Soeka et al., 2011). Peningkatan produksi protease seiring
dengan meningkatnya pertumbuhan bakteri dan dipengaruhi oleh nutrien, oksigen, potensial
oksidasi 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 bakteri
asam laktat asal bekasam yang dapat digunakan sebagai kandidat pengempuk dendeng daging sapi.
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MATERI DAN METODE
Bakteri asam laktat BK 7.1.5 yang digunakan merupakan hasil isolasi dari bekasam,Media
yang 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 plat
stirrer.
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 isolat
pada medium skim agar dengan tusuk gigi steril, selanjutnya diinkubasi pada suhu kamar selama 24
jam. Isolat proteolitik ditandai dengan pembentukan zona jernih pada medium skim agar dan
diukur zona jernih.
Optimasi waktu produksi protease

Inokulum disiapkan dengan cara menambahkan satu ose isolat pada 50 mL MRS broth dan
diinkbasi 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). Inkubasi
dilakukan dalam shaker incubator dengan kecepatan agitasi 150 rpm pada suhu 37°C dengan variasi
waktu produksi 8, 16, 24, 32, 40, 48 dan 56 jam.
Ekstraksi protease

Ekstraksi protease dilakukan dengan sentrifugasi media fermentasi pada 10.000 rpm suhu
4°C selama 10 menit dimana sebelumnya ditambahkan 0,25 ml Na-asida 10 ppm. Supernatan yang
dihasilkan 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 substrat
kasein 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 37 0Cselama
10 menit, dilanjutkan dengan sentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm 10 menit. Dari campuran
hasil sentrifugasi diambil supernatan dan ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi Na2CO3
0,4 M kemudian ditambahkan pereaksi folin Ciocalteau (1:2) dan diinkubasi pada suhu 37 0C selama
20 menit. Hasil inkubasi diukur dengan spektrofotometer pada λ =578 nm. Satu unit aktivitas
protease didefinisikan sebagai jumlah enzim yang dapat menghasilkan satu μ mol produk tirosin
per 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 dilanjutkan
dengan penentuan suhu optimum pada pH optimum aktivitas protease yang didapatkan. Penentuan
pengaruh ion logam, serta termostabilitas dilakukan pada pH dan suhu aktivitas protease yang telah
didapatkan sebelumnya.
a. pH optimum

Kondisi pH optimum enzim diperoleh dengan cara memberi perlakuan yang berbeda pada
bufernya. 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 dengan
aktivitas enzim tertinggi menunjukkan pH optimum enzim tersebut.
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b. suhu optimum
Ekstrak 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 konsentrasi
5 mM , lalu diuji aktivitas enzim sama seperti pengujian penentuan pH optimum dengan
menggunakan 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 tanpa
penambahan ion logam (non logam).
d. Termostabilitas enzim (Utarti et al., 2009)

Termostabilitas enzim diuji dengan menginkubasi protease pada suhu optimum aktivitas
protease dan suhu kamar selama 8 jam. Pengujian aktivitas protease dilakukan setiap 1 jam sekali
dengan cara seperti pada pengujian pH optimum dengan menggunakan buffer pH optimum dan
pada suhu optimum. Setelah mendapat hasil kemudian membuat kurva antara waktu dan aktivitas
protease
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji aktivitas Proteolitik
Hasil pengujian aktivitas protease secara kualitatif memperlihatkan bahwa BAL mampu
menghasilkan protease ekstraseluler pada media susu skim agar yang ditandai dengan
pembentukan zona bening di sekeliling koloni sel sebesar 25,15 mm (Gambar 1).Kemampuan suatu
mikroba dalam mengubah substrat dapat dilihat dari daerah zona bening yang terbentuk pada suatu
medium tumbuh. Semakin besar daerah zona bening yang terbentuk menandakan bahwa mikroba
tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengubah substrat yang terkandung di dalam
medium (Nurmalinda et al., 2013).

Gambar 1. Zona bening sebagai aktivitas kualitatif protease BAL

Pada Gambar 2 terlihat bahwa aktivitas protease tertinggi dicapai pada waktu inkubasi 24
jam suhu 37 0C adalah 18,84 U/ml. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aktivitas protease
hasil penelitian Putranto (2006), bakteri asam laktat Lactobacillus acidophilus mengekskresikan
protease 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 pH

Profil aktivitas pH dari suatu enzim menggambarkan pH pada saat gugus pemberi atau
penerima proton yang penting pada sisi katalitik enzim berada dalam tingkat ionisasi yang
diinginkan. Gambar 3 memperlihatkan aktivitas protease isolat BAL memiliki pH optimum 8 dengan
aktivitas enzim sebesar 32.38 unit/ml. Hasil ini lebih tinggibila dibandingkan dengan penelitian
Putranto (2006), Bakteri asam laktat Lactobacillus acidophillus pada suhu 370C memiliki pH
optimumnya 6 dengan aktivitas enzim 13,5 unit/mg.
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Gambar 3. Pengaruh pH terhadap aktivitas protease Bakteri asam laktat7.1.5

Diperkirakan perubahan keaktivan enzim diakibatkan oleh ionisasi pada gugus ionik enzim,
pada sisi aktifnya atau sisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi sisi aktif. Gugus ionik
berperan dalam menjaga konformasi sisi aktif dalam mengikat substrat dan dalam mengubah
substrat menjadi produk. Ionisasi juga dapat dialami oleh substrat atau kompleks enzim-substrat,
yang juga berpengaruh terhadap aktivitas enzim (Muchtadi et al., 1996).
Pengaruh Suhu

Pada umumnya setiap enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu tertentu, aktivitas
enzim akan semakin meningkat dengan bertambahnya suhu sampai suhu optimum tercapai. Setelah
itu kenaikan lebih lanjut akan menyebabkan aktivitas enzim menurun. Aktivitas protease BAL
meningkat 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. Menurut
Baehaki (2011), pada umumnya setiap enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu tertentu,
aktivitas enzim akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya suhu sampai suhu optimum
tercapai. Peningkatan suhu akan mempengaruhi perubahan konformasi substrat sehingga sisi aktif
substrat mengalami hambatan untuk memasuki sisi aktif enzim dan menyebabkan turunnya
aktivitas enzim.
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Gambar 4. Pengaruh suhu terhadap aktivitas protease Bakteri asam laktat7.1.5

Pengaruh ion logam

Beberapa enzim membutuhkan ion logam sebagai kofaktor untuk mendukung efisiensi
katalitik enzim. Logam tersebut membantu reaksi katalitik dengan cara mengikat substrat pada sisi
pemotongan. Selain berperan dalam pengikatan enzim dengan substrat, beberapa logam juga dapat
mengikat enzim secara langsung untuk menstabilkan konformasi aktifnya atau menginduksi
formasi situs pengikatan atau situs aktif suatu enzim.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ion logam yang berfungsi sebagai kofaktor protease
dari BAL BK 7.1.5 adalah ion Mg2+dan Mn2+ (Gambar 5) pada konsentrasi 5 mM menunjukkan
aktivitas protease sebesar 23,16 U/ml dan 68,78 U/ml. Sedangkan ion logam Cu2+ , Ca2+ , Fe2+ dan
Zn2+ aktivitas protease menurun bila dibandingkan dengan perlakuan tanpa penambahan ion logam
aktivitas enzim sebesar 12,67 U/ml.
Adanya penghambatan ion logam terhadap aktivitas protease pada konsentrasi tertentu
berkaitan dengan kekuatan ion, dimana kekuatan ion itu sendiri mempengaruhi konformasi atau
struktur tiga dimensi dari protein enzim atau protein substrat (Suhartono1989).
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Termostabilitas enzim
Sifat termostabilitas enzim disebabkan oleh daya tahan protein terhadap denaturasi protein
oleh pengaruh panas (Lehninger, 1995). Hasil pengujian terhadap termostabilitas enzim
menunjukkan bahwa protease dari BAL tetap stabil pada suhu 50°C. Hal ini ditunjukkan pada
Gambar 6 bahwa protease pada suhu ini mampu mempertahankan aktivitasnya antara 33.81
sampai 31.40 U/ml selama 3 jam pemanasan. Penurunan aktivitas mulai terjadi pada pemanasan 4
jam dan terus manurun sampai pemanasan 6 jam.
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Gambar 6. Pengaruh lamainkubasiterhadap aktivitas protease Bakteri asam laktat7.1.5

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BAL BK 7.1.5 dapat mendegradasi protein
yang terdapat pada susu skim, aktivitas enzim protease tertinggi didapat dengan waktu inkubasi 24
jam, suhu 50ºC, pH 8. Aktivitas enzim meningkat dengan penambahan ion logam Mg2+dan Mn2+dan
dapat menurun aktivitasnya dengan penambahan ion logam Fe2+, Cu2+, Ca2+dan Zn2+. Enzim ini stabil
pada suhu 50°C selama 3 jam.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah memanfaatkan dan mendayagunakan cairan rumen sapi, limbah rumah
pemotongan hewan (RPH) secara optimal sebagai sumber enzim dalam ransum ayam petelur
berbasis pakan lokal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan ayam petelur strain Isa Brown
yang 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) macam
ransum perlakuan dengan masing-masing 4 ulangan. Perlakuan adalah : R1 = Ransum tanpa
penambahan enzim cairan rumen (kontrol);R2 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen
0.5 %; R3 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen 1.0 %; R4 = Ransum dengan
penambahan enzim cairan rumen 1.5 % dan R5 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen
sebanyak 2.0 % dalam ransum. Peubah yang diamati antara lain adalah konsumsi ransum, produksi
telur Hen-day, konversi ransum, tebal kerabang telur, bobot kerabang telur dan haugh unit telur
pada umur 1 hari yang baru diambil dan telur setelah disimpan selama 7 hari. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penambahan enzim cairan rumen pada taraf 0,5% sampai 2,0% tidak nyata
terhadap peubah-peubah yang diamati, tetapi ada kecenderunga dapat meningkatkan produksi
telur Hen-day dan menurunkan angka konversi ransum. Kualitas telur yang dihasilkan termasuk
kedalam kualiatas AA (baik).Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penambahan enzim cairan
rumen sapi asal rumah potong hewan ada kecenderunganmenghasilkan perbaikan terhadap
performa 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.
PENDAHULUAN

Ternak unggas terutama ayam petelur adalah salah satu jenis ternak di Indonesia yang
sangat potensial untuk dikembangkan sebagai penghasil telur dan daging untuk memenuhi
kebutuhan protein masyarakat. Pertumbuhannya yang cepat, produktivitas yang tinggi, waktu
panen yang relatif singkat serta harga telur dan daging yang relatif lebih murah merupakan faktor
yang menguntungkan. Namun demikian harga pakan unggas cenderung semakin mahal. Hal ini
disebabkan karena sebagian besar bahan baku pakan masih harus diimpor. Untuk itu diperlukan
teknologi untuk memanfaatkan bahan pakan lokal
Bahan pakan lokal banyak terdapat di dalam negeri sebagai hasil produksi pertanian, hasil
samping pertanian dan hasil samping industri seperti, tepung gaplek (ubi kayu), dedak padi, bungkil
kelapa, serta bungkil inti sawit. Kendalanya adalah kualitas pakan lokal tersebut umumnya rendah
yaitutingkat kecernaan yang rendah yang disebabkan tingginya serat kasar dan karbohidrat bukan
pati (NSP) serta kandungan asam-asam amino, vitamin dan mineral yang rendah. Untuk
mengatasinya diperlukan penggunaan enzim-enzim pencernaan serat (enzim-enzim karbohidrase),
dan penambahan (supplementasi) asam amino, vitamin dan mineral (feed supplement) dalam
jumlah tertentu ke dalam ransum. Harga enzim-enzim komersial relatif mahal.Di lain sisi, isi rumen
sapi yang merupakan limbah rumah pemotongan hewan (RPH) cukup melimpah. Jika tidak
ditangani dengan baik limbah ini berpotensi mencemari lingkungan. Padahal hasil penelitian
sebelumnya membuktikan bahwa isi rumen sapi limbah dari RPH ini mempunyai aktivitas enzimProsiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
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enzim karbohidrase yang cukup tinggi dan karakteristik enzim yang baikyangpotensial untuk dapat
dijadikan sebagi feed additive(sumber enzim) untuk meningkatkan kualitas pakan unggas
(Budiansyah et al., 2010). Hasil penelitian tahap I juga mendapatkan bahwa enzim cairan rumen
asal RPH mampu menurunkan kadar serat kasar dan asam fitat dan dapat meningkatkan kadar
glukosa terlarut pada beberapa bahan pakan lokal. Pada penelitian tahap II, aplikasi enzim cairan
rumen sapi pada ayam petelur periode developer mendapatkan bahwa penambahan enzim cairan
rumen sapi asal rumah potong hewan dapat memperbaiki kualitas pakan dengan menghasilkan
perbaikan terhadap performa ayam petelur dapat meningkatkan konsumsi ransum, pertambahan
bobot badan harian dan bobot badan akhir umur 22 minggu, produksi telur paling dan
meningkatkan nilai energi metabolis pakan / ransum ayam petelur periode developer. Perlakuan
yang paling baik adalah penambahan enzim cairan rumen sapi pada taraf 1,5% dengan
menghasilkan performa ayam petelur yang tertinggi.
Penggunaan cairan rumen sapi dari RPH sebagai sumber enzim pada penelitian yang akan
dilakukan ini selain membantu mengatasi pencemaran lingkungan juga dapat menjadi solusi dari
penggunaan ransum unggas berbasis pakan lokal. Permasalahannya adalah bagaimana aplikasi
enzim cairan rumen sapi dari RPH ini dalam ransum unggas (ayam petelur), karena belum pernah
dilakukan pengujian sehingga belum diketahui secara jelas. Diharapkan dengan penelitian ini selain
dapat diketahui aplikasinya pada ransum ayam petelur periode grower dan developer juga dapat
diketahui aplikasinya pada ayam petelur periode produksi sehingga penggunaan pakan lokal dapat
meningkat dan mengurangi penggunaan pakan impor, dan tidak kalah pentingnya adalah
produktivitas ayam petelur meningkat dan dapat dipertahankan cukup tinggi.
Tujuan umum penelitian adalah memanfaatkan dan mendayagunakan cairan rumen
sapi,limbah dari rumah pemotongan hewan (RPH) secara optimal untuk menghasilkan feed additive
sebagai sumber enzim untuk peningkatan produktivitas ayam petelur, meningkatkan penggunaan
pakan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pakan impor. Tujuan khusus adalah
menentukan taraf optimal penggunaan enzim cairan rumen sapi RPH pada ransum ayam petelur
berbasis pakan lokal untuk peningkatan produktivitas tanpa menyebabkan gangguan terhadap
performa dan kesehatannya.
MATERI DAN METODE

Penelitian telah dilakukan di kandang percobaan Nutrisi Ternak Unggas, dan analisis
laboratorium terhadap bahan pakan dilakukan di Laboratorium Bahan Makanan Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Jambi. Penelitian dilakukan selama 4 (empat) bulan dimulai dari bulan Juli
2015 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 sebelum
ransum diberikan pada ternak ayam petelur Enzim yang digunakan adalah enzim cairan rumen
yang berasal dari sapi lokal. Ransum disusun berdasarkan kebutuhan ayam petelur periode
produksi 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 serta
bahan-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 cairan
rumen);
R3 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen1.0 % (R1+ 1.0% enzim cairan
rumen);
R4 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen1.5 % (R1+ 1.5% enzim cairan
rumen);
R5 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen2.0 % (R1+ 2.0% enzim cairan
rumen);
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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 hasil
filtrasi disentrifuse dengan kecepatan 10.000 g selama 10 menit pada suhu 4 oC untuk memisahkan
supernatan dari sel-sel dan isi sel mikroba (Lee et al., 2000). Supernatan kemudian diambil sebagai
sumber enzim kasar.Supernatan yang terdiri atas enzim-enzim selanjutnya direaksikan dengan
amonium sulfat pada tingkat kejenuhan 60%, diaduk menggunakan magnetik stirer selama kurang
lebih 1 jam dan didiamkan semalam pada suhu 4 oC. Supernatan kembali disentrifuse dengan
kecepatan 10.000 g selama 15 menit pada suhu 4 oC. Endapan (enzim) yang diperoleh diambil
kemudian dilarutkan dalam buffer fosfat pH 7,0 dengan perbandingan 10:1 (endapan dari 100 ml
supernatan cairan rumen dilarutkan dalam 10 ml buffer fosfat pH 7,0). Enzim dalam buffer
kemudian disimpan pada lemari pendingin dan siap digunakan sebagai perlakuan sumber enzim
dalam ransum ayam petelur.
Setiap perlakuan dikenakan 4 kali ulangan, dan setiap ulangan terdiri atas 5 ekor ayam
petelur sehingga terdapat 20 unit kandang percobaan. Ayam petelur dipelihara selama 3 bulan
dengan pemberian makan sesuai perlakuan dan air minum yang disediakan ad libitum.Pada minggu
ke-empat setiap bulan pemeliharaan, produksi telur diambil sampel untuk dilakukan pengukuran
kualitas telur antara lain bobot telur, tebal kerabang telur, tinggi putih dan kuning telur, warna
kuning telur dan haugh unit telur. Produksi telur dihitung berdasarkan produksi hen-day selama
dua bulan pemeliharaan.
Peubah yang diamati adalah produksi telur, bobot telur, konversi ransum, tebal kerabang
telur, 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 dilakukan
terhadap peubah-peubah yang diamati. Bila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji
Duncan menurut Steel dan Torrie (1980).Untuk mengetahui titik optimum penggunakan enzim
pada ayam broiler dilakukan uji Polinomial Ortogonal menurut Steel dan Torrie (1980).
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Enzim Cairan Rumen Terhadap Performa Ayam Petelur
Hasil penelitian pengaruh taraf enzim cairan rumen sapi dalam ranusm terhadap performa
ayam petelur disajikan pada Tabel 1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan enzim cairan
rumen 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 minggu
produksi.
Hasil analisis statitik menunjukkan bahwa konsumsi bahan kering ransum tidak berbeda
nyata (P>0,05) antar perlakuan penambahan enzim cairan rumen dalam ransum. Hal ini
menunjukkan bahwa penambahan enzim cairan rumen sapi asal rumah potong hewan dari 0,5%
sampai 2,0% tidak meningkatkan atau menurunkan konsumsi ransum dibandingkan ransum
kontrol, ransum antar perlakuan dikonsumsi dalam jumlah yang relative sama. Ini disebabkan
bahwa ransum antara perlakuan disusun dalam komposisi yang sama sehingga komposisi energy
dan nutrient/ zat makanan lain juga relative sama.
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahn enzim cairan rumen sapi
asal 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% dan
1,0% akan memperbaiki produksi telur Hen-day. Ini terlihat bahwa produksi telur dari kedua
perlakuan tersebut diperoleh hasil yang lebih tinggi dari perlakuan kontrol tanpa penambahan
enzim cairan rumen dalam ransum. Hasil ini terkait dengan penelitian sebelumnya penambahan
enzim 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 badan
harian dan bobot badan akhir umur 22 minggu. Pertambahan bobot badan harian dan bobot badan
akhir tertinggi diperoleh pada perlakuan R3 yaitu pada penambahan enzim cairan rumen sapi pada
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taraf 1,0%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan enzim cairan rumen pada taraf 0,5% sampai
taraf 2,0% mampu meningkatkan pertumbuhan ayam petelur. Walaupun ayam petelur tidak
ditujukan untuk produksi daging, tapi perbaikan terhadap terhadap pertambahan bobot badan dan
bobot badan akhir ini diharapkan memberikan perbaikan terhadap peningkatan produktivitas telur
pada periode bertelur.Penambahan enzim cairan rumen terhadap produksi telur selama 14 hari
masa bertelur pertama kali juga memperlihatkan adanya perbaikan (Resmi dkk., 2014). Walaupun
secara 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 gambar
tersebut telihat bahwa produksi telur menunjukkan peningkatan setiap minggu dan memasuki
puncaknya pada minggu kedelapan. Ada kecenderungan bahwa produksi telur pada perlakuan
penambahan enzim cairan rumen pada taraf 0,5% dan 1,0% lebih tinggi dari perlakuan ransum
kontrol tanpa penambahan enzim cairan rumen. Pada minggu ke delapan produksi telur perlakuan
R0 adalah 73.57%, sedangkan R1 adalah 88,57%, R2 adalah 73,57%, R3 adalah 92,14% dan R4
adalah 94,29% Hen-day.
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahn enzim cairan rumen sapi
asal rumah potong hewan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konversi ransum. Ada
keterkaitan antara produksi telur Hen-day dengan konversi ransum. Perbaikan terhadap produksi
telur juga akan memperbaiki konversi ransum, konversi ransum semakin rendah pada R1 dan R2
dibanding R0 tanpa penambahan enzim cairan rumen sapi. Budiansyah (2010) melaporkan bahwa
penambahan enzim cairan sebanyak 0,5 persen mampu meningkatkan performa ayam broiler
dengan peningkatan pertambahan bobot badan sebesar 18,67% dan penurunan angka konversi
ransum sebesar 19,57%.
Gambar 2, memperlihatkan grafik penurunan konversi ransum setiap minggu, dan
perlakuan R1 dan R2 memperlihatkan konversi ransumyang lebih rendah dari R0 tanpa
penambahan enzim cairan rumen sapi asal rumah potong hewan.
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahan enzim cairan rumen sapi
asal rumah potong hewan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap bobot/berat telur. Bobot
telur relative sama. Hal ini disebabkan umur ayam petelur yang digunakan dalam penelitian serta
komposisi 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 Petelur

Hasil penelitian pengaruh taraf enzim cairan rumen sapi dalam ranusm terhadap kualitas
telur ayam petelur periode bertelur disajikan pada Tabel 2.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan enzim cairan rumen sapi asal rumah
potong hewan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadaptebal kerabang, bobot kerabang, dan
Haugh Unit telur, baik yang diukur pada telur-telur yang baru diambil, maupun pada telur-telur
setelah disimpan selama 7 hari.
Rataan tebal kerabang pada semua perlakuan penambahan enzim cairan rumen asal rumah
potong hewan tidak nyata.Rataan Tebal kerabang berkisar antara yang terrendah 0.4400 ± 0.0091
mm pada perlakuan R1 sampai yang tertinggi 0.4712 ± 0.0292 mm pada perlakuan R4. Mampioper
dkk. 2008 melaporkan bahwa tebal kerabang telur yang dihasilkan dari telur-telur yang berwarna
coklat berkisar antara 0,44 – 0,46 mm, sedangkan tebal kerabang telur dari telur-telur yang
berkerabang pucat berkisar antara 0,35 – 0,37 mm. Mirnawati (2011) melaporkan bahwa tebal
kerabang telur yang dihasilkan dari ayam petelur yang diberi ransum mengandung bungkil inti
sawit 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 ransum
yang mengandung dedak padi fermentasi Aspergillus ficum menghasil telur dengan tebal kerabang
telur berkisar antara 0,305 dan 0,322 mm. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa tebal kerabang telur yang dihasilkan dari ayam petelur yang diberi ransum perlakuan
penambahan enzim cairan rumen asal rumah potong hewan pada taraf 0,5 % sampai 2,0% cukup
baik dan lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh Mirnawati (2011). Bobot Kerabang juga tidak
berbeda nyata (P>0,05). Bobot kerabang berkaitan erat dengan tebal kerabang. Tebal kerabang
yang semakin tebal, maka ada kecenderungan bahwa bobot kerabang akan semakin tinggi atau
berat.
Hasil penelitain mendapatkan nilai haugh unit telur yang cukup baik, baik nilai haugh unit
telur pada telur-telur yang baru diambil maupun telur-telur yang diambil dan disimpan selama 7
hari (satu minggu).Menurut USDA (2000) bahwa nilai haguh unit telur (HU) > 72 tergolong kualitas
AA (bagus), 60-71 tergolong kualitas A (cukup bagus), < 60 tergolong kualitas B (tidak bagus).Dari
hasil 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 yang
mengandung dedak padi fermentasi dengan Aspergillus ficum mendapatkan nilai haugh unit telur
berkisar antara 88,49 sampai 92,07, sedangakan Pasaribu dkk (2016) mendapatkan bahwa nilai
haugh unit telur yang dihasilkan dari ayam petelur yang mendapat ransum yang mengandung
bahan bioaktif lidah buaya berkisar antara 88,44 sampai 96,91.
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KESIMPULAN
Hasil penelitian disimpulkan bahwa penambahan enzim cairan rumen sapi asal rumah
potong hewan cenderung dapat memperbaiki kualitas pakan dengan kecenderungan menghasilkan
perbaikan terhadap performa 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)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan gamal (Glisidia sepium) dan rumput gajah
dwarf (Pennisetum purpureum cv. Mott) memanfaatkan amonia (NH3) yang berasal dari kandang
ayam. Rancangan penelitian yang digunakan adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap) pola faktorial
2x3 dengan 6 ulangan. Faktor A adalah jenis tanaman (gamal dan rumput gajah drawf) dan faktor B
adalah jarak tanam (1.5, 3 dan 100 m) dari kandang ayam. Ayam yang digunakan ISA brown
sebanyak 209 ekor umur 64 minggu. Rumput gajah dwarf dan gamal ditanam dalam pot yang
diletakkan 1 m dari tanah dan hanya diberi satu kali pemupukan. Peubah yang dihitung adalah
produksi segar, kandungan protein, BK dan kandungan NH3 pada lokasi penelitian. Data yang
didapatkan diolah dengan analisis ragam dan bila terdapat perbedaan nyata maka dilanjutkan
dengan uji Tukey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam 1,5 m dari kandang
memberikan produksi (BK) gamal dan rumput gajah dwarf yang tertinggi (0,63 kg/pot dan 0,28
kg/pot). Kandungan protein gamal memberikan hasil terbaik (21,77%), kandungan BK pada jarak
tanam 1,5 m lebih tinggi dari yang lainnya. Kandungan gas NH 3dalam kandang, tirai, jarak 1.5 dan 3
m berturut-turut 7,7 ppm, 3,06 ppm, 2,33 dan 0,87 ppm. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jarak
tanaman yang dekat dari kandang ayam mempunyai produksi, protein, bahan kering yang lebih
tinggi dari jarak 3 dan 100 meter.
Key word: gamal, rumput gajah dwarf, migitasi NH3, produksi, zat gizi
PENDAHULUAN
Penyediaan hijauan berupa rumput alam semakin lama makin berkurang seiring dengan
semakin berkembang perumahan, perkebunan dan industri. Pilihan yang tersedia adalah hijauan
berupa rumput-rumput unggul dan tanaman leguminosa. Rumput unggul mempunyai produksi
yang lebih tinggi dari rumput alam tetapi harus ditunjang dengan menggunakan pupuk organik
maupun anorganik.
Penanaman rumput pada lahan-lahan marjinal dengan tingkat kesuburan rendah
direkomendasikan tingkat pemupukan urea sebesar 200 kg/ha/tahun, TSP 100 kg/ha/tahun dan
KCL 100 kg/ha/tahun (Sajimin et al. 2001).
Pakan yang dikonsumsi ternak unggas, tidak semuanya dimanfaatkan oleh ternak, sebagian
dikeluarkan dalam bentuk manure atau ekstreta yang ternyata terdiri dari nitrogen (N amonia).
Patterson dan Lorenz, (1996) menyimpulkan bahwa 40 % asupan Nitrogen pada ayam petelur
terbang keudara dalam bentuk NH3 dan 25 % bersumber dari manure yang terurai dalam bentuk
amonium (NH4+) atau nitrat (NO3-) (Koerkamp, 1994).Akumulasi manur dalam kondisi terbuka
merupakan 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 ratarata 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 dikeluarkan
untuk pembelian pupuk N bisa dikurangi karena tersedia secara gratis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan gamal (Glisidia sepium) dan rumput
gajah dwarf (Pennisetum purpureum cv. Mott) memanfaatkan amonia (NH3) yang berasal dari
kandang ayam.
MATERI DAN METODE

Penelitian dilaksanakan pada kandang peneltian unggas Fapet Farm Fakultas Peternakan
Universitas Jambi. Penelitian dilaksanakan 10 bulan. Analisis zat makanan dilakukan di
Laboratorium 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 kandang
individual ukuran 40x40x30 cm. Ayam petelur diberikan pakan standar. Steks rumput gajah dwarf
dan gamal ditanam pada pot diameter 40 cm dan diletakkan diatas tanah dengan ketinggian 1 meter
dan tata letaknya sesuai dengan perlakuan. Pemupukan dengan NPK s hanya dipupuk satu kali pada
awal penanaman.
Rancangan yang digunakan adalah RAL pola faktroial 2x3 dengan 6 kali ulangan. Faktor A
adalah jenis tanaman yaitu Rumput gajah dwarf dan gamal. Sedangkan faktor B adalah jarak tanam
dari kandang ayam yaitu: 1,5 m, 3 m dan 100 m.
Konsentrasi amonia akan diukur menggunakan BW Technologies GAXT-A-DL Gas Alert
Extreme NH3 Single Gas Detector di dalam kandang dan di antara tanaman.
Peubah yamg dihitung adalah produksi segar, kandungan protein, BK serta kandungan NH3
pada lokasi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA)dan
bila terdapat perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji BNJ atau Tukey.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Tanaman
Produksi Rumput gajah dwarf dan gamal pada jarak yang berbeda dari kandang ayam
terlihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Rataan Produksi Bahan Segar Rumput Gajah Dwarf dan Gamal (kg/pot)
Perlakuan
A1
A2
Rata2

Keterangan:

B1
3,04
0,59
1,81a

B2
2,55
0,51
1,53b

B3
1,53
0,41
0,97c

Rata2
2,37a
0,50b
1,44

Angka yang dikuti huruf kecil yang berbeda pada kolom/baris yang sama menunjukkan
pengaruh yang berbedaa antar perlakuan (BNJ<0.05).

Rataan produksi daun pada kedua jenis tanaman (rumput dan gamal) menunjukkan
produksi yang berbeda nyata (2,37 vs 0.50 kg/pot), hal ini disebabkan rumput merupakan tanaman
yang cepat tumbuh dan umur 60 hari sudah dipanen dan secara periodik sudah bisa dipanen setiap
40 hari. Setiap stek rumput yang ditanam bisa menghasilkan sampai 60 anakan sehingga
menghasilkan produksi yang lebih banyak. Berdasarkan uji lanjut BNJ<0.05 produksi rata-rata
tanaman yang paling tinggi pada jarak tanam 1,5 m dari kandang dan berbeda nyata dengan jarak
tanam 3 meter dan jarak tanam 100 meter memberikan hasil yang paling sedikit. Begitu juga
produksi 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 dan
Kairupan (2010) yang dilakukan pada plot peneltian dan memakai pupuk anorganik yaitu 33,25
kg/plot penelitian atau 2,7 kg per batang. Hasil penelitian ini menunjukan ada dugaan bahwa
tanaman penelitian mampu menangkap amonia yang berasal dari kandang ayam.
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Kandungan Protein
Rataan kandungan protein kasar rumput gajah dwarf dan gamal terlihat di Tabel 2.

Tabel 2. Rataan Kandungan Protein Kasar Rumput Gajah Dwarf dan Gamal (%)
Perlakuan
A1
A2
Rata2

Keterangan:

B1
10,89
23,70
17,29

B2
10,36
21,58
15,97

B3
10,70
20,04
15,37

Rata2
10,65a
21,77b
16,21

Angka yang dikuti huruf kecil yang berbeda pada kolom/baris yang sama menunjukkan
pengaruh yang berbeda antar perlakuan (BNJ<0.05).

Hasil analisis ragam menunjukkan kandungan protein jenis tanaman sangat berbeda nyata
dan 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 proteinnya
lebih tinggi. Kandungan protein kedua jenis tanaman yang ditanam pada jarak 1,5 m, 3m dan 100
meter menunjukkan hasil berbeda tidak nyata, tetapi mempunyai kecendrungan terjadi penurunan
kandungan protein bila jarak tanam semakin jauh dari kandang. Tanaman yang ditanam dekat
kandang akan lebih cepat menyerap amonia dan kosentrasi amonia pun lebih banyak dibanding
yang lainnya.
Serapan amonia pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi melalui tunas, sedangkan NH4+
diserap melalui tunas, akar, dan kedua jalur(Inokuchi danOkada, 2001;Cruzetal, 2004.) Penyerapan
NH3 udara atau NH4 + melalui stomata daun terjadi umumnya pada asimilasi seluler melalui jalur
glutamin 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 pembuangan
gas amonia pada kandang tertutup dibanding yang ditanam lebih jauh.
Menurut Smith dan Van Houtert (2000) bahwa daun gamal mempunyaikandungan PK
sekitar 23,00 %, SK 20,70 %, dan Ca 1,71 %. Sedangkan kandungan protein rumput gajah dwarf
adalah 11,50% (Yasin et.al, 2003).
Kandungan Bahan Kering

Rataankandungan bahan kering Rumput Gajah Dwarf dan Gamal (%) dapat dilihat pada
Tabel 3.
Tabel 3.Rataan Kandungan Bahan Kering Rumput Gajah Dwarf dan Gamal (%)
Perlakuan
A1
A2
Rata2

Keterangan:

B1
92,12
90,28
91,20a

B2
87,81
89,71
88,76b

B3
87,35
89,50
88,43b

Rata2
89,09
89,83
89,46

Angka yang dikuti huruf kecil yang berbeda pada kolom/baris yang sama menunjukkan
pengaruh yang berbeda antar perlakuan (BNJ<0.05).

Hasil uji lanjut (BNJ<0.05) menunjukkan kandungan BK tanaman pada jarak tanam 1,5 m
dari kandang memberikan hasil yang berbeda nyata dengan jarak 3 dan 100 meter, sedangkan jarak
3 dan 100 m tidak berbeda nyata.
Lebih tingginya BK pada jarak tanam 1,5 meter karena daun lebih banyak menyerap amonia
sehingga peningkatan BK sejalan dengan peningkatan kandungan protein. Adrizal et.al(2007)
menyatakan kandungan BK daun tanaman dekat saluran pembuangan amonia kandang lebih tinggi
dibanding 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 Penelitian
Tempat
Dalam Kandang
Tirai Kandang
Jarak 1,5m dr kandang
Jarak 3 m dr kandang
Jarak 100 m dari kandang

Kandungan NH3 (ppm)
7,7
3,06
2,33
0,88
-

Dari Tabel 4 dapat dilihat kandungan amonia dari kandang akan mengalami penurunan bila
semakin jauh dari kandang ayam. Bila jumlah ayam yang digunakan lebih banyak maka kandungan
gas amonia yang dihasilkan juga lebih banyak.
Konsenstrasi amonia secara singnifikan dipengaruhi oleh jarak dari tempat pengeluaran
amonia (exhaust fans) (Adrizal et. al. 2007). Amonia merupakan gas hasil dekomposisi bahan
limbah nitrogen dalam ekskreta, seperti uric acid, protein yang tidak terserap, asam amino dan
senyawa non protein nitrogen (NPN) lainnya akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam
feses (US-EPA, 2002). Menurut Setiawan (2006), kandungan amonia 5 ppm merupakan kadar paling
rendah yang tercium baunya, 6 ppm mulai timbul iritasi pada mukosa mata dan saluran napas dan
pada 11 ppm ter jadi penurunan produktivitas ayam.
KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini rumput gajah dwarf (Pennisetum purpureum cv. Mott) dan
gamal (Glisidia sepium) yang ditanam pada jarak 1,5 m dari kandang ayam menghasilkan produksi
daun segar, protein dan bahan kering yang lebih tinggi dari yang ditanam pada jarak 3 m dan 100
meter.
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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
PENDAHULUAN
Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia yang
mempunyai potensi ekspor sangat besar. Tanaman ini mendapat julukan ratunya buah (queen of
fruit) karena keistimewaan dan kelezatannya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai buah
kejujuran, lambang kebaikan dan mendatangkan keberuntungan, sehingga di beberapa negara
dijadikan sebagai buah utama untuk sesaji (Balai Penelitian Tanaman Buah, 2006). Kulit buah
manggis 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 kulit
buah manggis kaya akan antioksidan terutama antosianin, xanthone, tannin dan asam fenolat yang
berguna sebagai anti diabetes, anti kanker, anti peradangan, meningkatkan kekebalan tubuh, anti
bakteri, anti fungi, dan aktifitas sitotoksik (Permana, 2010).
Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan salah satu ternak yang cukup potensial sebagai
penyedia protein hewani (daging dan susu). Kambing PE merupakan bangsa kambing hasil
persilangan antara kambing Kacang (lokal) dengan kambing Etawah (impor). Kambing PE memiliki
sifat antara kambing Etawah dengan kambing Kacang. Bobot badan kambing PE sekitar 32 – 37 kg
dan produksi susunya 1 – 1,5 liter per hari. Kambing PE berfungsi sebagai ternak penghasil daging
dan susu (Setiawan dan Tanius, 2002). Manfaat susu kambing sangat banyak salah satunya air susu
kambing tidak menyebabkan faktor lactosa intolerance, yaitu kelainan yang disebabkan kepekaan
alat pencernaan terhadap susu sapi, sehingga yang sensitif terhadap laktosa susu sapi dapat
mengkonsumsi susu kambing agar tidak terjadi diare (Sunarlim, 1992).
Menurut Winarno (1991), Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangat
tergantung 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 sekali
dilakukan penilaian citarasa untuk menjajaki daya penerimaan konsumen. Cita rasa suatu bahan
pangan adalah respon ganda dari bau dan rasa. Bila digabungkan dengan perasaan (konsistensi dan
tekstur) dari makanan didalam mulut, konsumen dapat membedakan suatu makanan dengan jenis
makanan lain (Soekarto, 1985).
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MATERI DAN METODE PENELITIAN
Penelitian ini telah dilakukan di UD Atjeh Livestock Jln. lingkar kampus Unsyiah,
Laboratorium Pengolahan Susu, dan Laboratorium Ilmu Teknologi Produksi Ternak Perah Prodi
Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Materi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Susu dari kambing Peranakan Etawa betina yang sedang laktasi dan kulit manggis yang
diperoleh dari pedagang buah di sekitar peternakan.
Prosedur Pengujian di Laboratorium

Sampel susu yang diteliti terdiri dari 7 merek susu pasteurisasi murni yang mempunyai izin
dari Departemen Kesehatan dan diproses secara high temperature short time (HTST). Pada masingmasing merek diambil 7 buah untuk 7 hari pemeriksaan dan dilakukan 2 (dua) kali pengulangan
sehingga sampel berjumlah 98 sampel. Sampel dibawa dalam kotak pendingin yang diberi es yang
suhunya dipertahankan 4 0C. Pengujian pada S. aureus dimulai sejak sampel susu diambil dengan
waktu kadaluarsa atau sampai 7 hari dari setiap sampel .
Pengukuran pH

pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan larutan penyangga pH 4, 7 dan 9
pada suhu 20o C,Elektroda pH meter dicuci dengan aquades dan dikeringkan menggunakan
tissue.pH sampel diukur dengan menggunakan elektroda pH meter ke dalam botol berisi
sampel.Dicatat angka yang tertera pada pH meter.Elektroda harus dicuci dengan aquades dan
dikeringkan menggunakan tissue sebelum dimasukkan sampel lain.
Uji Organoleptik

Uji organoleptik meliputi uji kesukaan (hedonik). Panelis menilai dan membandingkan susu
dari kambing yang tanpa perlakuan (Kontrol) dan susu kambing yang diberikan tepung kulit
manggis 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 sampel
yang 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 Mikroorganisme

Media dibuat dengan menimbang 8,75 gram PCA (Plate Count Agar) yang dilarutkan ke dalam
500 ml aquades dan disterilkan kemudian didinginkan ke dalam waterbath sampai suhu 450C.Ambil
1 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 suspensi
dimasukkan kedalam cawan petri dan di tambahkan 10 ml media PCA cair serta digoyang secara
rotasi hingga media merata kemudian dibiarkan sampai media mengumpal.Inkubasi pada suhu
370C( cawan petri diletakkan secara terbalik).Hitung jumlah koloni yang tumbuh setelah 48 jam
masa inkubasi (CFU/ml) = Jumlah bakteri yang tumbuh
Analisa Statistik

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam ( ANOVA). Jika terdapat perbedaan yang
berpengaruh atau sangat berpengaruh maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan
(Duncan Multiple Range Test), (Steel dan Torrie, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh bahwa, susu dari kambing dengan pemberian
tepung 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 total
mikroba.
Derajat Keasaman (pH)

Rataan derajat keasaman (pH) susu dari kambing dengan pemberian tepung kulit manggis
yang diperoleh dari penelitian ini tertera pada Tabel 1berikut

Tabel 1. Rataan nilai derajat keasaman (pH) dengan pemberian tepung kulit manggis (Garcinia
Mangostana L)
Perlakuan

1

Kelompok
2

3

4

Jumlah

Rerata

SD

SE

A

6.33

6.44

6.41

6.38

25.56

6.39

0.05

0.02

D

6.55

6.34

6.41

6.33

25.63

6.41

0.10

0.05

B
C

Jumlah

6.49
6.53
25.90

6.44
6.36
25.58

6.41
6.46
25.69

6.35
6.36
25.42

25.69
25.71
102.59

6.42
6.43
25.65

0.06
0.08

0.03
0.04

0.20

0.10

Keterangan: Nilai rerata dalam kolom yang sama secara statistik tidak berbeda nyata (p>0,05)

Hasil analisa uji sidik ragam menunjukkan bahwa susu kambing dengan penambahan
tepung kulit manggis kedalam pakan sebagai feed aditive tidak menunjukkan pengaruh nyata
(P>0,05) terhadap derajat keasaman (pH) susu kambing. Rataan derajat keasaman susu kambing
akibat pemberian tepung kulit manggis berkisar antara 6,39 – 6,43. Nilai pH terendah terdapat pada
perlakuan 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 tepung
kulit manggis kedalam susu pasteurisasi dan hasil penelitian yang ditambahkan ke dalam pakan
ternak memperoleh hasil yang sama (6,39-6,63).
Nilai derajat keasaman (pH) yang diperoleh dari penelitian ini termasuk ke dalam nilai
standar pH susu kambing segar menurut TAS (2008) sebesar 6,5-6,7. Apabila terjadi pengasaman
oleh 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 adanya
mastitis (Legowo etal., 2009).
Uji Organoleptik

Uji organoleptik atau uji penerimaan (Preference test) ialah suatu uji hedonik yang dilakukan
terhadap 25 panelis yang tidak terlatih, adapun tujuan dari uji kesukaan ini adalah untuk
mengetahui 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 di
bawah ini:

Tabel 2. Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa, kekentalan, aroma, dan warna pada susu kambing
dengan pemberian tepung kulit manggis sebagai feed additive
Perlakuan
Rasa
Kekentalan
Aroma
Warna

A
6
5
5
5

Kode Sampel
B
6
4
5
5

C
5
5
5
5

D
5
5
5
6
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Rataan

5.25

5

5

5.25

Keterangan : 1= Sangat Tidak Suka, 2=Tidak Suka, 3=Agak Tidak Suka, 4= Biasa, 5=Agak Suka, 6 = Suka 7=
Sangat Suka

Rataan penilaian panelis terhadap uji organoleptik susu kambing dengan penambahan
tepung kulit manggis kedalam pakan sebagai feed additive yaitu agak suka (5). Panelis sama-sama
menyukai susu kambing dengan penambahan tepung kulit manggis dan susu kambing tanpa
penambahan tepung kulit manggis (kontrol). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian
tepung kulit manggis sebagai feed additive tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) pada
uji organoleptik.

Gambar 1.

Uji rasa

Grafik Spiderweb karakteristik tingkat kesukaan susu dengan penambahan tepung kulit manggis
sebagai feed additive

Dari 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 hedonik
panelis terhadap rasa susu kambing dengan penambahan tepung kulit manggis sebagai feed additive
kedalam pakan berkisar antara 6-5 yaitu suka hingga agak suka. Hasil analisa uji sensori tingkat
kesukaan panelis untuk parameter rasa susu dengan penambahan kulit manggis dapat dilihat pada
gambar 5
Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa susu kambing akibat pemberian tepung kulit
manggis yang tertinggi terdapat pada susu kambing A (0%), dan B (2,5 %) yaitu 6 yang
menunjukkan panelis mempunyai tanggapan suka terhadap susu kambing tanpa pemberian tepung
kulit manggis dan yang diberikan tepung kulit manggis sebanyak 2,5 %. Susu terasa sedikit manis
dan 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 sebanyak
5 % (C) dan 7,5 % (D) yaitu 5 dimana panelis menilai rasa agak suka. Hal ini diduga karena
pemberian tepung kulit manggis terlalu banyak sehingga menimbulkan efek tannin yang
mempengaruhi cita rasa pada susu kambing.
Rasa susu kambing yang diberikan tepung kulit manggis dan tanpa pemberian tepung kulit
manggis 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 yang
terdapat pada susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumudhita (1989) yang menyatakan bahwa
faktor yang mempengaruhi bau dan rasa susu adalah pemberian pakan, macam bahan pakan yang
diberikan, persiapan kambing yang akan diperah.
Uji Kekentalan

Berdasarkan dari hasil analisa uji penerimaan terhadap kekentalan susu kambing tidak
berpengaruh nyata (P>0,05) akibat pemberian tepung kulit manggis sebagai pakan additive. Ratarata nilai kesukaan panelis terhadap kekentalan susu kambing dengan pemberian tepung kulit
manggis sebagai feed additive dengan nilai hedonik bersikar antara 4-5 yaitu agak tidak suka hingga
agak suka.
Tingkat kesukaan panelis terhadap kekentalan susu kambing yang tertinggi terdapat pada
pemberian 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 ini
diduga karena kekentalan suatu larutan dipengaruhi oleh kadar air dan jumlah padatan terlarut
yang dikandung oleh susu. Menurut Melia dan Sugita (2007), Faktor –faktor yang mempengaruhi
kekentalan susu adalah konsentrasi dan keadaan protein, kosentrasi dan keadaan lemak, suhu dan
lamanya susu disimpan sehinnga kenaikan kadar protein dapat meningkatkan kekentalan.
Uji Aroma

Dari hasil sidik ragam uji sensori tingkat kesukaan untuk aroma susu kambing dengan
pemberian tepung kulit manggis sebagai pakan additive tidak berpengaruh nyata (P>0,05) Rata-rata
nilai hedonik panelis terhadap aroma susu kambing dengan pemberian tepung kulit manggis
sebagai feed aditive berkisar 5 yaitu agak suka. Tingkat uji organoleptik terhadap aroma susu
kambing yang tidak diberikan tepung kulit manggis (kontrol) dan yang diberikan tepung kulit
manggis tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap aroma susu kambing yaitu memiliki tingkatan
yang sama antara A, B, C dan D.
Uji warna

Berdasarkan uji sidik ragam, rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap warna susu kambing
dengan pemberian tepung kulit manggis sebagai feed aditive bersikar antara 5-6 yaitu agak suka
hingga 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 terhadap
warna 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%) yaitu
5 (agak suka). Hal ini diduga pada perlakuan D pemberian tepung kulit manggis lebih banyak
dibandingkan dengan perlakuan A, B, dan C, hal ini menyebabkan warna pada susu kambing lebih
disukai oleh panelis.
Total Mikroba (Log5)

Rataan total mikroba susu kambing dengan pemberian tepung kulit manggis yang diperoleh
dari penelitian ini tertera pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Rataan jumlah total mikroba pada susu kambing akibat pemberian tepung kulit manggis
sebagai feed additive.
Perlakuan
A
B
C
D
Jumlah

a,ab,bSuperskrip

1

5.18
5.00
0.00
0.00
10.18

Kelompok
2

4.70
4.70
5.54
0.00
14.94

3

5.84
5.30
0.00
4.70
15.84

4

5.00
5.47
0.00
0.00
10.47

Jumlah
20.72
20.47
5.54
4.70
51.43

Rerata

5.18a
5.12ab
1.39b
1.18b
12.86

SD

0.48
0.34
2.77
2.35
2.95

yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,05) antara perlakuan.

SE

0.24
0.17
1.39
1.18
1.47

Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa total mikroba susu kambing dengan
penambahan 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 tepung
kulit manggis kedalam kosentrat sebagai feed aditive berkisar antara 1.18 –5.18. Total mikroba susu
yang terendah terdapat pada perlakuan D (5%) 1.18 dan perlakuan C (7.5%) 1.39, dan total mikroba
yang 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 berbeda
sangat nyata terhadap perlakuan A (kontrol) dan B (2,5% tepung kulit manggis).
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Gambar 2. Grafik total mikroba pada susu segar

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) (2000) jumlah
bakteri 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 zona
hambat bakteri semakin meningkat.
KESIMPULAN

Penambahan tepung kulit manggis kedalam pakan kosentrat sebagai feed additive tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap tingkat keasaman (pH) dan nilai uji organoleptik
akan tetapi berpengaruh nyata terhadap total mikroba. Namun pemberian tepung kulit sesuai
dengan harapan, dimana tidak ada perubahan yang terjadi, baik pada flavor susu maupun pada
tingkat palatabilitas kambing. Dari berbagai perlakuan menunjukkan bahwa pemberian tepung kulit
manggis sebanyak 5% menunjukkan nilai yang positif terhadap nilai pH uji organoleptik, dan jumlah
mikroba yang masih sesuai dengan standar SNI.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat penggunaan biji kapok fermentasi (BKF) sebagai
pengganti 100% bungkil kedelai dalam ransum ternak Ayam Kampung Petelur sehingga tidak
mengganggu produksi ternak Ayam Kampung Petelur. Penelitian terdiri dari serangkaian percobaan
lapangan. Percobaan di lapangan/kandang melakukan uji biologi terhadap peubah yang diamati
adalah konsumsi ransum, konversi ransum, dan income over feed cost (keuntungan kotor). Serta
peubah-peubah yang berhubungan dengan produksi telur (Hen day dan berat telur) dan peubahpeubah yang mempengaruhi kualitas telur (tebal kerabang telur dan indek warna kuning telur),
pada ternak Ayam Kampung Petelur umur 20 minggu sebanyak 240ekor.Rancangan RAL6
perlakuan yaitu penggantian 0, 20, 40, 60, 80 serta 100% protein bungkil kedelai dengan biji kapok
fermentasi dan 4ulangan. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan
Anova, dan jika menunjukkan pengaruh yang nyata dilanjutkan dengan Uji Duncans/ DMRT. Peubah
yang diamati adalah konsumsi pakan, konversi pakan, income over feed cost(IOFC), Hen day, berat
telur, tebal kerabang telur dan indek warna kuning telur pada ternak Ayam Kampung Petelur. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penampilan produksi ayam kampung petelur terutama pada
konsumsi ransum, konversi ransum dan produksi telur tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh
pemakaian biji kapok fermentasi (BKF) dalam ransum ternak. Tingkat penggantian protein bungkil
kedelai dengan biji kapok fermentasi dalam ransum dapat dilakukan sampai 100% dalam ransum
ayam kampung petelur.
Kata Kunci : Biji kapok(Ceiba petandra), fermentasi, substitusi, produksi, ayamkampung petelur
PENDAHULUAN

Pakan merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam usaha peternakan
karena dalam usaha peternakan 60 — 80 % biaya produksi digunakan untuk biaya pakan
(Anggorodi, 1985). Harga pakan yang tinggi merupakan penyebab kerugian pada usaha peternakan
unggas di Indonesia. Salah satu penyebab harga pakan unggas yang tinggi ini adalah karena
mahalnya harga bahan baku pakan terutama yang masih diimpor seperti tepung ikan, bungkil
kedelai dan jagung.
Bungkil kedelai merupakan salah satu bahan pakan sumber protein nabati penyusun
ransum ternak unggas yang mengandung protein tinggi dan asam amino yang lengkap dibanding
bahan pakan nabati lainnya, dilain pihak ketersediaannya kadangkala terbatas. Padahal kebutuhan
bahan baku seperti bungkil kedelai selalu meningkat seiring dengan berkembangnya usaha
peternakan unggas. Kebutuhan bungkil kedelai ini lebih banyak dipenuhi dari impor bahkan hampir
100%, yaitu sekitar 1.965.048 ton pada tahun 2013 (BPS, 2013). Untuk mengurangi ketergantungan
terhadap bahan pakan impor seperti bungkil kedelai ini perlu usaha untuk mencari bahan baku
pakan pengganti bungkil kedelai dengan bahan pakan alternatif. Salah satunya yang belum banyak
digunakan adalah biji tanaman kapok (Ceiba petandra) yang merupakan limbah pertanian. Tanaman
ini mempunyai daya adaptasi tinggi, dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1500 meter. Tanaman
kapok hidup menjadi tanaman perkebunan. Menurut Biro Pusat Statistik (2013) luas kebun kapok
di 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 penggunaannya
dalam ransum belum maksimal, (Sahid et al., 2000). Hasil analisis terhadap biji kapok diperoleh
kandungan protein kasar 27,40%, lemak kasar 5,60% , energi metabolis sebesar 1762,95 – 2301,64
dan kadar protein dapat dicerna 24,70, retensi nitrogen sebesar 70,38 serta serat kasar sebesar
25,30 (Laboratorium Ternak Unggas Fak. Peternakan Unand Limau Manis Padang, 2013). Menurut
Zahirma., (1986) energi metabolis biji kapok adalah sekitar 4.835 Kkal/kg, biji kapok juga
mengandung 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 utama
dalam 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 dikurangi
atau dihilangkan dengan proses penyimpanan, ekstraksi, penjemuran, perendaman dalam air atau
perebusan, selanjutnya dikatakan bahwa biji kapok yang direndam selama 24 jam dapat
mengurangi kadar asam Siklopropenoat, sedangkan menurut Toh dan Chia., (1977) biji karet yang
direbus pada suhu 1600C dapat menghilangkan racun HCN. Hasil penelitian Syahruddin dan Rita.,
(2012) memperlihatkan bahwa biji kapok segar yang diberikan dalam ransum ternak ayam broiler
melebihi dari 9% dalam ransum dapat menurunkan pertambahan berat badan dan konsumsi
ransum. Untuk mengantisipasinya perlu dilakukan pengolahan sehingga kualitas biji kapok bisa
meningkat. Cara yang dapat digunakan adalah teknologi fermentasi terhadap biji kapok dengan
mikroba (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 kapok
fermentasi dengan mikroba Trichodermaharzianum dengan percobaan biologis dalam bentuk uji
ransum pada ternak Ayam Kampung Petelur. Produk biji kapok olahan ini akan digunakan sebagai
substitusi sebanyak 0%, 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% protein bungkil kedelai dalam ransum
ternak Ayam Kampung Petelur.
BAHAN DAN METODE

Percobaan biologis untuk menentukan pengaruh penggantian 100% protein bungkil kedelai
dengan biji kapok fermentasi dalam ransum ternak Ayam Kampung Petelur. Penelitian dilakukan di
UPT Fakultas Peternakan Universitas Andalas Limau Manis Padang.
Bahan Penelitian

Pada percobaan ini digunakan 240 ekor ternak Ayam Kampung Petelur. yang berumur 20
minggu dan pemberian ransum selama 8 minggu. Kandang penelitian yang digunakan berbentuk
battery. 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 BKF
R2 penggantian 40% protein bungkil kedelai dengan BKF
R3 penggantian 60% protein bungkil kedelai dengan BKF
R4 penggantian 80% protein bungkil kedelai dengan BKF
R5 penggantian 100% protein bungkil kedelai dengan BKF

Komposisi 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
Jagung
Bungkil kedelai
BKF
Dedak halus
T. ikan
T.tulang
Ku1it pensi
M. kelapa
Top mix
Jum1ah

Ransum perlakuan
RO
50
20
0,0
15,5
6,0
1,5
4,0
2,5
0,5
100

Rl
49,13
16
5,87
14,5
6
1,5
4,0
2,5
0,5
100

R2
48,26
12
11,74
13,5
6
1,5
4,0
2,5
0,5
100

R3
47,39
8
17,61
12,5
6
1,5
4,0
2,5
0,5
100

R4
46,52
4
23,48
11,5
6
1,5
4,0
2,5
0,5
100

R5
45,65
0
29,35
10,5
6
1,5
4,0
2,5
0,5
100

Tabel 2. Kandungan Zat-zat Makanan dan Energi Metabolis Ransum Ayam Kampung Petelur
Komponen

Protein Kasar (%)
Lemak(%)
Serat Kasar (%)
Ca(%)

P total (%)

ME (KkallKg)
Methionin
Lysin (%)

RO

Rl

R2

R3

R4

R5

17,68
3,91

17,59
3,90

17,49
3,89

17,40
3,88

17,31
3,87

17,21
3,86

0,68

0,69

0,70

0,71

0,72

0,73

4,78

3,03

2842,80
0,296
1,11

Keterangan : Hasil perhitungan

5,17
3,01

2840,30
0,295
1,053

5,56
2,99

2837,80
0,293
0,99

5,95
2,92

2835,30
0,291
0,93

6,34
2,90

2832,80
0,290
0,87

6,73
2,88

2830,30
0,289
0,82

Rancangan Percobaan

Percobaan pemberian ransum pada ternak ayam kampung petelur dilakukan dengan
Rancangan Acak Lengkap dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Peubah yang diamati adalah konsumsi
ransum, konversi ransum, dan income over feed cost (keuntungan kotor). Serta peubah-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).
Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian (Anova) dari Rancangan
Acak Lengkap menurut Steel and Torrie, 2012. Perbedaan antar perlakuan diuji dengan uji Duncan's
Multiple 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 minggu
dan pemberian ransum selama 8 minggu. Rataan konsumsi ransum, produksi telur hen-day, berat
telur, 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 dengan
protein biji kapok fermentasi (BKF) sampai 100% dalam ransum ayam kampung petelur
memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum, produksi
telur henday, berat telur dan konversi ransum.

Tabel 3. Rataan Konsumsi Ransum, Produksi Telur Hen-day, Berat Telur, dan Konversi Ransum
Ayam Petelur Setiap Ekor per Minggu Selama Penelitian
Perlakuan
RO
R1
R2
R3
R4
R5
Rataan

Konsumsi Ransum
(gram/ekor/minggu)
556,30
562,36
566,65
569,05
565,05
562,89
563,72

Produksi
Telur Henday (%)
33,76
34,09
33,06
33,74
33,10
32,38
33,50

Berat Telur
(gram/ekor/minggu)
98,76
101,30
102,23
99,84
96,60
96,48
99,20

Konversi
Ransum
5,41
5,34
5,33
5,48
5,61
5,60
5,46

Dari Tabel 3 terlihat bahwa konsumsi ransum yang diperoleh selama penelitian dengan level
biji kapok fermentasi (BKF) yang berbeda berkisar dari 556,30-569,05 gram/ekor/minggu atau
berkisar antara 79,47-81,38 gram/ekor/hari. Rata-rata konsumsi ransum pada penelitian ini lebih
rendah dari yang dilaporkan oleh Nurtini (1988) yaitu 90-100 gram/ekor/hari dan oleh Cresswell
dan Gunawan (1982) yaitu 88 gram/ekor/hari. Menurut Murtijo (1992), konsumsi ransum ayam
kampung petelur umur 25-70 minggu adalah 115 gram/ekor/hari.
Berbeda tidak nyatanya konsumsi ransum disebabkan oleh biji kapok fermentasi yang
diberikan telah diolah dengan tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas biji kapok fermentasi
dan memberikan palatabilitas yang sama dengan bungkil kedelai, akibatnya pemakaian biji kapok
fermentasi sampai 29,35% dalam ransum ayam kampung petelur sebagai pengganti 100% bungkil
kedelai tidak berpengaruh terhadap konsumsi ransum. Selain itu, berbeda tidak nyatanya konsumsi
ransum juga disebabkan kandungan energi metabolis, protein, dan kandungan zat-zat makanan lain
yang juga sama pada setiap perlakuan.
Pengaruh perlakuan terhadap produksi telur hen-day selama penelitian seperti disajikan
pada Tabel 3, yang menunjukkan bahwa antar perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda tidak
nyata (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 ayam
kampung petelur, sehingga akan menghasilkan produksi telur yang sama pula. Di samping itu,
tatalaksana pemeliharaan dan lingkungan juga sama. Iskandar et.al.,(1991) menyatakan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi produksi telur adalah pengandangan yang baik, fasilitas kandang,
ransum yang cocok dan seimbang, daya hidup dan performa ayam yang baik. Selain kualitas
makanan, 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 dari
32,38-34,09% atau rata-rata 36,53% lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian
Kingston (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 yaitu
tidak setiap hari ayam-ayam tersebut menghasilkan telur. Keadaan ini sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Kingston (1979) bahwa produksi telur dipengaruhi oleh faktor genetik, cara
pemeliharaan dan pemberian pakan. Selain faktor genetik, produksi telur juga dipengaruhi oleh
kandungan 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 sampai
29,35% 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 relatif
rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar.
Hal ini disebabkan dengan pengolahan biji kapok fermentasi dapat meningkatkan kualitas biji kapok
fermentasi tersebut yang akan mempengaruhi kualitas ransum dan akhirnya dapat
mempertahankan produksi telur. Menurut Rasyaf (2004), pemberian biji kapok pada ayam
kampung petelur jangan lebih dari 20% dalam ransum, dengan adanya pengolahan, biji kapok
fermentasi (BKF) ini dapat diberikan sebanyak 29,35% dalam ransum atau 100% pengganti protein
bungkil kedelai tanpa mempengaruhi produksi dan memberikan keuntungan yang lebih besar.
Rataan berat telur ayam kampung selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 yaitu
berkisar antara 96,48-102,23 gram/ekor/minggu atau 37,70-38,94 gram/butir. Hasil ini sedikit
lebih rendah dari yang dilaporkan oleh Iskandar et al., (1991) bahwa berat telur ayam kampung
yang dipelihara secara intensif mencapai 41 gram/butir, tetapi tidak jauh berbeda dengan yang
dilaporkan oleh Murtidjo (1992) yaitu 39,96 gram/butir. Berat telur yang dihasilkan pada penelitian
ini tidak banyak dipengaruhi oleh tingkat penggantian protein bungkil kedelai dengan biji kapok
fermentasi (BKF). Keadaan ini disebabkan konsumsi ransum, kandungan energi dan protein
ransum, serta zat-zat makanan lain relatif sama setiap ransum perlakuan, akibat adanya pengolahan
dari biji kapok fermentasi sehingga berat telur yang dihasilkan juga relatif sama. Menurut Romanof
dan Romanof (1983), kadar protein dalam ransum mempunyai pengaruh besar terhadap berat
telur. Penurunan konsumsi energi dan protein dapat mengakibatkan penurunan berat telur
(Balnave, 1981). Berat dan besar telur juga dipengaruhi oleh kandungan methionin, lysin, kalsium
dan fosfor dalam ransum. Kandungan methionin sebesar 0,037 gram dan kandungan lysin 0,66
gram/ekor/hari mampu menghasilkan berat dan besar telur yang normal. Kebutuhan kalsium
untuk menghasilkan telur yang besar normal adalah 3,7% untuk ayam umur 40 minggu dan
kebutuhan fosfor 0,353% (Wahju, 1992). Konsumsi methionin pada penelitian ini sebesar 0,23
gram/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 tidak
nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan konsumsi ransum dan berat telur yang dihasilkan sama, sehingga
diperoleh konsumsi ransum yang sama pula karena konversi ransum merupakan perbandingan
jumlah ransum yang dikonsumsi dengan berat telur yang dihasilkan. Keadaan ini menunjukkan
bahwa tingkat penggantian bungkil kedelai sampai 100% dengan biji kapok yang difermentasi
dengan kapang Trichoderma harzianum selama 8 hari dengan suhu 30°C dapat meningkatkan
penggunaan ransum dan pada gilirannya akan menghasilkan angka konversi yang relatif sama
dengan ransum kontrol. Nilai konversi ransum perlakuan pada penelitian ini lebih besar dari yang
dikemukakan oleh Iskandar et al., (1991) yaitu sebesar 4,9 dan tidak jauh berbeda dengan nilai
konversi ransum ayam kampung petelur yang dikemukakan oleh Abbas (1988) bahwa konversi
ransum ayam kampung petelur di daerah Sumatera Barat yaitu 5,52.
2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang, Warna Kuning Telur dan Income Over
Feed Cost
Rataan tebal kerabang telur, skor wama kuning telur dan income over feed cost dapat dilihat
pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang Telur, Skor Warna Kuning Telur dan
Income Over Feed Cost Selama Penelitian.
Perlakuan
RO
Rl
R2
R3
R4

Ketebalan Kulit Telur
(mm)
0,30
0,29
0,30
0,30
0,29

Skor Warna Kuning
Telur
8,46
.8,52
8,97
9,02
9,14

Income Over
Feed Cost (Rp)
3819,72
4149,00
4350,12
4534,20
4719,72
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R5

Rataan

0,28

9,03

0,29

8,86

4816,04
4397,63

Rataan tebal kerabang telur dan skor warna kuning telur berkisar antara 0,28-0,30 mm dan
8,46-9,14. Hasil analisis ragam pada peubah tebal kerabang telur menunjukkan bahwa antar
perlakuan memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan oleh kandungan
kalsium dan fosfor ransum perlakuan yang hampir sama yaitu antara 2,88-3,03% dan fosfor
berkisar antara 0,66-0,0,73%. Hal ini sesuai dengan yang direkomendasikan oleh NRC (1994). Tebal
kerabang telur pada penelitian ini sama seperti yang direkomendasikan oleh Stadelmant dan
Cotterrill (1997), bahwa tebal dan warna kulit telur disebabkan oleh pigmen ovophirin yang
dideposisikan 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, sedangkan
telur yang baik mempunyai ketebalan kerabang telur sekitar 0,29 mm.
Warna kuning telur yang dihasilkan pada penelitian ini bervariasi dari kuning sampai
orange dengan skor warna kuning telur berkisar dari 8,46-9,14. Menurut Nurtini, (1988), konsumen
telur pada umumnya menyukai warna kuning telur keemasan yang memberikan warna menarik
pada penampilannya sehingga merangsang selera atau animo. Intensitas warna kuning telur pada
unggas ditentukan oleh konsumsi pigmen karotenoid (Romanof dan Romanof, 1983). Anggorodi
(1985), menyatakan bahwa lutein, zeaxanti, dan criptoxantin bertanggung jawab terhadap
pigmentasi warna kuning telur dan penambahan xanthopil dalam pakan unggas dapat
memperbesar skor warna kuning telur.
Rataan pendapatan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. Keuntungan yang
diperoleh selama penelitian berkisar dari Rp 3819,72 sampai Rp 4816,04 atau Rp 180,33,- sampai
Rp 235,28,- per butir telur. Terlihat bahwa keuntungan yang diperoleh selama penelitian semakin
tinggi dengan semakin meningkatnya penggunaan biji kapok fermentasi (BKF) dalam ransum. Hal
ini disebabkan karena ransum yang menggunakan biji kapok fermentasi biayanya lebih murah
dibandingkan bungkil kedelai.
KESIMPULAN

Penampilan produksi ayam kampung petelur terutama pada konsumsi ransum, konversi
ransum dan produksi telur tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh pemakaian biji kapok fermentasi
(BKF) dalam ransum ternak. Tingkat penggantian protein bungkil kedelai dengan biji kapok
fermentasi dalam ransum dapat dilakukan sampai 100% dalam ransum ayam kampung petelur.
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ABSTRAK

Probio_FM adalah sutau produk probiotik cair dan padat yang dihasilkan oleh Manin dkk
sejak tahun 2010-sekarang. Probio_FM mengandung bakteri asam laktat dengan kosentrasi
bakteri 1010cfu/ml. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan
probio_FM padat dan cair pada itik Alabio jantan dan betina, serta interaksinya terhadap
performa (bobot badan akhir, konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi
penggunaan pakan (FCR). Target khusus yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk
meningkatkan produktivitas ternak itik Alabio dalam menghasilkan safe-food-safe-feed
dengan menggunakan probio_FM padat dan cair. Materi yang digunakan adalah probio_FM
padat dan cair, itik Alabio jenis kelamin jantan dan betina sebanyak 54 ekor, ransum
komersial, bungkil inti sawit, bungkil kelapa, dedak dan tepung limbah udang. Metode
penelitian adalah eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola
faktorial 3x2 sebagai faktor A adalah bentuk probiotio_FM (A0, A1, A2), dan faktor B adalah
jenis kelamin itik Alabio (b1 dan b2). Ada 6 kombinasi yang di ulang 3 kali setiap unit
ulangan ada 3 ekor. Peubah yang diamati adalah performa itik periode pertumbuhan (bobot
badan akhir, konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi penggunaan
ransum). Jika terdapat perbedaan antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji lanjut
Duncant Multiple Range Test (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
interaksi 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 ada
interaksi (P>0.05) antara bentuk probio_FM dan jenis kelamin terhadap konversi
penggunaan ransum (FCR). Sebagai simpulan dari hasil penelitian ini adalah pemberian
probio_FM dalam bntuk cair dan padat dapat meningkatkan performa itik Alabio jantan
maupun betina.
Kata kunci : probio_FM cair, padat, Performa, itik Alabio

PENDAHULUAN

Probio_FM merupakan probiotik cair yang mengandung beberapa spesies Bakteri Asam
Laktat (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 (Manin
dkk., 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 pada
saluran pencernaan unggas, meningkatkan kesehatan ternak serta mengurangi pencemaran
lingkungan yang berasal dari bau ammonia feses (Hendalia, dkk. 2009; Manin, dkk. 2010). Dalam
rangka pengembangan produk, khususnya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dan
pendistribusian di lapangan, Probio_FM cair telah dikembangkan menjadi Probio_FM padat dengan
memanfaatkan bahan baku lokal sebagai pengemban (sumber prebiotik) (Manin dkk. 2012). Dari
hasil penelitian tersebut telah dihasilkan probiotik padat (Probio_FM padat) dengan jumlah bakteri
asam 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 dalam
penggunaannya sejumlah kecil probiotik (1.0–2,0%) harus dicampurkan ke dalam ransum secara
homogen. Pengunaan probio_FM dalam bentuk padat dan cair telah dilakukan pada itik Kerinci.
Hasil Penelitian Manin dkk (2012) penggunaan probiotik cair dapat menurunkan konversi pakan
itik Kerinci. Selanjutnya Manin dkk (2013) penggunaan probio_FM padat nyata pengaruhnya pada
pertumbuhan 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 belum
dilakukan, karena sulitnya untuk mendapatkan kemurnian ternak itik lokal tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji ke-ampuhan probiotik Probio_FM padat dan cair baik yang diberikan
melalui air minum dan ransum terhadap performa, dan status kesehatan itik Alabio.
Hasil penelitian penggunaan probio_FM padat dan cair pada itik Kerinci pada umumnya
dapat meningkatkan kesehatan dan efisiensi penggunaan pakan ternak itik, namun pemberian
probio_FM pada itik Alabio belum dilakukan. Tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini
adalah apakah probio_FM padat dan cair yang diberikan pada itik Albio akan memberikan hasil yang
sama dalam meningkatkan performa yang sama dengan itik Kerinci?
BAHAN DAN METODE

Materi yang digunakan itik Alabio yang berasal dari Kecamatan Alabio jumlah itik Alabio
yang digunakan sebanyak 54 ekor yang terdiri dari 27 ekor jantan dan 27 ekor betina. Probio_FM
yang 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 Acak
Lengkap (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 3
kali dan setiap unit ulangan terdapat 3 ekor itik Alabio, kombinasi yang diberikan adalah sebagai
berikut :
A0b1 = tanpa probio_FM itik Alabio betina
A0b2 = tanpa probio_FM itik Alabio jantan
A1b1 = probio_FM cair itik Alabio betina
A1b2 = probio_FM cair itik Alabio jantan
A2b1 = probio_FM padat itik Alabio betina
A2b2 = probio_FM padat itik Alabio jantan
Setiap perlakuan mendapat ulangan sebanyak 3 kali, dan setiap unit ulangan terdapat 3 ekor
itik Alabio. Sehingga terdapat 18 unit percobaan, Setiap unit percobaab terdiri dari 3 ekor itik
Alabio. Penempatan perlakuan pada setiap unit kandang koloni (unit percobaan) dilakukan secara
acak dengan menggunakan bilangan teracak.
Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola
Faktorial. Datayang diperoleh di analisis secara statistik menggunakan sidik ragam dengan bantuan
program SAS (1997),dan apabila ada perbedaan pada perlakuan pemberian probio_FM cair dan
padat dilanjutkan dengan uji Duncan menurut prosedur Steel dan Torrie (1993). Peubah yang
diamati meliputi, konsumsi pakan, Bobot badan hidup Pertam-bahan bobot badan dan Konversi
pakan (FCR).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Badan Akhir
Tabel 1 memperlihatkan bahwa pem-berian probiotik probio_FM cair dan padat lebih baik
dari pada tanpa pemberian probio_FM, terhadap bobot badan akhir itik. Hasil analisis sidik ragam
menunjukkan bahwa bentuk probio dan jenis kelamin berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap
bobot 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) menjelaskan
bahwa pemberian probio cair dan padat berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap peningkatan
bobot badan mutlak, sedangkan tanpa pemberian probio tidak berpengaruh terhadap bobot badan
akhir (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 badan
itik Alabio betina pada perlakuan pemberian probio_FM cair dan padat dibandingkan tanpa
pemberian probio_FM. Bobot badan itik Alabio jantan yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian
Subhan dkk (2010) bobot badan itik Alabio jantan umur 8 minggu berkisar antara1497.81-1554.79
gr/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 jantan
dan betina dengan cara menurunkan pH usus halus, dan mengurangi jumlah bakteri E.coli dalam
usus halus, sehingga penyerapan akan semakin baik, dan pada akhirnya pertumbuhan itik semakin
baik. Tabel 1 memperlihatkan bahwa pemberian probio_FM dalam bentuk cair maupun padat dapat
meningkatkan bobot badan akhir itik Alabio jantan. Pada perlakuan tanpa pemberian probio_FM
terlihat 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 minggu
Perlakuan
Kuan
A0b1
A0b2
A1b1
A1b2
A2b1
A2b2

Bbt awal
gram/ekor
36.37±3.06
37.00±3.18
43.11±1.35
43.11±2.80
49.11±4.02
45.11±3.56

Bobot Akhir
gram/ekor
1259.33±37.50Aa
1306.78±10.83 Aa
1313.89±29.33Bb
1492.42±14.45Ba
1420.22±11.43Bb
1585.55±61.42Ba

Keterangan: Huruf besar yang berbeda pada baris yang sama dan huruf kecil yang berbeda pada kolom yang
sama menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0.01)

Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan dan Konversi
Ransum

Rataan konsumsi ransum itik Alabio betina berkisar antara 4019.11-4670.80 gr/ekor (itik
betina) dan5057.75-5598.68 gr/ekor (itik jantan). Tabel diatas terlihat bahwa konsumsi ransum itik
selama penelitian pada itik betina yang mendapat perlakuan probio_FM cair lebih rendah pada
perlakuan 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 sejalan
dengan hasil penelitian Ketaren dan Prasetyo (2001), dilaporkan bahwa rataan konsumsi silangan
Mojosarijantan dengan Alabiobetina(MA) selama 8 minggu adalah sebanyak 4324gr/ekor. Hasil
analisis sidik ragam menunjukkan bahwa bentuk probio_FM dan jenis kelamin berpengaruh sangat
nyata (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 sangat
nyata (P<0.01) terhadap total konsumsi ransum.

Tabel. 2. Rataan konsumsi ransum, Pertambahan Bobot Badan ( gram/ekor), Konversi Ransum Itik
Alabio jantan dan betina umur 8 minggu
Kombinasi
Perlakuan
A0b1
A0b2
A1b1
A1b2
A2b1
A2b2

Konsumsi Ransum
gram/ekor
4670.79±300.58 Aa
5057.75±96.50 Ba
4019.11±60.39 Bb
5213.40±151.66 Ba
4651.11±182.39 Ab
5598.68±110.10 Aa

Pertambahan Bobot
Badan (gram/ekor)
1222.67±36.33 Aa
1269.78±7.90 Ba
1217.68±116.94 Bb
1449.33±15.37 Ba
1371.11±15.08 Ab
1540.44±58.35 Aa

Konversi Pakan
(FCR)
4.24±0.25 Aa
4.24±0.19 Aa
3.81±0.13 Bb
4.02±002 Aa
3.96±0.16 Aba
4.00±0.07 Aa

Keterangan: Huruf besar yang berbeda pada baris yang sama dan huruf kecil yang berbeda pada kolom yang
sama menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0.01)

Perlakuan bentuk probiotik probio_FM yang digunakan selama penelitian berpengaruh
sangat nyata (P<0.01) terhadap konsumsi ransum. Bentuk probio_FM padat berpengaruh tidak
nyata (P>0.05) dengan perlakuan tanpa pemberian probio_FM, namun pada perlakuan probio_FM
cair 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 asam
laktat yang terkandung dalam probio_FM cair dapat memperbaiki sistim pencernaan, sehingga
penyerapan semakin baik, dan pada gilirannya pakan yang masuk dalam saluran pencernaan lebih
banyak 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 jantan
mengkonsumsi pakan lebih banyak pada perlakuan yang mendapatkan probio cair dan probio
padat, namun pada perlakuan tanpa pemberian probio_FM berpengaruh tidak nyata (P>0.05)
terhadap konsumsi ransum. Konsumsi pakan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian
Subhan dkk (2010) yang meng-gunakan kombinasi sagu dan tepung keong mas pada itik jantan
Alabio, Mojosari dan silangannya diperoleh konsumsi ransum itik jantan Alabio berkisar antara
5213.48–5265.37 gr/ekor.
Konsumsi pakandapat dipengaruhi olehberbagai faktorantara lainkandungangizi dalam
pakan (Hernnndezetal.,2004; Fanetal.,2008).Kebutuhan giziitikpedaging umur2-7 minggudisarankan
mengandungprotein kasar sebanyak16%,sedangkan energi metabolis 3000 kkal/kg(NRC,1994).
FANetal.,(2008) yang menyatakan bahwa pemberian pakan yang mengandung energi tinggidapatmeningkatkankonsumsipakan yang erat denganpertumbuhanternak unggas. Jumlah konsumsi ternak
dengan tingkat protein dan EM yang tinggi cenderung menurun dan sebaliknya jumlah konsumsi
ransum meningkat apabila tingkat protein dan EM rendah(Leesonetal.,1996; Hernandezetal.2004).
Kandungan protein kasar ransum penelitian berkisar antara 21.80 %, lebih tinggi dari kebutuhan
protein yang disarankan untuk itik umur 8 minggu.
Tabel 3 memperlihatkan bahwa pada perlakuan pemberian probio_FM cair dan padat
menghasilkan rataan pertambahan bobot badan itik Alabio betina dan jantan lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian probio_FM. Rataan pertambahan bobot badan
tertinggi pada itik betina Alabio adalah pada perlakuan pemberian probio_FM padat yaitu sebesar
1371.11±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 dan
padat berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap pertambahan bobot badan itik Alabio betina dan
jantan. Jenis kelamin itik Alabio berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap pertambahan boot
badan serta terdapat interaksi interaksi antara bentuk probio_FM dan jenis kelamin terhadap
pertambahan 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 cair
dan 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 usus
hal ini akan menyebabkan bakteri asam laktat ini berkembang dengan baik dan mikroba patogen
akan terreduksi dari sel-sel usus itik, sehingga perkembangan organisme patogen penyebab
penyakit 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 denganhasil
penelitianKetaren da nPrasetyo (2001) melaporkan bahwa rataan pertambahan bobot badan itik
Mojosari Alabioumur 8 minggu sebesar 1260 gr/ekor. Iskandar dkk. (2001) juga telah melaporkan
bahwa 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 cair
pada itik Alabio betina dan jantan lebih rendah dibandingkan pada perlakuan yang tidak mendapat
probio_FM (3.97±0.16 vs 3.81±0.13 vs 4.21±0.28) untuk itik Alabio betina dan 4.00±0.07 vs
4.02±0.02 vs4.24±0.19 (itik jantan). Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa bentuk
probio_FM berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap konversi peggunaan ransum, tetapi pada
perlakuan jenis kelamin itik Alabio berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap konversi
penggunaan 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 dan
pertambahan bobot badan. Pada perlakuan pemberian probio_FM (cair dan padat) dan jenis
kelamin (betina dan jantan) berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap konsumsi ransum dan
PBB. 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 betina
dan itik Alabio jantan.
Rataan konversi penggunaan pakan selama penelitian pada perlakuan yang tidak mendapat
probio_FM adalah 4.23 ± 0.02 (A0b1b2), 3.92 ± 0.15 (A1b1b2) dan 3.99 ± 0.02 (A2b1b2). Konversi
penggunaan 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 dibandingkan
dengan konversi pakan hasil penelitian Subhan, dkk (2010) pada itik Alabio jantan umur 8 minggu
yaitu 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 Alabio
jantan umur delapan minggu dengan penambahansan toquin dan vitamin E berkisar antara 5,03±
0,06 hingga 5,35±0,25.
KESIMPULAN

Pemberian probiotik probio_FM dalam bentuk cair dan padat dapat meningkatkan performa
itik Alabio jantan dan betina umur 8 minggu (pertambahan bobot badan dan efsiensi penggunaan
pakan).
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ABSTRAK
Penelitian dilakukan pada lahan sistem usahatani terintegrasi antara perkebunan kelapa sawit
dengan ternak sapi di Kabupaten Muaro Jambi untuk mengetahui kemampuan adaptasi hijauan
yang tumbuh alami di perkebunan kelapa sawit. Tujuan penelitian untuk mengetahui indeks nilai
penting (INP), indeks keragaman dan indeks kesamaan.Metode yang digunakan adalah metode
analisis vegetasi. Hasil penelitian menunjukkan indeks nilai penting tertinggi di Kecamatan Sungai
Bahar adalah Chromolaena odorata (INP=51.13%), Kecamatan Sungai Gelam adalah Axonophus
compresus (INP=46.19%) dan Kecamatan Sekernan adalah Clidemia hirta(INP=44.48%). Indeks
keseragaman sebesar 0,55 dan indeks kemerataan tertinggi adalah 4,00 yang terdapat di Kecamatan
Sungai Gelam.
Kata kunci: perkebunan kelapa sawit, pakan ternak, hewan
PENDAHULUAN

Sistem usaha tani dalam bentuk integrasi perkebunan sawit dengan peternakan sapi terus
dikembangkan dalam mendukung program swasembada ternak. Perkebunan kelapa sawit yang
terdapat di Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi untuk budidaya ternak sapi. Data statistik
perkebunan 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 Jambi
231.982 Ha (BPS, 2014).
Dalam mendukung program integrasi ternak dengan perkebunan kelapa sawit sangat
diperlukan adanya ketersediaan hijauan pakan ternak. Hijauan pakan yang tumbuh secara alami
memiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan ternak sapi baik kualitas, kuantitas dan kontinyuitas.
Berdasarkan Permentan No 105 tahun 2014 untuk setiap hektar kebun sawit dapat menampung
paling banyak 2 (dua) ekor ternak sapi.
Dalam pemanfaatan hijauan pakan yang tumbuh alami di perkebunan kelapa sawit maka
perlu dilakukan pengukuran terhadap kemampuan adaptasi dari masing-masing jenis hijauan.
Devendra (2011) menyatakan kemampuan adaptasi hijauan pakan alami dipengaruhi oleh kondisi
biofisik lingkungan, dan sumber daya alam yang berbeda serta manajemen dalam penggunaan
lahan.
Menurut Kaswari et al. (2010) indeks nilai penting hijauan pakan antara tanaman kelapa
sawit seperti Axonopus compresus (86,35%), Ludwigia perennis L (115,95%), Ottochloa nodosa
(70,22%) dan Cyperus kyllingia (54,69%). Hutabarat (2002) menyatakan bahwa diperkirakan
sekitar 70-80% dari areal perkebunan sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pakan.
Permasalahan terhadap hijauan yang tumbuh secara alami di antara tanaman kelapa sawit
adalah pertumbuhan dan produksi masih kurang optimal karena sering dilakukan penyemprotan
herbisida dan insektisida oleh petani dan sejalan dengan bertambahnya umur tanaman kelapa sawit
maka intensitas cahaya yang sampai ke permukaan tanah akan semakin berkurang sehingga akan
berdampak terhadap aktifitas fotosintesis. Ada beberapa jenis tanaman yang tahan terhadap
naungan kelapa sawit seperti Arachis pintoi dan Stylosanthesguianensis (Chong et al., 1994).
Sesuai dengan Permentan No 105 Tahun 2014 tentang integrasi usaha perkebunan kelapa
sawit 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 dan
protein hewani serta pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal.
Tujuan penelitian ini untuk memenuhikemampuan adaptasi hijauan pakan alami yang
tumbuh pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan indeks nilai penting,
indeks keragaman dan indeks keseragaman.
BAHAN DAN METODE

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan adalah pemetaan hijauan pakan pada ekosistem
perkebunan kelapa sawit di Kabupeten Muaro Jambi (Syarifuddin, et al., 2015). Hasil penelitian
diperoleh 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 4
tahun. Indeks nilai penting yang tinggi mencerminkan dominansi suatu vegetasi yang mampu
beradaptasi pada suatu lahan (Syarifuddin, 2009).Penelitian terhadap naungan buatan
menunjukkan bahwa Axonupus compresus lebih mampu beradaptasi terhadap naungan
(Syarifuddin, 2012).
Tempat dan Waktu

Penelitian tahap kedua dilakukan di pada perkebunan kelapa sawit yang terdapat di tiga
lokasi, yaitu Kecamatan Sekernan, Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Sungai Bahar.
Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa
lokasi penelitian banyak terdapat integrasi ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit.
Bahan dan Alat Penelitian

Bahan 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, buku
tulis, 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) dan
indeks keseragaman jenis (J’) dari hijauan pakan yang tumbuh secara alami. Data tersebut dihimpun
dengan metode kombinasi jalur dan garis berpetak dengan intensitas pengambilan sampel sebesar
0,1%, sehingga untuk satu titik lokasi sampel sebanyak 30 petak. Setiap petak contoh berbentuk
segi empat dengan ukuran 1 m x 1 m. Petak contoh tersebut disusun secara sistematis dengan jarak
antarpetak contoh dalam satu garis rintis 10 m, sedangkan jarak antar garis rintis 10 m. Garis rintis
dibuat searah dengan gradien ketinggian tempat dan tegak lurus garis dasar (base line).
Prosedur Pelaksanaan
Penentuan Lokasi
Tahap awal penelitian adalah menentukan lokasi pengambilan sampel hijauan pakan alami
yang terdapat pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari 3
kecamatan (Kecamatan Sekernan, Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Sungai Bahar) sebagai
titik sampel adalah daerah yang memiliki populasi ternak ruminansia (sapi) dan kebun kelapa sawit
dengan pola integrasi.
Analisis Vegetasi

Analisis vegetasi untuk menentukan komposisi dan struktur vegetasi dengan menggunakan
transeks atau petak contoh yang disusun secara sistematis. Dalam melakukan analisis vegetasi
semua 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 dimasukkan
kedalam kantong untuk dilakukan identifikasi, penilaian dan pengukuran serta analisa bahan
kering.
Penentuan lokasi garis berpetak dilakukan dengan purposive sampling untuk setiap tipe
vegetasi. GPS digunakan untuk menentukan titik-titik koordinat lokasi komposisi jenis hijauan
pakan. Data klasifikasi hijauan pakan yang diperoleh digunakan untuk menghitung Kerapatan,
Dominansi, Frekuensi dan Indek Nilai Penting (INP), Indeks J’ dan Indeks E.
Parameter yang diamati

Parameter yang diamati meliputi; Indeks nilai penting, Kekayaan jenis, indeks
keanekaragaman jenis, Indeks kemerataan jenis dan indeks keseragaman jenis.
Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data di lapang menggunakan metode kombinasi jalur dan garis berpetak
(Kusmana 1997; Soerianegara, dan Indrawan, 2005; Syarifuddin, 2009). Pengambilan sampel
hijauan pakan pada perkebunan kelapa sawit dengan kelerengan 0-8o. Perhitungan menggunakan
rumus sebagai berikut;
Kerapatan = Jumlah individu suatu jenis
Luas petak ukur

Kerapatan relative (%)=Kerapatan suatu jenis x 100
Kerapatan seluruh jenis

Frekuensi = Jumlah sub petak ditemukannya suatu jenis
Jumlah seluruh sub petak pengamatan
Frekuensi relatif (%) = Frekuensi suatu jenis x 100
Frekuensi seluruh jenis

Indeks nilai penting = Kerapatan relatif + Dominansi relatif + Frekuensi relatif

Kekayaan jenis (S) ditentukan berdasarkan jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan, indeks
keanekaragaman jenis (H’) dihitung berdasarkan persamaan Shannon dan Wiener (Krebs, 1989;
Krebs, 2001; Molles, 2002).
keterangan :
H’
pi
loge
S

= nilai indeks keanekaragaman Shannon -Wiener
= proporsi antara individu jenis
= logaritma alami pi
= jumlah jenis dalam komunitas

Indeks kemerataan jenis (E) dihitung berdasarkan rumus menurut Barbour et al. (1987)
sebagai berikut:
E = H’
LogS

keterangan :
E = indeks kemerataan
H’ = indeks keanekaragaman jenis
S = jumlah jenis
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Keseragaman jenis tumbuhan merupakan keseragaman spesies atau jenis tumbuhan dalam
suatu komunitas, perhitungan berdasarkan rumus Simpson (1949) dalam Smith (1996):
H
J’ = ----------Hmax
dimana: J’ = indeks keseragaman jenis

Besarnya indeks nilai penting (INP) dihitung dengan persamaan INP = Kerapatan Relatif +
Frekuensi Relatif (Cox, 2002), Indeks keanekaragaman (H’) dilakukan berdasarkan Shanon dan
Wiener, indeks kemerataan jenis (E) berdasarkan Barbour, et al. (1987), dan indeks keseragaman
jenis (Smith, 1996). Data dihitung menggunakan Ecological Methodology 2nd edition (Kreb 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa vegetasi secara garis besar adalah mempelajari komunitas tumbuhan yang
mencakup identifikasi species, bentuk pertumbuhan species (Mueller dan Ellenberg, 1974). Analisis
vegetasi 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 lokasi
penelitian 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 16
tahun, dan wilayah Sungai Bahar INP tertinggi adalah Chromolaena odorata (INP 51,13%) pada
umur sawit 11 tahun. Hasil penelitian ini menghasilkan hijauan pakan alami yang berbeda dengan
meningkatnya umur tanaman kelapa sawit dengan hasil penelitian sebelumnya (Syarifuddin, et al.,
2015). Menurut Kaswari et al., (2010) hijauan pakan yang dominan ditemukan di Sungai Bahar
adalah Ottochloa nodosa (Kunth) dengan INP sebesar 46,49% pada tanaman kelapa sawit yang
berumur 10 tahun.
Adanya hijauan pakan yang tumbuh secara alami di bawah tanaman kelapa sawit akan
mendukung program integrasi ternak dengan perkebunan kelapa sawit. Menurut Syarifuddin
(2010) pola integrasi ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit berikan nilai indeks
keberlanjutan yang cukup (52,92%) apabila ditinjau dari dimensi ekologi, ekonomi dan sosial.
Analisis Vegetasi

Hasil analisis vegetasi terhadap jumlah jenis hijauan di tiga lokasi penelitian pada kawasan
pemeliharaan ternak yang diintegrasikan dengan pekebunan kelapa sawit disajikan pada Tabel 1.
Hasil analisis data jumlah jenis menunjukkan bahwa jumlah jenis untuk masing-masing lokasi
bervariasi.
Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis vegetasi atau hijauan yang terdapat di Kecamatan Sungai
Bahar lebih beragam dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan perkebunan kelapa sawit.
Bervariasi jumlah dan jenis vegetasi menunjukkan bahwa walaupun lokasi penelitian berada di
daerah perkebunan sawit dengan umur yang hampir sama namun kondisi lingkungan vegetasi dari
masing-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 berturutturut untuk Kecamatan Sekernan Clidemia hirta(INP 44,48%), Kecamatan Sungai Gelam INP
tertinggi adalah Axonophus compresus(INP 46,19%), dan Kecamatan Sungai Bahar INP tertinggi
adalah Chromolaena odorata (INP 51,13%).
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Tabel 1. Jenis hijauan yang terdapat di tiga lokasi penelitian
Kecamatan
Sekernan
Desa Bukit Baling umur sawit
8 tahun
Axonopus compressus
Clidemia hirta
Borreria Alata
Paspalum conjugatum
Ottochloa nodosa
Panicum sarmentosum
Melastoma malabatricum
Nephrolepis biserrata
oil palm seed
Borreria latifolia
Stenochlaena palustris
Asystacea gigantean
Mimosa pudica
Lygodium flexuosum
Phymatodes scolopendria
Panicum brevifolium
Borreria laevicaulis
Mimosa pudica
Chromolaena odorata

Kecamatan
Sungai Gelam
Desa Sungai Gelam umur
sawit 10 tahun
Clidemia hirta
Asystacea gigantean
Centotheca lappacea
Axonophus compresus
Borreria latifolia
Ottochloa nodosa
Borreria alata
Eupatorium odoratum
Mimosa pudica
Cleome rutidosperma

Kecamatan
Sungai Bahar
Desa Sungai Bahar umur
sawit 5 tahun
Chromolaena odorata
Axonophus compresus
Borreria latifolia
Mimosa pudica
Borreria alata
Asystacea gigantean
Ageratum houstonianum
Cyperus Kyllingia
Cyperus compressus
Centotheca lappacea

Desa Bukit Baling umur sawit
11 tahun
Axonopus compressus
Ottochloa nodosa
Borreria alata
Cyperus kylingia
Cyperus pilosus
Asystacea gigantean
Clidemia hirta
Polygala paniculata
Mimosa pudica
Centotheca lappacea
Borreria latifolia
Euphorbia hirta
oil palm seed
Calopogonium mucunoides
Ottochloa lappocea
Melastoma malabatricum
Hyptes capitata

Desa Sungai Gelam umur
sawit 13 tahun
Axonophus compresus
Centotheca lappacea
Asystacea gigantean
Borreria latifolia
Clidemia hirta
Borreria alata
Melastoma malabatricum
oil palm seed
Cyperus kyllingia
Imperata cylindrical
Dranella nemerosa

Desa Sungai Bahar umur
sawit 11 tahun
Asystacea gigantean
Commelina diffusa
Ageratum houstonianum
Chromolaena odorata
Borreria alata
Oil palm seed
Borreria latifolia
Melastoma malabatricum
Clidemia hirta
Mimosa pudica

Desa Bukit Baling umur sawit
16 tahun
Axonopus compressus
Hyptes capitata
Clidemia hirta
oil palm seed
Ottochloa nodosa
Brachiaria paspaloides

Desa Sungai Gelam umur
sawit 16 tahun
Centotheca lappacea
Axonophus compresus
Asystacea gigantean
Imperata cylicaind
Mimosa pudica
Borreria latifolia

Desa Sungai Bahar umur
sawit 16 tahun
Borreria alata
Ottochloa nodosa
Centotheca lappacea
Axonophus compresus
Asystacea gigantean
Chromolaena odorata
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Centotheca lappacea
Asystacea gigantean
Nephrolepis biserrata
Lygodium flexuosum
Eleusin indica
Borreria latifolia
Panicum repens

Cyperus kyllingia
Borreria alata
Melastoma malabatricum
Eleusin indica
Nephrolepis biserrata
Clidemia hirta

Mimosa pudica
Oil palm seed
Cyperus Kyllingia
Ageratum houstonianum
Borreria latifolia

Hasil analisis vegetasi di Kecamatan Sekernan berdasarkan INP menunjukkan bahwa
hijauan pakan alami yang dominan pada perkebunan kelapa sawit umur 8 tahun (Clidemia hirta
INP=42,64%), kelapa sawit umur 11 tahun (Ottochloa nodosa INP=40,56%) dan perkebunan kelapa
sawit umur 16 tahun (Clidemia hirta INP=44,48%).
Hasil analisis vegetasi di Kecamatan Sungai Bahar berdasarkan INP menunjukkan bahwa
hijauan 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%) dan
perkebunan kelapa sawit umur 16 tahun (Axonophus compresus INP=39,36%).
Hasil analisis vegetasi di Kecamatan Sungai Gelam berdasarkan INP menunjukkan bahwa
hijauan 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%) dan
perkebunan kelapa sawit umur 16 tahun (Axonophus compresus INP=46,19%).
Dari hasil analisis vegetasi hijauan pakan ternak yang terdapat di tiga lokasi penelitian (tiga
kecamatan) menunjukkan bahwa INP yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Sungai Bahar
Chromolaena odorata (INP 51,13%). Perbedaan INP antar lokasi penelitian berkaitan dengan faktor
biofisik lingkungan yang berbeda. Tingginya nilai INP suatu vegetasi pada daerah tertentu
menunjukkan 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 16
tahun, sedangkan indeks keanekaragaman (Hmax) tertinggi 4.00 terdapat di Desa Petaling dengan
umur sawit 13 tahun.
Keragaman jenis vegetasi hijauan pakan alami pada perkebunan kelapa sawit disebabkan
oleh faktor alami dan campur tangan manusia. Keragaman dapat dibentuk dengan mengintroduksi
jenis rumput dan legume yang mampu beradaptasi dengan perkebunan kelapa sawit. Jenis-jenis
leguminosa 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 jenisjenis 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 mengurangi
erosivitas tanah. Didapatkan adanya korelasi negatif antara kehilangan tanah harian dan curah
hujan harian sedangkan kehilangan tanah itu berkorelasi negatif dengan waktu periode
pertumbuhan kembali setelah tanaman dipanen. Dengan demikian, pemeliharaan rumput dapat
mengurangi resiko erosi. Faktor erosivitas tanah dan pertumbuhan hijauan pakan ternak adalah
suhu udara dan curah hujan dikendalikan oleh keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer
(Mundiyarso, 2003; Ramos dan Casasnovas, 2010). Menurut Indrasti dan Fauzi (2009) Penggunaan
hijauan yang terdapat di bawah perkebunan kelapa sawit merupakan rangkaian dari kegiatan
produksi bersih (Reuse, reduce dan recycle).
KESIMPULAN DAN SARAN

Hijauan pakan alami yang terdapat di tiga kecamatan memiliki kemampuan adaptasiyang
berbeda terhadap naungan kelapa sawit dan renggutan sapi. Dominasi hijauan pakan alami
dicerminkan dari nilai INP. Clidemia hirtamemiliki INP tertinggi (44,48%) pada umur sawit 16
tahun 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 tahun
Berdasarkan nilai indeks keseragaman (Evenness=J') yang tertinggi 0,55 dan indeks
keanekaragaman (Hmax) tertinggi 4.00 terdapat di Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kandungan gizi dari masing-masing spesies
hijauan pakan yang tumbuh alami di antara tanaman kelapa sawit.
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ABSTRAK
Enzim mannanase merupakan enzim pendegradasi mannan yang dapat dihasilkan oleh
mikroorganisme seperti bakteri dari saluran pencernaan rayap. Enzim mannanase banyak
digunakan dalam bidang industri pakan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bahan
pakan yang mengandung mannan yang tinggi seperti bungkil inti sawit. Penelitian ini bertujuan
untuk mengisolasi, karakterisasi dan produksi enzim mannanase dari bakteri yang berasal dari
saluran pencernaan rayap. Penelitian ini bersifat eksperimen dengan pengolahan data bersifat
deskriptif. Isolasi bakteri dilakukan dengan cara menumbuhkannya dalam media agar padat yang
mengandung locus bean gum (LBG) 0,5 % selama 24 jam pada suhu 30oC. Kemudian diukur indek
mannanolitiknya dengan penambahan Congo Red 2 % dan dicuci dengan NaCl 1M. Sebanyak 8 isolat
berhasil diisolasi,selanjutnya dipilih tiga isolat yang mempunyai indeks mananolitik tertinggi untuk
dikarakterisasi yaitu isolat V-9, isolat-AZ, dan isolat-AD. Aktivitas enzim mannanase diukur
berdasarkan metode asam dinitrosalisilat (DNS) sedangkan kadar protein diukur berdasarkan
metode Bradford (1976). Hasil pewarnaan gram menunjukkan bahwa Isolat V-9, Isolat-AZ, dan
Isolat-AD adalah bakteri gram positif dan selnya berbentuk batang dan mempunyai spora. Isolat V-9
mempunyai aktivitas mananase lebih tinggi jika dibandingkan dengan isolat-AZ dan Isolat-AD (29,5
U/mL, 8,43 U/mL dan 6,45 U/mL) dan produksi enzim mannanase Isolat V-9 paling tinggi pada jam
ke 88 masa inkubasi sedangkan Isolat-AZ dan Isolat-AD pada jam ke 64 dan 106. Isolat V9mempunyai aktivitas spesifik sebesar 110,32 U/mg atau 3,74 kali lebih tinggi dari aktivitas
enzimnya, 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) jika
dibandingkan dengan suhu optimumnya (50oC) sehingga sangat menguntungkan dalam aplikasinya
untuk menghidrolisis bahan pakan mengandung mannan yang tinggi pada suhu ruang.
Kata kunci: rayap, mannanase, locus bean gum, enzim, karakterisasi

PENDAHULUAN
Manan merupakan salah satu bentuk polisakarida yang banyak ditemukan di alam dalam
bentuk glukomanan dan galaktomanan. Senyawa manan merupakan komponen utama dari
endosperma kelapa sawit, kelapa, locust bean gum (Ceratonia siliqua), biji kopi, atau umbi
porang(Amorphophallus konjak). Manan dengan komponen utama D-manosa merupakan bahan
penting dalam industri pangan maupun pakan ternak. Manan dapat dihidrolisis oleh enzim
mananase menjadi produk akhir berupa manooligosakarida dapat berfungsi sebagai nutrisi untuk
tumbuhnya probiotik, seperti Bifidobacterium sp. dan Lactobacillus sp (Schrezenmeiret al., 2001).
Enzim mannanase merupakan enzim pengurai mannan, glukomannan dan galaktomannan
menjadi mannosa, glukosa, dan galaktosa (Dhawan and Kaur, 2007). Enzim dapat diproduksi dari
mikroorganisme, hewan dan tanaman. Sebagai sumber enzim, mikroorganisme dianggap lebih
menguntungkan 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). Salah
satu mikroorganisme yang mempunyai kemampuan penghasil enzim adalah bakteri yang terdapat
dalam saluran pencernaan rayap.
Rayap merupakan serangga yang makanan utamanya adalah kayu menyerang pohon dan
tanaman hidup sehingga terjadi perubahan status rayap menjadi hama potensial yang merugikan
manusia (Nandika dkk, 2003). Rayap berperan dalam proses daur ulang nutrisi tanaman melalui
proses disintegrasi dan dekomposisi material organik dari kayu dan serasah tanaman menjadi
material organik. Hal ini disebabkan oleh adanya mikroba dalam saluran pencernaan rayap yang
mampu menghasilkan enzim selulase dan lignin (Itakura et al., 1997).
Sistem pencernaan rayap terdiri dari usus depan, usus tengah dan usus belakang. Mikroba
yang terdapat di dalam saluran pencernaan rayap terdiri dari protozoa, bakteri, spirochetes, dan
fungi (Ramin et al., 2008). Jenis mikroba pada rayap yang berperan dalam penguraian serat kasar
seperti selulosa dan hemiselulosa dapat berupa bakteri atau protozoa yang umumnya terdapat pada
saluran pencernaan rayap. Deteksi pada ekstrak rayap Glyptotermes montanus menunjukkan adanya
aktivitas enzim selulase dan mannanase akan tetapi diduga aktivitasnya jauh lebih rendah jika
dibandingkan dengan bakteri atau protozoa yang terdapat dalam saluran pencernaan rayap
(Purwadaria et al., 2003).
Rayap memiliki kesamaan aktivitas dengan ruminansia dalam proses pencernaannya, antara
lain sumber pakan berupa serat kasar dan adanya mikroorganisme pendegradasi serat kasar dalam
saluran 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 bahwa
ekstrak rayap Neotermes dalbergia mempunyai enzim selulase, mannanase dan xylanase dengan
aktivitas yang rendah dan diduga aktifitas enzim tersebut lebih tinggi jika diisolasi dari bakteri atau
protozoa dalam saluran cerna rayap. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan suatu penelitian
untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi serta memproduksi enzim mannanase yang berasal dari
bakteri saluran pencernaan rayap.
BAHAN DAN METODE

Bahan dan alat penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pusat dan Terpadu Universitas Jambi selama 6
bulan dari tanggal 10 Januari 2016 sampai 15 Juni 2016. Penelitian ini bersifat eksperimen dengan
pengolahan data secara deskriptif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rayap kasta
pekerja Microtermes insperatus, parafin, etanol 80 %, larutan pepton 0,1 %, NaCl, mineral Mendels
dan 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, timbangan
analitik, cling wrap, mikro pipet, dan jarum ose.
Isolasi Bakteri Mannanoloitik

Isolasi bakteri dilakukan dengan menggunakan metode cawan gores. Isolasi bakteri dimulai
dengan persiapan pengambilan sampel saluran cerna rayap dari 20 ekor rayap pekerja spesies
Microtermes insperatus dibius menggunakan es dan akuades steril, kemudian permukaannya
disterilkan dengan menggunaka netano l80% untuk menghindari kontaminasi. Usus dipisahkan
dengan menggunakan instrumen bedah steril kemudian dihomogenisasi dalam pepton 0,1 % steril
dengan 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 dengan
pepton 0,1 % dari 10-1 hingga 10-5. Masing-masing hasil pengenceran konsentrasi 10-2-10-5 diambil 1
mL untuk diinokulasikan kedalam 10 ml media cair LBG 0,5 %. Selanjutnya suspensi digoyang
selama 24 jam dengan shaker pada suhu ruang, kemudian digoreskan dengan metode gores
kuadran secara berulang sehingga didapatkan koloni yang murni pada medium padat yang terdiri
dari locust bean gum (LBG) 0,5 %, larutan mineral Mendels & Sternberg (1976), 0,075 % pepton dan
0,05 % ekstrak kamir dan 1,5 % agar pada pH 6. Isolat yang dapat menghasilkan enzim mannanase
akan membentuk zona bening disekitar koloni. Pengamatan zona bening diperjelas dengan
penambahan 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 indeks
mannanolitiknya (IM) yaitu nisbah antara diameter zona bening dan diameter koloni dengan
menggunakan jangka sorong.
Pembuatan Kurva Pertumbuhan

Pembuatan 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 tersebut
kemudian dibagi ke dalam dua tabung, yaitu untuk pra-kultivasi dan kultivasi. Media pra-kultivasi
sebanyak 30 mL dalam labu Erlenmeyer 300 mL, sedangkan media kultivasi sebanyak 300 mL
dalam labu Erlenmeyer 500 mL. Setelah disterilisasi dan didinginkan, sebanyak 3 ose isolat terpilih
dimasukkan ke dalam media secara aseptik, kemudian isolat pra-kultivasi diinkubasi pada incubator
shaker semalam dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 300C. Kemudian dilanjutkan dengan tahap
kultivasi isolat selama 6 hari pada incubator shaker 150 rpm pada suhu ruang. Pengambilan sampel
sebanyak 5 mL dilakukan setiap 8 jam selama 5 hari. Pembuatan kurva pertumbuhan dilakukan
dengan cara diambil sampel sebanyak 1 mL dan dibaca pada spektrofotometer pada panjang
gelombang 660 nm.
Produksi Ekstrak Kasar Enzim Mannanase

Ekstrak kasar mananase (EEK) didapatkan dari ekstraksi kultur sel dengan cara sentrifugasi
pada kecepatan 12.000 rpm selama 15 menit pada suhu 4oC, kemudian supernatan digunakan untuk
proses pengujian aktivitas enzim mannanse dan kadar protein. Ekstrak enzim mananase
dipertahankan pada suhu dingin yaitu minimal 4°C untuk menjaga aktifitas enzimnya. Penetapan
waktu optimum produksi enzim dilakukan dengan mengukur aktivitas enzim setiap 8 jam.
Pengukuran Aktivitas Mananase

Assay aktivitas mananase dilakukan berdasarkan metode dinitrosalicylic acid (DNS) (Miller
1959). Pengukuran jumlah gula yang tereduksi menggunakan substrat LBG 0.5% (dalam 50 mM
bufer fosfat pH 6). Sebanyak 500 μL substrat ditambahkan 500 μL enzim ekstrak kasar (EEK) dan
diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. Reaksi dihentikan dengan menambahkan 1500 μL (1,5
mL) reagen DNS. Kontrol dibuat dengan cara 500 μL substrat direaksikan dengan 1500 μL reagen
DNS lalu ditambahkan 500 μL enzim ekstrak kasar. Blanko dibuat dengan mensuspensikan 500 μL
substrat LBG 0,5 % ditambahkan 500 μL buffer fosfat ditambahkan 1500 μL DNS. Sampel, kontrol
dan blanko dimasukkan dalam penangas dengan suhu 100 oC selama 15 menit lalu didinginkan dan
diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm. Pembuatan kurva standar dilakukan
dengan mereaksikan berbagai konsentrasi manosa dari 0-10 mg/mL.
Penentuan kadar protein dari ekstrak kasar enzim ditunjukan untuk mengetahui aktivitas
spesifik dari enzim dengan menggunakan metode Bradford ( 1976) yaitu dengan menambahkan 5
ml reagen Bradford kedalam 0,1 ml ekstrak kasar enzim, kemudian divorteks agar tercampur
sempurna dan diinkubasi pada suhu ruang selama 10 menit. Setelah itu diukur absorbannya pada λ
595 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 suhu
ruang. Komposisi pereaksi mengandung 0.5% LBG dalam 0.5 mL bufer pH masing-masing dan 0.5
mL ekstrak kasar enzim yang diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. Bufer yang digunakan
adalah bufer sitrat 50 mM untuk pH 3-5 (citric acid + sodium citrate) dan bufer fosfat 50 mM untuk
pH 6-9 (monobasic sodium phospate + dibasic sodium phospate). Penentuan suhu optimum dilakukan
dengan menguji aktivitas enzim pada tingkatan suhu 30-100 oC selang 10 oC. Komposisi pereaksi
mengandung 0.5% LBG dalam 0.5 mL bufer pH optimum, dan 0.5 mL ekstrak kasar enzim yang
diinkubasi dalam penangas air (water bath) sesuai suhu masing-masing selama 30 menit.
Pengukuran aktivitas mananase pada berbagai pengaruh pH dan suhu dilakukan menggunakan
metode DNS.Pengujian kestabilan ekstrak kasar enzim mananase isolat diuji dengan menginkubasi
tanpa substrat pada suhu 4, 30 dan 50 oC dan pH optimum selama 5 hari. Aktivitas enzim diukur
pada 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 dalam
produksi enzim mannanase. LBG dijadikan sebagai sumber karbon untuk metabolisme bakteri yang
diperkaya dengan mineral-mineral untuk menginduksi enzim mananase.
Kemampuan isolat bakteri dalam mendegradasi manan secara kualitatif dapat dilihat dari
terbentuknya zona bening disekitar koloni dan diperjelas dengan pewarnaan merah kongo. Hasil
pengamatan menunjukkan dari 8 isolat yang telah diisolasi hanya terdapat tiga isolat yang
mempunyai indek mananolitik yang tinggi, yaitu isolat V-9, isolat-AZ dan isolat-AD dengan indeks
mananolitik berturut-turut 2,5661, 1,8375 dan 1,4693. Isolat- V9 menghasilkan indeks mananolitik
terbesar yang ditunjukkan oleh zona bening yang terbentuk disekitar koloni (Gambar 1.a) dan
berdasarkan pewarnaan gram menunjukkan bahwa isolat V-9 adalah bakteri gram positif berbentuk
batang dan berspora (Gambar 1.b).

a.

b.

Gambar 1. a. Zona bening pada isolat V9 dan b. Pewarnaan gram Isolat V-9

Pada Gambar 1a terlihat zona bening pada isolat V9 cukup besar, meskipun demikian isolat
V-9 ini belum tentu menjadi isolat yang terpilih untuk digunakan sebagai penghasil enzim
mannanase. Oleh sebab itu, perlu diketahui kurva pertumbuhan dan aktivitas enzim mannanase dari
ketiga isolat sehingga isolat yang terpilih nantinya adalah yang mempunyai aktivitas enzim
mannanase yang paling tinggi diantara ketiga isolat tersebut.
Kurva Pertumbuhan

Kurva pertumbuhan isolat V-9, AZ dan AD dengan LBG 0,5 % sebagai substrat dapat dilihat
pada Gambar 2. Isolat V-9, AZ dan AD yang ditumbuhkan dalam media cair yang mengandung locust
bean gum (LBG) 0,5 % sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya dan akan memacu bakteri
untuk 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 agak
bening menjadi warna putih kekuningan dan keruh. LBG merupakan galaktomannan dengan
perbandingan mannosa dan galaktosanya 4 : 1 (Sachslehner et al., 2000) dan dapat digunakan
sebagai substrat yang akan dimanfaatkan oleh bakteri sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan
biomassa, pemeliharaan sel dan menghasilkan produk.
Isolat V-9, AZ dan AD yang ditumbuhkan dalam media cair yang mengandung locust bean
gum (LBG) 0,5 % sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya dan akan memacu bakteri untuk
mensekresikan metabolit selnya seperti enzim mannanase. Pertumbuhan bakteri pada media cair
yang mengandung LBG dapat terlihat dari perubahan warna media yaitu dari warna putih agak
bening menjadi warna putih kekuningan dan keruh. LBG merupakan galaktomannan dengan
perbandingan mannosa dan galaktosanya 4 : 1 (Sachslehner and Haltrich, 1999) dan dapat
digunakan sebagai substrat yang akan dimanfaatkan oleh bakteri sebagai sumber karbon bagi
pertumbuhan 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 pertumbuhan
yang berbeda dimana isolat V-9 dan isolat AD mencapai puncak pertumbuhan pada jam ke-96 masa
inkubasi, tetapi puncak pertumbuhan isolat AD lebih rendah jika dibandingkan dengan isolat V-9,
sedangkan isolat AZ mencapai puncak pertumbuhan pada jam ke-64. Tingginya puncak
pertumbuhan pada isolat V-9 mengindikasikan bakteri mampu berkembang dengan baik dengan
memanfaatkan substrat LBG sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya, sehingga bakteri juga
akan mensekresikan enzim mannanase untuk mendegradasi mannan dalam jumlah yang tinggi.
Pada Gambar 2 diatas, menunjukkan bahwa fase adaptasi (lag phase) terhadap
lingkungannya tidak begitu terlihat dari kurva pertumbuhan diatas, hal ini disebabkan isolat V-9, AZ
dan AD telah beradaptasi dengan lingkungan pada saat pre kultivasi. Isolat V-9 memasuki fase
perbanyakan (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 sampai
masa inkubasi pada jam ke-96 dan setelah itu memasuki fase kematian (death phase) pada jam ke104 sampai jam ke-120. Isolat AZ dan AD terlihat fase statisnya lebih panjang jika dibandingkan
dengan isolat V-9.
Produksi Enzim Mannanase

Produksi enzim mannanase dari isolat V-9, AZ dan AD yang ditumbuhkan pada media
spesifik yang mengandung LBG 0,5 % terlihat pada Gambar 3.Aktivitias enzim mannanase isolat V-9
lebih tinggi produksinya jika dibandingkan dengan isolat AZ maupun AD sehingga isolat V-9
merupakan isolat terpilih untuk memproduksi enzim mannanse dalam jumlah yang optimal.
Mannanase merupakan metabolit primer yang dibutuhkan dalam pemecahan sumber karbon yaitu
mannan yang terkandung dalam substrat LBG untuk kebutuhan pertumbuhan bakteri. Satu unit
aktivitas mananase didefinisikan sebagai jumlah enzim yang diproduksi untuk mereduksi 1 μmol
manosa 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 memasuki
fase perbanyakan sampai pada waktu inkubasi jam ke 80 dan mencapai titik optimumnya pada jam
ke 88 dengan aktivitas enzimnya 8,431 U/mL. Demikian juga dengan isolat AD baru mencapai titik
optimum produksi enzim mannanase pada jam ke 80 masa inkubasi dengan aktivitas enzimnya
sebesar 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 titik
optimumnya menjadi 29,5004 U/mL pada jam ke 88. Setelah jam ke 96 terjadi penurunan aktivitas
enzim mannanase dan sejalan dengan bakteri yang mulai memasuki fase kematian (death phase).
Waktu produksi enzim mannanase tertinggi ini selanjutnya digunakan sebagai standar untuk
menentukan produksi mannanase selanjutnya.
Kemampuan aktivitas enzim mannanase Isolat V-9 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan
aktivitas 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/ml
yang ditumbuhkan pada media cair mengandung Locust Bean Gum ( Utami et al., 2013).
Aktivitas spesifik enzim mannanase dari ketiga isolat sejalan dengan laju aktivitas enzim
mannanase (Gambar 4).

Gambar 4. Aktivitas spesifik enzim mannanase Isolat V-9, AZ, dan AD.

Aktivitas spesifik enzim mannanase ketiga isolat cendrung meningkat dari aktivitas
enzimnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kadar protein sehingga kemurnian protein enzim
menjadi tinggi.Aktivitas spesifik enzim mannanase isolat V-9 mencapai titik optimum pada waktu
inkubasi jam ke 88 yaitu 110,3232 U/mg atau 3,74 kali lebih tinggi dari aktivitas enzimnya
sedangkan 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 Saccharopolyspora
sebesar 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-9

Isolat V-9 merupakan isolat yang dipilih untuk memproduksi enzim mannanase karena
isolat V-9 ini mampu memproduksi enzim mannanase dalam jumlah yang tinggi jika dibandingkan
dengan isolat AZ dan AD. Isolat terpilih selanjutnya dikarakterisasi untuk mengetahui pH dan suhu
optimal dari aktivitas enzim mannanase yang dihasilkanserta stabilitas enzimnya pada pH dan suhu
optimal.
Mannanase yang dihasilkan
isolat V-9 memberikan pengaruh yang berbeda terhadap
perubahan pH yang tergambar dari nilai aktivitas enzim yang berfluktuatif pada rentang pH yang
diujikan (pH 3 – 9). Terlihat pada Gambar 5 bahwa isolat V-9 menghasilkan aktivitas enzim
mannanase tertinggi pada pH 8 yaitu mencapai 24,6006 U/mL. Kondisi pH yang terlalu asam atau
basa menyebabkan penurunan aktivitas enzim yang sangat nyata. Bila bakteri terdapat dalam
kondisi pH yang optimal, maka aktivitas enzim juga akan mencapai puncaknya Hal ini dikarenakan
adanya perubahan ionisasi gugus ionik enzim pada sisi aktif yang menyebabkan konformasi sisi
aktif 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-9

Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim mannanase isolat V-9 pada kondisi pH optimum
dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Pengaruh Suhu terhadap Aktivitas Enzim Mannanase Isolat V-9 yang diinkubasi pada pH optimum

Aktivitas enzim mannanase isolat V-9 lebih rendah pada suhu 30 oC (23,2253 U/mL) dan
meningkat 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 suhu
terjadi akibat melemahnya kekuatan intermolekuler sehingga mempengaruhi kestabilan struktur
tiga 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) bahwa
kondisi optimum untuk produksi mananase dari Bacillus subtilis WY34 adalah 50oC. Demikian juga
dengan Mou et al. (2011) melaporkan bahwa Bacillus circulans M-21 mempunyai aktivitas
mannanase optimum pada suhu 50oC dan pH 7.
Stabilitas Enzim Mannanase Isolat V-9

Stabilitas enzim mannanase isolat V-9 sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Aktivitas
enzim mananase isolat V-9 yang disimpan pada suhu optimum (50 oC) menunjukkan penurunan
yang sangat signifikan (Gambar 8). Aktivitas enzim pada jam pertama inkubasi masih stabil pada
nilai aktivitasnya yaitu 27,6523 U/mL dan menurun nilainya setelah diinkubasi sampai jam ke 48
yaitu 15,5149 U/mL atau penurunannya sebesar 43,8929 %.

Gambar 7. Stabilitas Enzim Mannanase Isolat V-9 pada pH 8

Aktivitas enzim mannanase isolat V-9 cendrung stabil pada suhu 4 oC (suhu freezer) dan 30
oC (suhu ruang) dengan kisaran nilai aktivias enzimnya 23,5456 – 28, 7662 U/mL. Berdasarkan hasil
tersebut diatas, maka enzim mannanase yang diproduksi dari isolat V-9 untuk menghidrolisis fraksi
mannan dalam bahan pakan sebaiknya menggunakan suhu ruang karena aktivitas enzimnya
cendrung lebih stabil jika dibandingkan dengan menggunakan suhu optimalnya.
KESIMPULAN

Isolat V-9 mempunyai aktivitas mananase lebih tinggi jika dibandingkan dengan
isolat-AZ dan Isolat-AD (29,5 U/mL, 8,43 U/mL dan 6,45 U/mL). Produksi enzim
mannanase Isolat V-9 mencapai titik optimal pada jam ke 88 masa inkubasi dengan
aktivitas spesifik sebesar 110,32 U/mg atau 3,74 kali lebih tinggi dari aktivitas
enzimnya.Aktivitas enzim mannanasenya optimum pada pH 8 dengan suhu inkubasi 50oC
dan cendrung stabil pada penyimpanan suhu 4 oC dan 30 oC (suhu ruang).
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ABSTRAK
Jerami padi merupakan salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan. Kendala
yang dihadapi dalam penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak yaitu sifatnya yang voluminous,
sehingga masih belum banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Untuk memudahkan
penyimpanan dan menjaga ketersediaannya maka jerami padi dimanfaatkan dengan pengolahan
fisik dalam bentuk wafer. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan jerami
padi sebagai bahan penyusun wafer ransum komplit.Rancangan percobaan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL), terdiri atas 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan wafer ransum
komplit adalah sebagai berikut: R1 = Wafer ransum komplittanpajerami padi (kontrol), R2 = Wafer
ransum komplit 10% jerami padi, R3 = Wafer ransum komplit 15% jerami padi, dan R4 = Wafer
ransum komplit 20% jerami padi. Data yang diperoleh dianalisis dengan analysis of variancedan jika
memberikan hasil yang berbeda nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan. Peubah yang
diamati meliputi: sifat fisik, kadar air, dan kerapatan wafer ransum komplit. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan R1 dan R2, R3 dan R4 berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap
kandungan air dan kerapatan wafer ransum komplit, tetapi perlakuan R3 dan R4 tidak berpengaruh
terhadap kandungan air dan kerapatan wafer ransum komplit. Nilai kandungan air berkisar antara
11,95 - 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 penyusun
wafer ransum komplit sampai 20% tanpa mempengaruhi penampilan fisik dan kerapatan wafer
ransum komplit.
Kata kunci : wafer ransum komplit, jerami padi, pakan, ternak
PENDAHULUAN
Penggunaan jerami padi sebagai bahan pakan ternak merupakan alternatif dalam
meningkatkan ketersediaan bahan baku penyusun ransum ternak. Potensi produksi jerami padi
yang tinggi namun belum termanfaatkan dengan baik menjadi tantangan untuk mengupayakan
pemanfaatan jerami padi sebagai sumber pakan ternak secara optimal. Penggunaan limbah
pertanian seperti jerami padi sebagai pakan basal tidak cukup memenuhi kebutuhan pertumbuhan
ternak secara optimal. Oleh karena itu pemberian pakan tambahan berupa pakan campuran dalam
bentuk wafer ransum komplit harus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan nutrien ternak.
Pemanfaatan jerami padi sebagai salah satu komponen inovasi teknologi menempati urutan terkecil
diantara inovasi teknologi penggemukan ternak sapi yang diserap oleh petani peternak. Hendayana
& Yusuf (2003) melaporkan bahwa tingkat adopsi pemanfaatan jerami padi pada usaha
penggemukan tternak sapi hanya sebesar 3.57% dari nilai bobot standar sebesar 100%, padahal
penerimaan inovasi teknologi pakan menempati urutan pertama dari seluruh komponen inovasi
yang diterapkan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan masih tingginya keengganan petani
peternak untuk memanfaatkan jerami padi, meskipun pakan menjadi problem utama yang mereka
hadapi, bahkan dari lima alternatif teknologi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan
produksi 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 yaitu
memiliki nilai ekonomis karena harganya murah, mudah didapat dan tidak bersaing dengan
kebutuhan manusia. Selain itu juga dapat mengurangi masalah pencemaran lingkungan akibat
limbah pertanian jerami padi yang menumpuk. Kelemahan jerami padi antara lain adalah kecernaan
dan proteinnya rendah serta kurang palatabel sehingga diperlukan teknologi pengolahan untuk
membuat bahan pakan tersebut menjadi tahan lama, mudah disimpan dan disukai oleh
ternak(Coleman and Lawrence, 2000).Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu
inovasi teknologi pengolahan pakan untuk menghasilkan pakan ternak yang bermutu dan dapat
disukai ternak dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tidak bernilai ekonomis (jerami padi)
dengan tujuan untuk menekan biaya usahatani ternak. Salah satu teknologi pengolahan pakan
tersebut adalah dengan teknik pencampuran bahan pakan dengan jerami padi dan pengepresan
menggunakan mesin kempa sehingga menjadi pakan dalam bentuk wafer.
Wafer ransum komplit merupakan suatu bentuk pakan yang memiliki bentuk fisik kompak
dan ringkas sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam penanganan dan transportasi,
disamping itu memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, dan menggunakan teknologi yang relatif
sederhana sehingga mudah diterapkan sebagai alternatif pakan ternak (Daud et al., 2013). Beberapa
hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan pakan ternak dalam bentuk wafer tidak
memberi pengaruh negatif terhadap performan itik peking (Daud et al., 2013) dan bobot badan
akhir, persentase karkas dan potongan karkas itik peking (Daud et al., 2016), serta dapat
meningkatkan palatabilitas dan pertambahan bobot badan sapi (Mulyadi et al.,2015). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan jerami padi sebagai bahan penyusun wafer
ransum komplit dengan formulasi yang berbeda.
BAHAN DAN METODE

Bahan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: jerami padi, ampas sagu,
bungkil kelapa, jagung, sagu, dedak padi, molases, premik, dan garam. Peralatan utama yang
digunakan adalah mesin kempa wafer (suhu 150 oC, tekanan 200-300 kg/cm2), wadah tempat
mencampur ransum, timbangan, plastik dan karung tempat penyimpanan wafer, serta mesin jahit
karung.
Formulasi Wafer Ransum Komplit

Formulasi wafer ransum komplit disusun dengan menggunakan Square methode dan
metode trial and error.Susunan bahan pakan dan formulasi wafer ransum komplit jerami
padiditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Formulasi wafer ransum komplit jerami padi
Bahan pakan

Jerami padi (%)
Dedak padi (%)
Sagu (%)
Bungkil kelapa (%)
Jagung (%)
Molases (%)
Premik (%)
Garam (%)
Jumlah

R1
0
30
26
25
13
5
0,5
0,5
100

Perlakuan wafer ransum komplit
R2
R3
10
15
28
27
25
23
21
21
10
8
5
5
0,5
0,5
0,5
0,5
100
100

R4
20
25
22
19
8
5
0,5
0,5
100

Pembuatan Wafer Ransum Komplit
Prosedur pembuatan wafer ransum komplit dari masing-masing perlakuan adalah sebagai
berikut: (a) semua bahan baku konsentrat digiling menggunakan mesin hammer mill hingga
berukuran 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 x
20 cm x 5 cm. Setelah itu dilakukan pengempaan panas pada suhu 150 oC dengan tekanan 200-300
kg/cm2 selama 5 menit,(d) selanjutnya pendinginan lembaran wafer dilakukan dengan
menempatkan wafer di udara terbuka selama minimal 24 jam sampai kadar air dan bobotnya
konstan,(e) kemudian wafer dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan uji daya simpan pada
waktu penyimpanan yang berbeda (2, 4, 6 dan 8 minggu).
Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri
atas 4 perlakuan wafer ransum komplit. Setiap perlakuan terdiri dari 3 ulangan. Parameter yang
diamati adalah sebagai berikut:
1. Penampilan fisik wafer ransum komplit seperti tekstur dan warna
2. Kadar air wafer ransum komplit. Penentuan kadar air wafer ransum komplitdilakukan dengan
menimbang contoh uji berukuran 10 x 10 x 1,5 cm3 untuk menentukan berat awal, kemudian
contoh uji tersebut dikeringkan dalam oven pada temperatur 105 oC sampai beratnya konstan.
Nilai kadar air dihitung dengan rumus:
Keterangan:

KA =

Ba-BKo
Ba

X 100%

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).Nilai
kerapatan wafer dihitung dengan rumus berikut:
Keterangan:

K=

W
PxTxL

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) dan
jika memberikan hasil yang nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan (Steel dan Torrie
1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penampilan Fisik Wafer Ransum Komplit
Wafer ransum komplit jeramipadi yang dihasilkan pada penelitian ini secara umum
memperlihatkan tekstur yang beragam. Wafer ransum komplit jeramipadi pada perlakuan R4 dan
R3 cendrung lebih renyah dan kasar, sedangkang pada perlakuan R2 dan R1 (kontrol) cendrung
lebih lembut dan keras. Penampilan wafer ransum komplit jerami padi ini diduga karena pada
perlakuan R4 dan R3 komposisi jerami padi sebagai bahan penyusun wafer ransum komplit lebih
banyak, sedangkan pada perlakuan R2 komposisi jerami padi lebih sedikit (10%). Bentuk dan
penampilan fisik wafer ransum komplit jerami padi dari empat perlakuan ditampilkan pada Gambar
1.
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R1

R2
R3
Gambar 1. Bentuk fisik wafer ransum komplit jerami padi

R4

Wafer ransum komplit jerami padi rata-rata memiliki tekstur yang kasar, jika komposisi
jerami padi yang terkandung dalam wafer semakin banyak maka tekstur yang dihasilkan akan
semakin kasar (Gambar 1). Selain itu juga, semakin bervariasinya bahan yang digunakan maka
kepadatan wafer yang dihasilkan akan semakin remah khususnya wafer yang komposisi jerami padi
hanya 10% (R2). Wafer ransum komplit jerami padi yang dihasilkan rata-rata berwarna coklat
hingga coklat tua atau gelap, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis dan komposisi
jumlah jerami padi yang terkandung didalamnya. Semakin beragam jenis bahan penyusun wafer
yang digunakan maka warna yang dihasilkan juga akan semakin coklat. Warna coklat pada wafer
ransum komplit yang dihasilkan berasal dari reaksi browning non enzimatik yaitu reaksi-reaksi
antara asam organik dengan gula pereduksi dan antara asam-asam amino dengan gula pereduksi
(Winarno, 1997).
Kadar Air Wafer Ransum Komplit

Kadar air merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan kualitas pakan, karena
semakin tinggi kadar air suatu bahan pakan, maka presentase nilai nutrisinya semakin rendah.
Kadar air tinggi menyebabkan bahan pakan lebih cepat terserang jamur, sehingga kualitas pakan
akan menurun dan dapat mengakibatkan keracunan pada ternak. Pengaruh penggunaan jerami padi
dan lama penyimpanan terhadap kadar air wafer ransum komplit ditampilkan pada Tabel 2.
Berdasarkan hasil analysis of variance dari keempat perlakuan wafer ransum komplit dan
lama penyimpanan (2, 4, 6 dan 8 minggu)menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap
kadar air wafer ransum komplit. Nilai rataan kadar air wafer ransum komplit tertinggi terdapat
pada perlakuan R1 yaitu sebesar 11,57% pada minggu ke-2 dan sebaliknya nilai rataan kadar air
terendah terdapat pada perlakuan R4 yaitu sebesar 11,40%. Kemudian pada minggu ke-4 hingga
minggu ke-8 kadar air terendah terdapat pada perlakuan R2 dan tertinggi terdapat pada perlakuan
R1. Tinggi dan rendahnya kadar air yang terdapat pada penelitian ini disebabkan oleh jenis bahan
penyusun wafer ransum komplit yang digunakan pada masing-masing perlakuan dalam jumlah
yang berbeda.
Tabel 2. Kadar air wafer ransum komplit (%)
Perlakuan
R1
R2
R3
R4

Minggu 2
11,57±0,11b
11,42±0,13a
11,50±0,35b
11,40±0,61a

Lama penyimpanan
Minggu 4
Minggu 6
12,71±0,20b
12,80±0,60c
11,49±0,87a
11,70±0,35a
12,05±0,69b
12,59±0,25b
a
11,71±0,25
12,40±0,56b

Minggu 8
12,90±0,56c
11,95±0,67a
12,55±0,87b
12,64±0,83b

Keterangan0: Nilai rataan dengan superskrip yang berbeda pada kolomyang sama menunjukkan pengaruh
yang berbeda nyata (P<0,05)

Tinggi-rendahnya kandungan kadar air pada wafer ransum komplit ini juga dipengaruhi
oleh kadar air bahan baku pakan yang digunakan dan kelembaban nisbi(RH) disekitar waferransum
komplit. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kualitas bahan atau pakan yang dapat
mengakibatkan tumbuhnya jamur atau perkembangan bakteri (Winarno et al., 1997). Wafer ransum
komplit 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), sehingga
penguapan yang terjadi lebih cepat, sedangkan pada wafer dengan campuran beberapa pakan lokal
lainnya (R1) memiliki rongga yang lebih kecil sehingga penguapan air berjalan lambat.
Kualitas wafer ransum komplit yang disimpan berdasarkan lama penyimpanan yang
berbeda (2, 4, 6 dan 8 minggu) terhadap kadar air yang dihasilkan, menunjukkan terjadinya
peningkatan kadar air secara signifikan (P<0,05) pada wafer penelitian. Nilai rataan kadar air
tertinggi diperoleh pada penyimpanan 8 minggu yaitu sebesar 12,48% dan terendah terdapat pada
penyimpanan 2 minggu yaitu sebesar 11,06%. Tingginya kadar air disebabkan karena wafer yang
disimpan dalam jumlah sedikit sehingga diduga terjadi absorpsi air dari udara ke wafer dalam
jumlah yang cukup tinggi, dan pelepasan air ke udara ruang penyimpanan tidak besar sehingga nilai
kadar air semakin meningkat. Tingginya kadar air pada wafer ransum komplit selama penyimpanan
dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas ransum selama
penyimpanan berlangsung diantaranya adalah faktor fisik wafer ransum komplit, tempat/ruang
penyimpanan wafer, dan faktor biologis yang terdapat pada wafer ransum komplit itu sendiri.
Kadar air pada bahan makanan yang selalu berubah diungkapkan olehNegara (2001) bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi ransum selama penyimpanan antara lain faktor fisik, seperti
temperatur, kelembaban relatif, komposisi udara ruang penyimpanan, faktor biologis seperti kutu,
bakteri, kapang, serangga dan binatang pengerat. Semakin tinggi kadar air maka akan menurunkan
kualitas fisik bahan tersebut, namun kadar air pada penelitian ini masih berada pada level aman, hal
ini 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 ransum
komplit yang dihasilkan pada penelitian ini mampu bertahan sampai penyimpanan selama 8 minggu
dilihat dari penampilan visual, meskipun sudah mulai terjadi perubahan warna pada minggu ke- 6
maupun minggu ke-8.
Tabel 3. Suhu dan kelembaban selama penyimpanan wafer ransum komplit
Minggu
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 6
Minggu 8

Suhu (0 C)
27,8
28,4
28,6
28.9

Kelembaban (%)
76,6
77,8
78,6
78,8

Peningkatan kadar air yang terjadi pada penelitian ini salah satunya disebabkan oleh
terjadinya kelembaban lingkungan yang meningkat pada saat penelitian. Hal ini dapat dilihat
berdasarkan suhu dan kelembaban lingkungan tempat penyimpanan wafer ransum komplit selama
penelitian berlangsung (Tabel 3). Kadar air pada permukaan wafer ransum komplit sangat
dipengaruhi oleh kelembaban nisbi(RH) udara disekitarnya. Bila kadar air bahan rendah tetapi RH
sekitarnya tinggi,maka akan terjadi penyerapan uap air dari udara sehingga bahan menjadi
lembabatau kadar airnya menjadi lebih tinggi (Williamson dan Payne, 1993). Suhu bahan yang lebih
rendah daripada RHdisekitarnya menyebabkan kondensasi uap air udara pada permukaan bahan,
dan halini dapat menyebabkan penurunan kualitas bahan atau pakan akibat tumbuhnyajamur atau
perkembangan bakteri (Winarno, 1997).
Kerapatan Wafer Ransum Komplit

Kerapatan wafer adalah suatu ukuran kekompakan ukuran partikel dalam lembaran wafer
dan sangat tergantung pada kerapatan bahan baku yang digunakan dan besarnya tekanan kempa
yang diberikan selama proses pembuatan lembaran wafer.Wafer ransum komplit yang mempunyai
kerapatan tinggi akan memberikan tekstur yang padat dan keras sehingga mudah dalam
penanganan baik penyimpanan maupun goncangan pada saat transportasi dan diperkirakan akan
lebih lama dalam penyimpanan (Trisyuliantiet al., 2003). Sebaliknya pakan yang kerapatan rendah
akan memperlihatkan bentuk wafer ransum komplit yang tidak terlalu padat dan tekstur yang lebih
lunak serta porous (berongga), sehingga diperkirakan hanya dapat bertahan dalam penyimpanan
beberapa waktu saja. Secara sistematikkerapatan wafer ransum komplit merupakan suatu ukuran
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berat persatuan luas, selain itu jugamengefisienkan ruang penyimpanan dan memudahkan dalam
transportasi (Trisyulianti,et al., 2003). Nilai rataan kerapatan wafer ransum komplit berbasis jerami
padi dari keempat perlakuan dan lama penyimpanan yang berbeda ditampilkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Kerapatan wafer ransum komplit (g/cm3)
Perlakuan
R1
R2
R3
R4

Minggu 2
0,72±0,25a
0,71±0,10a
0,73±0,20a
0,75±0,05b

Lama penyimpanan
Minggu 4
Minggu 6
0,70±0,15a
0,68±0,05a
0,70±0,05a
0,69±0,05a
ab
0,71±0,25
0,69±0,07a
b
0,72±0,20
0,71±0,09b

Minggu 8
0,67±0,04a
0,66±0,02a
0,68±0,15ab
0,69±0,15b

Keterangan : Nilai rataan dengan superskrip yang berbeda pada kolomyang sama menunjukkan pengaruh
yang berbeda nyata (P<0,05)

Hasil Analysis ofVariancemenunjukkan bahwa nilai rataan kerapatan wafer ransum komplit
berbasis 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 bahwa
perlakuan 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 ini
menunjukkan bahwa wafer ransum komplit dengan komposisi 20% jerami padi (R4) memberikan
nilai kerapatan tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh
perbedaan ukuran partikel dari bahan baku wafer yang dipergunakan, sehingga mempengaruhi
kerapatan wafer yang diperoleh pada penelitian ini. Selain sangat bergantung pada ukuran partikel
bahan baku yang digunakan, kerapatan wafer juga sangat bergantung dengan besarnya tekanan
kempa yang diberikan selama proses pembuatan. Wafer yang mempunyai kerapatan tinggi akan
memberikan tekstur yang padat dan keras, sebaliknya wafer yang mempunyai kerapatan rendah
akan memperlihatkan bentuk yang tidak terlalu padat, tekstur yang lebih lunak dan memiliki
rongga-rongga. Syananta, (2009) menyatakan bahwa kerapatan bahan baku sangat tergantung pada
besarnya kempa yang diberikanselama proses pembuatan wafer.
Nilai kerapatan wafer ransum komplit jerami padi pada penyimpanan 2 minggu pertama
menunjukkan nilai tertinggi dan kemudian menurun seiring bertambahnya waktu lamanya
penyimpanan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kadar air wafer penelitian
menyebabkan ruangan yang diisi air lebih banyak sehingga kerapatan wafer menurun. Kondisi ini
sesuai dengan hasil penelitian Wirakartakusumah et al. (1992) berpendapat bahwa penyerapan
kadar air yang tinggi akan menyebabkan peningkatan sifat kohesive atau gaya tarik menarik partikel
semakin 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 tingginya
kadar air dan partikel halus. Kerapatan wafer bisa juga dipengaruhi oleh nilai ukuran partikel bahan
penyusun wafer ransum komplit. Johanson (1994) berpendapat bahwa kerapatan akan semakin
meningkat dengan semakin banyak jumlah partikel halus dalam suatu ransum. Nilai kerapatan yang
tinggi juga disebabkan ukuran partikel yang kecil, sedangkan ukuran partikel yang besar
menyebabkan nilai kerapatan wafer menurun. Kerapatan wafer memegang peranan penting dalam
memperhitungkan volume ruang yang dibutuhkan suatu bahan dengan berat tertentu, misalnya
pengisian silo, elevator dan ketelitian penakaran secara otomatis (Khalil, 1999). Kerapatan wafer
juga berpengaruh terhadap daya simpan dan penanganan serta goncangan pada saat transportasi.
KESIMPULAN

Jerami 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. Naibaho
Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi
Email: dimano68@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui retensi bahan kering, serat kasar dan nitrogen bungkil
inti sawit (BIS) hasil fermentasi dengan kapang Neurospora sitophillasebagai bahan campuran
ransum 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 dasar
ditambah 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 menggunakan
analisis ragam. Pengaruh yang nyata akibat perlakuan terhadap peubah yang diamati dilanjutkan
dengan uji jarak Berganda Duncan.Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan sebagian
ransum dengan BISF berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap retensi bahan kering, serat kasar dan
nitrogen. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa penggunaan sebagian ransum
dengan BISF pada level 20% dan 30% nyata menurunkan retensi bahan kering, serat kasar dan
nitrogen ransum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BISF fermentasi Neurospora sitophilla
sampai 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
PENDAHULUAN
Keberhasilan suatu usaha peternakan puyuh ditentukan oleh beberapa faktor penentu dan
salah satu diantaranya adalah ransum. Ransum merupakan salah satu permasalahan dalam
peternakan, dimana ketersediaan bahan baku penyusun ransum puyuh sulit diperoleh, karena
harga bahan-bahan baku penyusun ransum impor yang meningkat seperti jagung, tepung ikan, dan
bungkil kedelai, sehingga dicari alternatif bahan penyusun ransum yang minim biaya yaitu dengan
pengalihan bahan limbah industri bungkil inti sawit (BIS) sebagai bahan baku penyusun ransum
puyuh.
Bungkil inti sawit (BIS) merupakan hasil ikutan pada proses pemisahan minyak inti sawit
yang diperoleh secara kimiawi (ekstraksi) atau dengan proses fisik. Banyak penelitian sudah
dilakukan untuk pemanfaatan BIS sebagai pakan ternak, terutama dari aspek kandungan gizi,
kecernaan, faktor-faktor penghambat dalam penggunaanya serta upaya untuk meningkatkan
kualitas gizinya (Supriyati et al., 1998; Sundu et al., 2006; Sembiring, 2006). Kandungan protein BIS
lebih 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 sebagai
sumber Ca (0,27%) dan fosfor (0,94%) (Mirnawati et al., 2008). Nilai Energi Metabolisme (ME) BIS
juga 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.Penelitian
Mariyanti (2011) melaporkan bahwa penggunaan BIS hasil fermentasi dengan probiotik (BISProbio) dapat mencapai 15%. Penggunaan BIS sampai 20% dalam ransum broiler cenderung
menurunkan bobot potong, meningkatkan bobot ventrikulus dan duodenum bila dibandingkan
dengan 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 diyakini
oleh banyak peneliti(Babjee, 1989; Chin, 2002; Iskandar etal., 2008; Sinurat et al., 2009). Sedangkan
penelitian penggunaan BIS pada ternak puyuh belum banyak dilakukan, salah satu yang dilaporkan
oleh Pranata (2015) Pemberian BIS fermentasi dan BIS tanpa fermentasi tidakmempengaruhi berat
badan 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 memiliki
kelemahan yaitu kandungan serat kasar yang cukup tinggi (19,26%) sehingga hal ini menjadi
permasalahan dalam penggunaan BIS didalam ransum unggas. Tafsin (2007) menyatakan kendala
pemberian BIS dalam ransum unggas antara lain kandungan serat kasar yang tinggi dan kecernaan
protein dan asam amino yang rendah. Rendahnya pemanfaatan BIS dalam ransumdisebabkan
tingginya kandungan serat kasar dan tidak seimbangnya asam amino serta rendahnya daya cerna
protein pada unggas (Babjee, 1989).
Untuk meningkatkan pemanfaatan BIS maka dilakukan fermentasi menggunakan kapang
Neurospora sithopilla. Fungsi dari fermentasi adalah memperbaiki nilai gizi bahan makanan dalam
ransum dengan bantuan mikroba.Menurut Moore dan Landecker (1982) bahwa kapang Neurospora
sithopilla ini mampu menghasilkan enzim ekstraseluler seperti enzim selulosa yang mampu
memecah senyawa-senyawa komplek menjadi senyawa sederhana.Kapang Neurospora Sitophilla
juga merupakan kapang penghasil  karoten tertinggi dibandingkan dengan kapang karotenogenik
lainnya 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).Untuk
tujuan tersebut maka bahan BIS difermentasi mengunakan Neurospora Sitophilla dan diharapkan
kandungan zat-zat makanan mudah dicerna karena serat kasarnya turun dan kandungan karoten
akan meningkat dan dapat dipergunakan sebagai bahan pakan puyuh dengan mutu yang lebih baik
serta dapat meningkatkan kualitas telur pada warna kuning telur puyuh.
Perubahan nilai gizi BIS yang telah difermentasi dengan kapang Neurosporasitophillaini
perlu diuji secara biologis untuk menentukan kualitas nutrisinya. Salah satu cara mengevaluasi
kualitas nutrisinya adalah mempelajari zat-zat makanan yang diserap ataupun diretensi di dalam
pencernaan unggas.
Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian tentang retensi zat makanan ransum
yang mengandung bungkil inti sawit fermentasi menggunakan Neurospora sitophillapada puyuh.
BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah bungkil inti sawit (BIS), dimana BIS
digiling menjadi tepung (Kadar Air : 10 -12 %), sedangkan Inokulan yang digunakan adalah kapang
Neurospora sithopilla. Kapang Neurospora sithopilla ditumbuhkan pada media ampas tahu pada
suhu kamar selama 7 hari sebelum digunakan. Ternak yang digunakan adalah puyuh betina yang
sedang berproduksi sebanyak 100 ekor berumur 4 bulan,sedangkan bahan penyusun ransum
adalah :konsentrat, jagung giling, dedak halus, danbungkil inti sawit fermentasi (BISF).
Pembuatan BISF dengan mengeringkan BIS terlebih dahulu hingga kadar air mencapai 1012%, setelah mengering BIS digiling menggunakan saringan berdiameter 0,75 mm, kemudian
substrat BIS tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik (1000 gram) diinokulasi dengan kapang
Neurospora sitophilla sebanyak 6% berat substrat. Kemudian kantong plastik ditutup dan ada
permukaannya diberi lubang beberapa buah. Ketebalan substrat 3 cm dan diinkubasi secara aerobik
pada suhu kamar (25-29ºC) selama 7 hari (Nuraini, 2006).
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang
terdiri dari 4 perlakuan 5 ulangan, setiap unit terdiri dari 5 ekor puyuh. Perlakuan yang digunakan
adalah :. (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 Laboratorium
Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Kandungan BK, SK dan N sampel dihitung dengan metode
analisis proksimat. Setelah mengetahui kadar BK dari setiap sampel baik itu sampel pakan maupun
sampel 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 sampel
ekskreta, retensi SK dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
x 100%
Setelah mengetahui kandungan Nitrogen (N) pakan dan ekskreta, Retensi Nitrogen dapat
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
x 100%

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

Retensi Bahan Kering
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggantiansebagian ransum dengan BISF pada
level berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi, ekskresi dan retensi bahan kering
ransum. Hasil uji jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa konsumsi pada perlakuan P1 dan P2
tidak berbeda nyata dengan kontrol. Namun pada perlakuan P3 (30% BISF dalam ransum), terjadi
penurunan besaran konsumsi ransum dari 24,169 gr/ekor/hari (kontrol) menjadi 20,465
gr/ekor/hari. Hal ini dikarenakansemakin tingginya persentase BISF dalam ransum menyebabkan
penurunan kadar bahan kering (BK) ransum. Hasil rataan konsumsi, ekskresi dan retensi dari setiap
perlakuan yang didapat dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tingginya kandungan serat kasar pada perlakuan P3 (30% bungkil inti sawit fermentasi di
dalam ransum dengan kandungan serat kasar 7,87%) menyebabkan ransum bersifat kurang
palatabel(dibanding P1, P2 dan kontrol) sehinggabesaran konsumsi yang dihasilkan lebih rendah
dibanding 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 setiap
perlakuan sebesar 23,12 gr/ekor/hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunarno (2004) bahwa
kebutuhan pakan puyuh sangat sedikit yaitu antara 14-24 gr/ekor/hari, sesuai dengan ukuran
tubuhnya yang kecil.
Besaran jumlah ekskresi yang dihasilkan pada perlakuan P3 dan P2 lebih tinggi dibanding
kontrol, 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 akan
mempengaruhi jumlah ekskresi yang dihasilkan yang mana ekskresi disebabkan oleh kecernaan
ransum. Dijelaskan lebih lanjut bahwa faktor yang mempengaruhi daya cerna pakan diantaranya
adalah komposisi zat makanan terutama kandungan serat kasar. Serat kasar yang terlalu tinggi
dalam ransum akan mengurangi konsumsi dari nutrien lain yang tercerna. Hal ini di tandai dengan
banyaknya feses yang dikeluarkan (Tilman et al., 1998).
Tabel 1. Rataan konsumsi, ekskresi dan retensi setiap perlakuan.
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Peubah

Konsumsi
Ekskresi
Retensi
Keterangan:

Perlakuan
BK
SK
N
BK
SK
N
BK
SK
N

P0

……………
24.169A
1.491tn
0.708A
……………
6.847A
1.212A
0.214A
71.662A
18.725A
71.108A

P1

P2
(gr/ekor/hari)
24.061A
1.501tn
0.705A
(gr/ekor/hari)
6.901A
1.239B
0.216A
….. (%) .....
71.315A
17.475A
70.720A

……….......
23.775A
1.532tn
0.697A
……….......
7.060B
1.291C
0.221B
70.302B
15.328B
69.648B

P3

21.225B
1.458tn
0.623B
7.243C
1.325D
0.289C

65.874C
9.121C
55.291C

P0 (100% Ransum dasar), P1 (90% Ransum dasar ditambah 10% BISF), P2 (80% Ransum
dasar ditambah 20% BISF), P3 (70% Ransum dasar ditambah 30% BISF), superskrip yang
sama pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05), superskrip yang
berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05).

Penggantian sebagian ransum dengan BISF sampai level 10% (P1) dari jumlah ransum yang
diberikan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap retensi bahan kering. Namun pada
perlakuan P2 dan P3 nyata menurunkan retensi bahan kering (BK) dengan besaran 70,30% dan
65,87%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan konsumsi bahan kering (BK) ransum pada
perlakuan P3 (dari 24.169 gr/ekor/hari menjadi 21.225 gr/ekor/hari) dan diikuti dengan jumlah
ekskreta yang dihasilkan lebih besar dengan perlakuan kontrol. Selain itu, semakin tingginya
persentase BISF dalam ransum menyebabkan kadar serat kasar ransum meningkat dan hal ini
mempercepat laju penyerapan zat-zat makanan dalam saluran pencernaan, sehingga menyebabkan
semakin sedikitnya zat-zat makanan yang dapat diserap di dalam tubuh ternak puyuh. Hal ini
senada dengan pendapat Tillman et al. (1998) bahwa persentase retensi bahan kering diketahui
dengan cara mengukur bahan kering yang dikonsumsi dan bahan kering yang diekskresikan
sehingga jumlah bahan kering yang tertinggal/tertahan dalam tubuh puyuh.
Retensi Serat Kasar

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggantiansebagian ransum dengan BISF pada
level berbedatidak berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi, namun berpengaruh nyata
terhadap ekskresi dan retensi serat kasar ransum. Konsumsi serat kasar (SK) pada perlakuan P1
dan P2 lebih tinggi dibanding kontrol (P0) dan pada perlakuan P3 kembali menurun dan lebih
rendah dibanding controlhal ini dikarenakan semakin tingginya kandungan BISF dalam ransum
perlakuan, menyebabkan terjadinya peningkatan kadar serat kasar ransum perlakuan tersebut
yakni P0 6,17%, P1 6,74%, P2 7,31% dan P3 7,87% serat kasar (SK) dalam ransum. Konsumsi serat
kasar (SK) yang kembali rendah pada perlakuan P3 diduga disebabkan oleh rendahnya konsumsi
bahan kering (BK) ransum yang dihasilkan pada perlakuan P3 (Tabel 1).
Ekskresi serat kasar (SK) yang dihasilkan pada perlakuan P1, P2 dan P3 secara berurutan
mengalami peningkatan, yakni 1.239, 1.291, dan 1.325 gr/ekor/hari di banding kontrol (P1) yang
sebesar 1.212 gr/ekor/harinya. Hal ini dikarenakan kandungan serat kasar ransum perlakuan yang
semakin 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 kasar
dalam bahan pakan, semakin cepat pula laju pergerakan zat makanan. Menurut Sukria et al., (2009)
mengurangi sifat negatif (viskositas) serat kasar ransum sehingga bisa diharapkan adanya
peningkatan efisiensi utilisasi zat makanan. Sehingga dapat diperkirakan bahwa waktu
kemungkinan zat-zat makanan untuk diserap di saluran pencernaan akan semakin rendah.Hal ini di
tandai dengan banyaknya ekskreta yang di keluarkan.
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Retensi (kecernaan) serat kasar (SK) pada setiap perlakuan mengalami penurunan
dibanding kontrol (P0). Hal ini dikarenakan semakin tingginya kandungan serat kasar dalam
ransum perlakuan menyebabkan penurunan konsumsi ransum. Selain itu, menurunnya persentase
retensi (kecernaan) serat kasar (SK) ransum dari 18,725% (P0) menjadi 9,121% (P3) juga
dipengaruhi oleh peningkatan besaran ekskresi yang dihasilkan oleh puyuh pada perlakuan P3 (dari
1.212 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 zat
makanan yaitu serat kasar. Serat kasar yang semakin tinggi akan menurunkan konsumsi dan
penyerapan nutrien yang seharusnya dapat tercerna oleh ternak puyuh. Selanjutnya dijelaskan,
bahwa semakin meningkatnya kadar serat kasar (SK) dalam ransum maka semakin menurun daya
cerna zat makanan di dalam ransum (Ronirose et al. (1991).
Retensi Nitrogen

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggantian sebagian ransum dengan BISF pada
level berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi, ekskresi dan retensi nitrogen
ransum. Hasil uji jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa konsumsi nitrogen ransum pada
perlakuan P1 (10% BISF dalam ransum) dan P2 (20% BISF dalam ransum) tidak berbeda nyata
dengan P1 (kontrol). Namun pada perlakuan P3, terjadi penurunan konsumsi nitrogen dari 0,708
gr/ekor/hari (kontrol) menjadi 0,601 gr/ekor/hari (P3). Hal ini diduga karena rendahnya konsumsi
ransum pada perlakuan P3 menyebabkan zat zat makanan dalam ransum yang dalam hal ini
nitrogen ransum juga ikut menurun (Tabel 1). Dijelaskan lebih lanjut bahwa kadar serat kasar yang
terlalu tinggi dapat mengganggu pencernaan zat lain di dalam saluran pencernaan. Daya cerna serat
kasar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kadar serat dalam pakan, komposisi penyusun
serat kasar dan aktifitas mikroorganisme (Maynard et al., 2005). Hal ini diikuti dengan jumlah
nitrogen ekskreta yang dihasilkan. Terjadi peningkatan nitrogen ekskreta yang dihasilkan pada
masing -masing perlakuan (P1, P2 dan P3) dibanding ransum kontrol (P0). Hal ini dikarenakan
semakin tingginya kandungan BISF dalam ransum perlakuan menyebabkan persentase serat kasar
dalam ransum meningkat. Hal ini menghambat proses penyerapan nitrogen yang terjadi dalam
saluran pencernaan puyuh, sehingga nitrogen yang tidak tercerna langsung dikeluarkan dalam
bentuk ekskreta.
Retensi nitrogen yang dihasilkan pada perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata dengan
kontrol (P0). Namun terdapat penurunan persentase retensi nitrogen yang signifikan pada
perlakuan P3 dengan kandungan 30% BISF dalam ransum dibanding kontrol. Persentase retensi
nitrogen sebesar 71,109% pada ransum dasar (kontrol) menurun menjadi 52,439% pada perlakuan
P3 (Gambar 3). Hal ini diduga karena persentase kandungan serat kasar yang terlalu tinggi pada
perlakuan 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 di
dalam tubuh puyuh tersebut. Menurut Adrizal et al., (2011) faktor yang mempengaruhi daya cerna
pakan diantaranya adalah komposisi zat makanan yaitu serat kasar. Serat kasar yang terlalu tinggi
akan mengurangi konsumsi dari nutrien yang tercerna. Hal ini ditandai dengan banyaknya feses
yang 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 sehingga
membawa zat-zat makanan dan zat-zat makanan yang lain terbawa oleh feses.
KESIMPULAN

Penggunaan bungkil inti sawit fermentasi (BISF) denganNeurospora sitophilladalam ransum
sampai taraf 10% dapat dilakukan tanpa mempengaruhi retensi bahan kering (BK), serat kasar (SK)
dan retensi nitrogen ransum.
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ABSTRAK
Salah satu usaha untuk menekan biaya produksi ternak adalah dengan memanfaatkan limbah
pertanian dan industri pertanian. Ampas sagu memiliki kualitas dan daya cerna yang rendah, namun
dapat dijadikan sebagai salah satu bahan penyusun complete feed dengan penerapan teknologi
pakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kualitas complete feed berbahan dasar ampas
sagu dengan teknik fermentasi. Terdapat dua penelitian dalam kegiatan ini yaitu fermentasi
complete feed dengan lama pemeraman yang berbeda dan fermentasi complete feed dengan teknik
yang berbeda. Bahan pakan complete feed disusun sesuai dengan kebutuhan tenak domba.
Penelitian pertama terdiri dari 3 perlakuan yaitu kontrol, sagu difermentasi terlebih dahulu
kemudian dicampur dengan complete feed dan perlakuan ketiga sagu dan complete feed dicampur
sekaligus sebelum difermentasi. Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan. Sementara
penelitian kedua terdiri dari 4 perlakuan yaitu lama pemeraman (0, 7, 14 dan 21 hari). Masingmasing 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 terlebih
dahulu sebelum dicampur dengan complete feed, sementara serat kasar terbaik terdapat pada
ampas sagu dan complete feed dicampur bersamaan sebelum fermentasi. Demikian juga pada lama
pemeraman berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar protein dan serat kasar. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas fermentasi bahan pakan pada complete feed
dipengaruhi oleh lama pemeraman dan juga cara melakukan fermentasi pada sumber bahan pakan
yang digunakan.
Kata kunci: Ampas sagu, fermentasi, serat kasar, dan protein kasar.
PENDAHULUAN

Dalam suatu usaha peternakan, pakan merupakan salah satu elemen yang penting untuk
diperhatikan guna meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak, disamping berbagai
faktor lainnya seperti faktor genetik, pengendalian penyakit, dan berbagai faktor manajemen
lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan nutrisi bagi ternak baik untuk memenuhi kebutuhan
pemeliharaan (maintenance) maupun produksi (susu, daging dan telur) perlu diformulasikan secara
tepat sebelum diberikan kepada ternak. Namun ketersediaan pakan pada saat ini sangat terbatas
dan biaya yang digunakan untuk pakan sangat tinggi sehingga perlu dicarikan sumber bahan pakan
dari limbah pertanian dan industri pertanian. Berbagai macam jenis limbah pertanian dan industri
pertanian 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 industri
pertanian yang belum digunakan secara optimal sebagai pakan ternak. Ampas sagu memiliki
kualitas yang rendah dengan kandungan serat kasar sekitar 28,30% dan kandungan protein kasar
hanya 1,36% (Tampoebolon, 2009). Kandungan nutrisi yang rendah pada ampas sagu berakibat
rendahnya daya cerna dan pada kahirnya mempengaruhi produktivitas ternak.
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Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pakan adalah dengan
menerapkan teknologi pakan diantaranya dengan cara perlakuan fisik (Christiyanto dan Subrata,
2005), kimia maupun biologi (Pandey et al., 2000). Fermentasi adalah salah satu metode yang dapat
diterapkan untuk meningkatkan kualitas pakan. Dengan metode ini berbagai jenis mikroorganisme
(bakteri, jamur, dan yeast) dapat merubah berbagai fraksi pakan dari yang tidak tersedia pada
ternak menjadi bahan pakan yang tersedia bagi ternak untuk berproduksi. Berbagai penelitian yang
berkaitan dengan peningkatan pakan ternak yang berkualitas rendah dengan fermentasi telah
dilakukan Swandyastuti et al. (2012) melaporkan bahwa jerami padi, dedak padi, dan onggok yang
difermentasi memiliki nilai kecernaan bahan kering, protein kasar dan protein terlarut lebih tinggi
dibandingkan dengan yang tidak difermentasi. Selanjutnya Wajizah et al. (2015) meloporkan
bahwapenambahan 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 6,619,64%.
Complete feed merupakan pakan campuran antara hijauan dan konsentrat yang diberikan
kepada ternak sesuai dengan kebutuhan nutrisi berdasarkan breed, jenis kelamin, dan juga periode
pertumbuhan. Bahan yang digunakan sebagai complete feed dapat berasal dari limbah pertanian dan
industri pertanian yang memiliki kualitas rendah, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya. Salah
satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas adalah dengan cara fermentasi. Data
yang berkaitan dengan teknik fermentasi seperti fermentasi bahan limbah dilanjutkan dengan
fermentasi dengan complete feed atau fermentasi complete feed sekaligus masih terbatas. Demikian
juga informasi tentang lama pemeraman dengan menggunakan inokulum dari produk komersial
masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh teknik
fermentasi yang berbeda dan juga lama pemeraman terhadap kandungan nilai nutrisi complete feed.
BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Jurusan
Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Adapun materi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah complete feedberbahan dasar ampas sagu (Metroxylon
sago). Dimana ransum disusun berdasarkan kebutuhan ternak domba dengan kandungan protein
16,10%, energi 2,80 Mkal ME/kg danTDN 60,88% (berdasarkan kalkulasi).
Pada penelitian pertama (I) perlakuan pertama merupakan kontrol dimana complete feed
diikubasi tampa penembahan inoculum dengan kadar air 40%. Seementara perlakuan kedua, ampas
sagu terlebih dahulu difermentasi selama 14 hari dengan kadar air 40%, kemudian dicampur
dengan 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% dan
diinkubasi selama 21 hari. Inokulum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari inokulum
komersil yaitu Saus Burger Pakan (SBP). Sebelum dicampur dengan bahan pakan yang akan
difermentasi mikroba (0,3% dari keseluruhan pakan) terlebih dahulu diaktifkan dalam larutan
molasses sebanyak (2,0% dari total keseluruhan bahan pakan). Kemudian diaduk sampai homogen
dan diamkan selama 1 jam agar mikroba pada SBP aktif.
Pada penelitian kedua (II), juga diterapkan prosedur yang sama. Namun pada penelitian
kedua yang dilihat adalah lama pemeraman dari complete feed dalam periode yang berbeda. Adapun
susunan ransum complete feed adalah sebagai berikut. Parameter yang diamati dalam penelitian ini
terdiri atas serat kasar dan protein kasar dengan menggunakan analisa proximat (AOAC, 1990).
Tabel 1. Susunan Ransum Complete feed Penelitian yang Disusun Berdasarkan Kebutuhan Ternak
Domba
Komposisi
Ampas Sagu
Dedak Kasar

%
40.0
9.0

P1

2
0.45

P2
kg
2
0.45

P3

P4

2
0.45

2
0.45
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Bungkil Kelapa
Bungkil Kedelai
Kulit Ari Kedelai ( KAK)
Rumput Gajah (Hay)
Lamtoro (Hay)
Urea
Molases
NaCL
Mineral
SBP
TOTAL

Keterangan:

Analisa Data

15.2
15.0
4.0
7.5
5.0
0.8
2.0
0.5
1.0
0.3
100.0

0.76
0.75
0.2
0.375
0.25
0.04
0.1
0.025
0.05
0.015
5

0.76
0.75
0.2
0.375
0.25
0.04
0.1
0.025
0.05
0.015
5

0.76
0.75
0.2
0.375
0.25
0.04
0.1
0.025
0.05
0.015
5

0.76
0.75
0.2
0.375
0.25
0.04
0.1
0.025
0.05
0.15
5

P1 (Ransum Complete feed kontrol yang difermentasi 0 hari), P2 (Ransum Complete feed yang
difermentasi 7 hari), P3 (Ransum Complete feed yang difermentasi 14 hari), P4 (Ransum
Complete feed yang difermentasi 21 hari).

Data diolah dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan rumus
matematika sebagai berikut:
Yij = µ + Ti + ij = 1, 2, ... t
j = 1, 2, ... r
Dimana
Yij : Respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-1 dan ulangan ke-j
µ
: Nilai tengah umum
Ti
: Pengaruh perlakuan ke-i
ij : Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan uji berganda Duncan
(Duncan Multiple Range Test/DMRT) (Steel dan Torrie, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Serat Kasar
Kandungan serat kasar complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasi dengan
teknik dan lama pemeraman yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. Teknik fermentasi
berpengaruh 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 serta
kasar sampai 30% dibandingkan dengan kontrol. Namun dibandingkan dengan dengan teknik
fermentasi ampas sagu terlebih dahulu diikuti dengan fermentasi dengan complete feed terjadi
penurunan serar kasar sekitar 13%, namun secara statistik tidak terjadi perbedaan yang nyata
(P>0.05) dibandingkan dengan kontrol (Gambar 1).
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Gambar 1.

Kandungan serat kasar (%) complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasi dengan
SBP berdasarkan teknik fermentasi yang berbeda (P1:kontrol, P2: sagu difermentasi terlebih
dahulu kemudian dicampur dengan complete feed dan P3: sagu dan complete feed dicampur
sekaligus sebelum difermentasi)

Terjadinya penurunan signifikan pada perlakuan complete feed dengan pencampuran
bersama antara bahan inokulum yang terdapat pada SBP dengan bahan complete feed berbahan
dasar ampas sagu karena adanya kecukupan bahan nutrisi yang diperoleh selama proses
fermentasi. Penelitian yang dilakukan oleh Samadi et al. (2015) ampas tebu yang difermentasi
dengan Tricoderma harzianum (T.harzianum) dengan penambahan tepung sagu sebanyak 10% pada
media fermentasi dapat menurunkan kadar serat kasar. Penurunan kadar serat kasar disebabkan
karena adanya aktivitas lignoselulotik yang mampu merubah bahan pakan berserat tinggi, sehingga
dapat 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 kasar
fermentasi, dimana pod kako yang difermentasi dan tidak difermentasi berkisar 22%. Namun dalam
penelitian ini jumlah SBP yang digunakan hanya 0,05% dan waktu pemeraman cukup singkat hanya
6 hari, kemungkinan bakteri selulotik belum bekerja secara optimal.

Gambar 2. Kandungan serat kasar (%) complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasi
menggunakan 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 kemungkinan
disebabkan konsentrasi inokulum yang digunakan berbeda, disamping itu juga bahan yang
digunakan 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 serat
kasar baik ADF maunpun NDF yng tidak sama.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syawaluddin (2015) dimana
pelepah kelapa sawit yang difermenasi dengan Aspergilus niger (A.niger) terjadinya penurunan serat
kasar secara signifikan (P<0,05) dengan bertambahnya lama penyimpanan. Dalam penelitian ini
penurunan serta kasar stabil sampai pemeraman 21 hari , namun pada peneltian Syawaluddin
(2015) penurunan serat kasar terjadi secara linier dengan makin lamanya pemeraman. Hal ini
kemungkinan disebabkan karena efektivitas bekerja dari bakteri yang digunakan pada proses
fermentasi. 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% menjadi
26,12% dibandingkan dengan kontrol. Pada penelitian ini, bahan yang digunakan adalah pod kakao
dengan menggunakan A.niger sebagai inokulum.
Protein Kasar

Kandungan protein kasar complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasi
dengan teknik dan lama pemeraman yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4. Teknik
fermentasi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan protein kasar demikian juga dengan
lama pemeraman, dimana terjadinya peningkatanprotein kasar kasar secara signifikan (P<0,05)
dengan semakin lamanya pemeraman. Pada perlakuan teknik fermentasi (Gambar 3), pada
perlakuan P2 sagu yang difermentasi terlebih dahulu sebelum dicampur dengan complete feed
terjadi peningkatan protein dari 13,65% menjadi 17,28% (P1vs P2). Namun, pada perlakuan P3
tidak terjadi peningkatan protein secara signifikan (P>0,05) dibandingkan dengan P1 (kontrol).
Naiknya kandungan protein pada perlakuan sagu yang difermentasi terlebih dahulu kemungkinan
disebabkan karena adanya aktivitas deri mikro organisme yang mampu menciptakan protein
mikroba selama proses fermentasi. Agustono et al. (2010) menyatakan bahwa peningkatan jumlah
mikriba protein sel tunggal selama proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein kasar
bahan yang difermentasi.

Gambar 3.

Kandungan protein kasar (%) complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasi
dengan SBP berdasarkan teknik fermentasi yang berbeda (P1:kontrol, P2: sagu difermentasi
terlebih dahulu kemudian dicampur dengan complete feed dan P3: sagu dan complete feed
dicampur sekaligus sebelum difermentasi)

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2014) dengan menggunakan pod kakao
yang difermentasi dengn SBP tidak terjadi peningkatan protein dimana protein dengan berbagai
teknik fermentasi adalah stabil dengan kandungan protein 12% baik pada kontrol maupun pada
perlakuan pakan fermetnasi. Namun dalam penelitian ini, konsentrasi SBP yang digunakan adalah
lebih rendah yaitu 0,05%, dibandingkan dengan penelitian ini dengan kandungan SBP 2% dari
bahan 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 bahan
yang difermentasi.
Pada perlakuan lama pemeraman, kandungan protein kasar meningkat sebanyak lebih
kurang 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 dari
protein pakan. Sementara, dalam penelitian ini protein kasar pakan yang difermentasi selama 7 hari
juga tidak terjadi perubahan protein secara signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan aktivitas
bakteri protease belum bekerja secara optimal. Agustono et al. (2010) menyatakan bahwa mikro
organisme yang menghasilkan enzim protease akan merombak protein yang selanjutnya diubah
menjadi peptida sederhana seperti asam-asam amino dan dimanfaatkan oleh mikroba untuk
memperbanyak diri.

Gambar 4. Kandungan protein kasar (%) complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasi
menggunakan SBP dengan lama pemeraman yang berbeda (0, 7, 14 dan 21 hari pemeraman)

Penelitian yang dilakukan oleh Syawaluddin (2015) pada fermentasi pelepah kelapa sawit
dengan 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 terjadi
peningkatan kandungan priotein kasar 4,5 kali lipat sebelum fermentasi. Peningkatan protein kasar
dengan lama pemeraman kemungkinan disebakan karena bertambahnya kesempatan A.niger untuk
meingkatakan kandungan protein sel tunggal yang berakibat naiknya kandungan protein kasar pada
bahan fermentasi.
KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknik dan lama fermentasi dapat
mempengaruhi kualitas bahan pakan pakan ternak.
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ABSTRAK

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

Pakan merupakan komponen biaya tertinggi dalam usaha peternakan yang dikelola secara
intensif. Ketersediaan komponen penyusun pakan (terutama pakan konsentrat) yang terbatas
dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan, menyebabkan Indonesia harus mengimpor
komponen ransum dari negara lain. Kondisi ini menyebabkan naiknya ongkos produksi mengingat
biaya pakan mencakup 70% dari total biaya produksi. Di sisi lain, beralih fungsinya sebagian lahan
penggembalaan atau penanaman hijauan untuk keperluan non-pertanian menyebabkan terbatasnya
sumber pakan hijauan khususnya untuk ruminansia. Ternak ruminansia mempunyai keistimewaan
karena dapat memanfaatkan serat kasar yang berasal dari limbah agroindustri untuk diubah
menjadi produk berkualitas tinggi seperti daging dan susu. Pemanfaatan limbah agroindustri yang
umumnya bernilai ekonomis rendah berdampak pada turunnya biaya produksi secara keseluruhan,
sehingga dapat memberi tambahan pendapatan bagi peternak. Masalahnya, bahan pakan yang
berasal dari limbah agroindustri umumnya berkulitas rendah yang ditandai oleh rendahnya
kandungan protein kasar dan tingginya serat kasar yang mengakibatkan kecernaannya hanya
berkisar 30-40%(Mathius dan Sinurat, 2001).
Salah satu limbah agroindustri yang berpotensi besar namun belum dimanfaatkan secara
optimal adalah limbah pemrosesan pohon sagu khususnya ampas sagu. Ampas sagu mempunyai
prospek yang sangat baik, jika mendapat perlakuan yang tepat. Kandungan pati yang terdapat
dalam empelur sagu hanya 18,5% dan sisanya 81,5% adalah merupakan ampas sagu. Kandungan
serat kasar ampas sagu mencapai 28, 30%, sedangkan kandungan proteinnya hanya 1,36% sehingga
menjadi 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 akan
berimplikasi pada turunnya produktivitas ternak. Agar lebih bermanfaat dan meningkatkan kualitas
nutrisi, bahan pakan limbah agroindustri perlu diolah dahulu sebelum diberikan (pradigesti).
Berbagai teknologi pengolahan diperlukan untuk mempertahankan ketersediaan pakan terutama
pada musim kemarau, meningkatkan kualitas pakan atau mengoptimalkan kerja rumen. Salah satu
teknologi yang sudah dikenal sejak lama adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme(Bisaria et
al., 1997; Wina, 2005).
Fermentasi merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam meningkatkan
kualitas pakan dari limbah agroindustri.Teknologi fermentasi adalah suatu teknikpenyimpanan
substrat dengan penanaman mikroorganisme dan penambahan mineral dalam substrat, diinkubasi
dalam waktu dan suhu tertentu dengan tujuan meningkatkan nilai gizi terutama kadar protein dan
menurunkan kadar serat kasar. Penggunaan teknologi fermentasi pada umumnya dilakukan dengan
menggunakan substrat padat dalam wadah yang disebut fermentor (Pasaribu, 2007). Wina (2005)
menambahkan, pemanfaatan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas bahan pakan limbah
sudah banyak digunakan, baik berupa probiotik (bakteri, jamur, khamir atau campurannya), produk
fermentasi atau produk ekstrak dari suatu proses fermentasi (biasanya enzim). Mikroorganisme
yang 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 organik
pada ampas sagu fermentasi pada pemberian hingga 30%. Hilakore (2008) juga mendapatkan
peningkatan kecernaan bahan kering dan organik pada sejenis tanaman sagu yang dikenal dengan
putak, yang difermentasi dengan dwikultur Aspergillus niger dan Trichoderma reesei dibandingkan
monokultur dan kontrol.
Pengolahan limbah pertanian secara fermentasi akan lebih efektif dalam bentuk complete
feed (pakan lengkap), yang merupakan pakan yang mengandung nutrisi lengkap untuk hewan
tertentu, dalam tingkat fisiologis tertentu. Pakan lengkapmerupakan satu-satunya pakan yang
mengandung zat-zat makanan yang disusun dan diformulasi secara lengkap dan seimbang sesuai
dengan kebutuhan ternak. Dalam pakan lengkap untuk ruminansia, semua bahan pakan dicampur
baik pakan berserat tinggi, sumber energi dan protein dari beberapa bahan pakan konsentrat,
sumber vitamin dan sumber mineral (Utomo, 2012, 2015). Efektifitas bahan pakan asal limbah
agroindustri yang difermentasi dalam bentuk pakan lengkap untuk meningkatkan nilai kecernaan
masih belum banyak dikaji, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi yang
berguna tentang peran fermentasi dalam meningkatkan nilai kecernaan bahan pakan asal limbah
agroindustri.
BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Jurusan
Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Materi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pakan lengkapberbahan dasar ampas sagu (Metroxylon sago).
Ransum disusun berdasarkan kebutuhan ternak domba dengan kandungan protein 16,10%, energi
2,80 Mkal ME/kg danTDN 60,88% (berdasarkan kalkulasi).Inokulum yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari inokulum komersil yaitu Saus Burger Pakan (SBP). Sebelum dicampur
dengan bahan pakan yang akan difermentasi mikroba (0,3% dari keseluruhan pakan) terlebih
dahulu 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) untuk
mengevaluasi 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 Ternak
Domba
Komposisi

Ampas Sagu
Dedak Kasar
Bungkil Kelapa
Bungkil Kedelai
Kulit Ari Kedelai ( KAK)
Rumput Gajah (Hay)
Lamtoro (Hay)
Urea
Molases
NaCL
Mineral
SBP
TOTAL

%
40.0
9.0
15.2
15.0
4.0
7.5
5.0
0.8
2.0
0.5
1.0
0.3
100.0

Kg

2
0.45
0.76
0.75
0.2
0.375
0.25
0.04
0.1
0.025
0.05
0.015
5

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

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

Gambar 1. Rataan Nilai pH pakan lengkap fermentasi dengan lama pemeraman berbeda

Koefisien Cerna Bahan Kering dan Bahan Organik in vitro

Kecernaan bahan kering (KCBK) merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas
pakan. Kecernaan dipengaruhi bentuk fisik pakan, jumlah yang diberikan, dan komposisi nutrisinya.
Lignin adalah komponen dinding sel tanaman yang diketahui sebagai faktor pembatas pencernaan
polisakarida dalam rumen. Lignin seringkali terikat dengan karbohidrat (ikatan ester) dan terdapat
bersama-sama sengan silica untuk memperkokoh dinding sel tanaman. Kombinasi ini menyulitkan
aktivitas enzim-enzim pencernaan ternak ruminansia dalam merombak unsure-unsur karbohidrat
tanaman dan menurunkan kecernaan bahan kering pakan (Jung dan Deetz, 1993). Kecernaan yang
diukur melalui teknik in vitro dinyatakan dalam bentuk persentase bahan kering(Mc. Donald et al.,
2002).
Hasil penelitian menunjukkan, lama pemeraman pada fermentasi pakan lengkap berbasis
ampas 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 tampak
jelas peningkatan nilai KCBK dan KCBO secara konsisten seiring dengan meningkatnya lama
pemeraman, terutama pada hari ke-14 dan 21 (Gambar 2 dan 3). Nilai KCBK dan KCBO yang
cenderung meningkat pada hari ke-14 dan 21 diduga karena terjadinya penurunan serat kasar
akibat kinerja dari mikroorganisme yang dikandung SBP dalam mendegradasi ampas sagu selama
proses fermentasi berlangsung. Peningkatan kecernaan in vitro disebabkan adanya enzim selulase
yang dihasilkan oleh bakteri selulolitik yang berkembang selama fermentasi. Enzim selulase
merupakan enzim kompleks yang secara bertahap memotong antar molekul pada ikatan β-1,4glukosidik. Enzimini memotong rantai selulosa menjadi unit selobiosa, dan memotong selobiosa dan
oligosakarida 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 berbeda

Wulandari et al. (2014a) melaporkan, pada penelitianpod kakao yang difermentasi
menggunakan SBP, terdapat interaksi antara perlakuan dosis dan lama pemeraman yang
berpengaruh nyata terhadap kandungan NDF. Penurunan NDF terbesar terjadi pada pemeraman
selama 6 hari dengan dosis inokulum mikrobia 0,05%. Bakteri selulolitik dalam inokulum mikrobia
yang ditambahkan dalam pod kakao fermentasi, mampu mendegradasi selulosa dinding sel pod
kakao, 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 pod
kakao fermentasi pada domba dilaporkan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai KCBO dan bahan
organik tercerna (BOT), namun meningkatkan nilai kecernaan serat kasar dan serat kasar tercerna
secara nyata (Wulandari et al., 2014b). Sedangkan Kartolo (2014) melaporkan bahwa, domba yang
mendapat perlakuan pakan komplit pelepah sawit yang difermentasi menggunakan SBP dengan
taraf 25% dalam ransum, secara nyata memperlihatkan konsumsi pakan, pertambahan bobot
badan, kecernaan bahan kering dan bahan organik yang tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya
yang menggunakan Probion dan Aspergillus niger.
Nilai KCBK merupakan salah satu gambaran nilai kualitas bahan makanan mencerminkan
tingkat ketersediaan energi bagi ternak (Van Soest, 1982). Kualitas bahan makanan yang sama
cenderung akan menghasilkan kecernaan yang hampir sama pula (Anggorodi, 1984). Kecernaan
bahan organik sangat erat kaitannya dengan kecernaan bahan kering karena bahan organik
merupakan 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.
KESIMPULAN

Lama pemeraman pakan lengkap berbasis ampas sagu menggunakan inokulan SBP secara
statistik 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 KCBO
meningkat secara konsisten, yang juga ditunjukkan dengan penurunan pH yang mencerminkan
fermentasi ransum berjalan dengan baik.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level suplementasi tepung daun ubi kayu sebagai sumber
asam amino rantai bercabang yang terbaik pada pelepah daun sawit amoniasi yang telah
disuplementasi dengan mineral S dan Psebagai pakan ternak sapi potong secara in vitro. Penelitian
ini dilakukan mulai tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 17 Mei 2016. Sampel pelepah daun
sawit amoniasi yang disuplementasi mineral sulfur dan fosforserta tepung daun ubi kayu dianalisis
secara Proksimat, Van Soes’t dan in-vitro di Laboratorium Gizi Ruminansia Fakultas Peternakan
Universitas Andalas Padang. Pada penelitian ini diujikan perlakuan beberapa level suplementasi
tepung daun ubi kayu pada daun sawit yang diamoniasi dan disuplementasi mineral S (0,40%) dan
P (0,27%). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen menggunakan
rancangan acak kelompok dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah 6 level
suplementasi 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 NH 3-N cairan rumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi mineral S: 0,4% dan mineral P: 0,27% serta
tepung daun ubi kayu 5% dari bahan kering memberikan kecernaan yang terbaik dibandingkan
yang lainnya. Kecernaan secara in-vitro: 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 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
PENDAHULUAN

Ketersediaanpelepah daun sawit cukup banyak dan berpotensi besar untuk dijadikan pakan
hijauan, namun pemanfaatannya sebagai pakan masih sangat terbatas. Hal ini antara lain
disebabkan rendahnya kualitas biologis pelepah daun sawit. Hasil analisis kandungan gizi pelepah
daun 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%; dan
lignin: 14,21% (Suyitman et al., 2013). Tingginya kandungan lignin menyebabkan kecernaan dan
palatabilitasnya rendah (Widjaja dan Utomo, 2001). Upaya-upaya untuk mengoptimalkan
pemanfaatan pakan limbah selama ini terfokus pada teknik-teknik pengolahan, baik secara fisik,
kimia, biologis, maupun kombinasinya. Pengolahan saja ternyata hanya memberikan respon yang
kecil terhadap peningkatan kecernaan. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kecernaan pakan berserat
juga harus dipadukan dengan upaya mengoptimalkan bioproses di dalam rumen melalui
peningkatan populasi mikroba rumen (Warly et al., 1998 dan Suyitman et al., 2015).
Mineral sulfur (S) dan fosfor (P) merupakan mineral yang esensial untuk sintesis protein
mikroba. 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 perkembangan
mikroba rumen secara optimal yang pada gilirannya akan meningkatkan kecernaan pakan dalam
rumen 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, dan
sistein), selain itu S juga berperan pada pembentukan vitamin dan biotin. Secara in-vivo S anorganik
berupa amonium sulfat dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen, pertumbuhan sapi, dan
kecernaan ransum (Erwanto, 1995 dan Suyitman et al., 2014).
Selain mineral S, mineral P juga sangat dibutuhkan untuk sintesis protein mikroba. Fosfor
dibutuhkan oleh semua sel mikroba terutama untuk menjaga integritas dari membran sel dan
dinding sel, komponen dari asam nukleat dan bagian dari molekul berenergi tinggi (ATP, ADP, dan
lain-lain). Secara spesifik P dibutuhkan sebagai unsur pokok dinding sel terutama untuk selulolisis
yang 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 olahan
sebagai pakan ternak ruminansia.Manfaat penelitian ini adalah menambah keanekaragaman bahan
pakan dengan memanfaatkan limbah perkebunan kelapa sawit yang berpotensi besar sebagai pakan
ternak ruminansia sekaligus menjadi solusi alternatif dalam menanggulangi masalah kesulitan
pakan hijauan dan perbaikan lingkungan hidup. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perluasan tenaga kerja. Diharapkan hasil
penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu peternakan
khususnya.
MATERI DAN METODE

Materi Penelitian
Materi 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 sebagai
donor 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 untuk
mengukur pH cairan rumen, dan seperangkat peralatan laboratorium untuk analisis Proksimat, Van
Soest, VFA, dan NH3-N.
Metode Penelitian

Pada 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 sebagai
sumber asam amino rantai bercabang yang dibutuhkan oleh bakteri selulolitik. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui level suplementasi daun ubi kayu sebagai sumber asam amino rantai
bercabang yang terbaik pada daun sawit olahan yang telah disuplementasi dengan mineral S dan P.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen menggunakan
rancangan 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 Diamati

Parameter yang diamati adalah: kecernaan bahan kering, bahan organik, protein kasar, NDF,
ADF, selulosa, hemiselulosa, dan karekeristik cairan rumen terdiri atas: pH cairan rumen, kadar
VFA, kadar NH3-N cairan rumen.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecernaan Zat Makanan
Kecernaan zat-zat makanan hasil suplementasi tepung daun ubi kayu pada pelepah daun
sawit 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 pada
Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Efek suplementasi beberapa level tepung daun ubi kayu terhadap kecernaan zat-zat
makanan pelepah daun sawit amoniasi yang telah disuplementasi mineral S dan P secara
in vitro
Kecernaan
(%)
Bahan Kering
Bahan Organik
Protein Kasar
NDF
ADF
Selulosa
Hemiselulosa

Keterangan:

Tepung
5%
55,56a
59,83a
55,34a
56,99a
50,01a
60,78a
71,35

0%
44,51c
51,09c
55,21ab
45,42c
36,35c
50,39c
65,59

Daun
10%
50,83b
55,87ab
64,04a
51,91ab
44,86a
56,35b
61,56

Ubi
15%
50,16b
54,19b
60,70a
50,71b
43,87a
53,80b
65,67

Kayu
20%
47,59bc
52,04bc
56,43b
48,78bc
43,71ab
52,29bc
58,41

25%
45,38c
49,96c
50,56b
50,19b
40,78bc
50,27c
61,57

S.E.
1,04
0,97
2,01
1,32
1,69
0,94
3,46

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 ubi
kayu nyata (P<0,05) mempengaruhi kecernaan zat makanan. Dari Tabel 1 terlihat bahwa
suplementasi tepung daun ubi kayu dapat meningkatkan kecernaan zat makanan. Kecernaan
tertinggi dapat diperoleh pada suplementasi 5% tepung daun ubi kayu, tetapi peningkatan level
tepung daun ubi kayu menyebabkan peningkatan angka kecernaan yang semakin menurun, bahkan
pada level 20% dan 25% nilai kecernaannya sama dengan kontrol. Hal ini disebabkan peningkatan
jumlah asam amino rantai cabang yang merupakan sumber kerangka karbon untuk sintesis mikroba
rumen tidak diikuti dengan ketersediaan energi yang mencukupi untuk sintesis protein mikroba
seperti terlihat pada produksi VFA (Tabel 2), sehingga rangka karbon yang tersedia menjadi tidak
termanfaatkan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun tersedia cukup rangka karbon bercabang
tanpa diimbangi dengan nutrient precursor lain seperti energi, protein dan mineral dalam jumlah
yang cukup dan seimbang maka sintesis protein mikroba tidak akan terjadi secara optimum.
Peningkatan kecernaan zat makanan oleh suplementasi tepung daun ubi kayu disebabkan
tepung daun ubi kayu mengandung asam amino rantai bercabang. Hasil dekarboksilasi dan
deaminasi asam amino rantai bercabang ini akan menghasilkan asam lemak rantai bercabang
isobutirat, 2 metil butirat dan isovalerat yang merupakan rangka karbon bercabang yang diperlukan
untuk sintesis bakteri selulolitik seperti ruminococci dan bacteroides. Hal ini sesuai pendapat
(Suyitmanet al., 2014) bahwa penambahan asam isovalerat, isobutirat dan 2-metil butirat akan
meningkatkan kecernaan dinding sel dan penggunaan nitrogen.
Suplementasi tepung daun ubi kayu terbaik pada penelitian ini adalah pada level 5% dari
bahan kering, pada perlakuan ini terjadi peningkatan kecernaan bahan kering, NDF, dan ADF
masing-masing sebesar 24,83%, 25,47% dan 37,58% dibandingkan kontrol. Sementara hasil
penelitian Erwanto (1995) menunjukkan bahwa suplementasi tepung daun ubi kayu terbaik pada
level 15% dari bahan kering pada sabut sawit amoniasi. Peningkatan kecernaan dinding sel (ADF
dan NDF) pada penelitian ini menguntungkan bakteri selulolitik. Peningkatan kecernaan dinding sel
tertinggi didapatkan pada suplementasi 5% tepung daun ubi kayu. Penelitian Erwanto (1995) juga
memperlihatkan bahwa penggunaan tepung daun ubi kayu sebagai sumber asam amino becabang
(valin, leusin, dan isoleusin) pada pakan serat sawit amoniasi mampu memperbaiki kecernaan
pakan dan pertumbuhan ternak ruminansia.
Karakteristik Cairan Rumen

Hasil pengukuran terhadap parameter karakteristik cairan rumen pada penelitian ini
ditampilkan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Efek suplementasi beberapa level tepung daun ubi kayu terhadap karakteristik cairan
rumen pada pelepah daun sawit amoniasi yang telah disuplementasi mineral S dan P
Karakteristik
Cairan Rumen
pH
Prod. VFA (mM)
NH3-N (g/100 ml)

Keterangan:

0%
6,56
96,90c
11,15c

Tepung
5%
6,70
129,89a
15,84a

Daun
10%
6,47
117,41ab
14,39ab

Ubi
15%
6,52
108,02b
12,67b

Kayu
20%
6,44
104,11b
12,79b

25%
6,41
103,01bc
12,36bc

S.E.
0,09
4,16
0,45

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 analisis
statistik 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 untuk
menjamin 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 kecernaan
serat akan menurun. Nilai pH yang ideal ini dicapai karena penggunaan saliva buatan yang berfungsi
sebagai buffer, sehingga pH cairan rumen tetap stabil (Orskov dan Ryle, 1990), disamping
terdapatnya keseimbangan produk fermentasi yaitu VFA dan NH3-N.
Produksi total VFA pada penelitian ini berkisar antara 96,90% - 129,89% mM. Hasil analisis
menunjukkan pengaruh perlakuan berbeda yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total VFA. Dari uji
DMRT diketahui konsentrasi VFA tertinggi yaitu 129,89 mM diperoleh pada perlakuan 5%
suplementasi tepung daun ubi kayu. Peningkatan level tepung daun ubi kayu menghasilkan
peningkatan konsentrasi VFA yang semakin rendah dibanding pada level 5%, bahkan pada level
20% dan 25% konsentrasi VFA setara dengan kontrol (0% tepung daun ubi kayu). Hal ini sejalan
dengan peningkatan kecernaan zat makanan. Kecernaan yang tinggi diperoleh pada level 5% tepung
daun ubi kayu, dan level yang lebih tinggi menghasilkan peningkatan kecernaan yang semakin
rendah. Hubungan ini mudah dipahami, karena VFA merupakan hasil akhir fermentasi karbohidrat
oleh mikroba rumen, sehingga peningkatan kecernaan akan menyebabkan peningkatan produk
akhirnya yaitu VFA.
Konsentrasi VFA yang diperoleh pada penelitian ini telah mampu menunjang pertumbuhan
mikroba rumen sesuai dengan pernyataan Suyitman et al. (2015) banyaknya VFA yang dibutuhkan
untuk aktifitas dan pertumbuhan mikroba rumen adalah 80 - 160 mM. Orskov dan Ryle (1990)
menyatakan bahwa peningkatan kadar VFA mencerminkan peningkatan kelarutan karbohidrat
pakan yang mudah larut. VFA pada ruminansia memiliki peran yang ganda yaitu sebagai sumber
energy bagi ternak dan sumber karangka karbon bagi pertumbuhan protein mikroba.
Konsentrasi NH3 yang diperoleh pada penelitian ini berkisar 11,15 – 15,84 mg/100 ml
cairan rumen. Pada penelitian ini konsentrasi NH3-N tertinggi juga diperoleh pada level
suplementasi 5% tepung daun ubi kayu. Tingginya konsentrasi NH3-N dan VFA pada perlakuan ini
menyebabkan tingginya sintesis protein mikroba, sehingga tinggi pula konsentrasi enzim yang
dihasilkan, dan pada akhirnya tercermin dari tingginya angka kecernaan zat-zat makanan.Secara
keseluruhan konsentrasi NH3-N yang diperoleh pada penelitian ini telah mencukupi kebutuhan NH3N untuk pertumbuhan dan aktifitas mikroba rumen, sesuai dengan kisaran yang diberikan oleh
Orskov dan Ryle (1990).
KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi mineral S: 0,4%, mineral P: 0,27% serta
tepung daun ubi kayu: 5% dari bahan kering memberikan kecernaan secara in-vitrodan
karakteristik 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 cairan
rumen: pH: 6,70, kadar VFA: 129,89 mM, kadar NH3-N: 15,84 g/100 ml.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi pengisian ulang bahan bahan baku
terhadap produksi gas, kualitas gas, temperatur dan derajat keasaman (pH) yang dihasilkan biogas
di Kelompok Tani Ternak Tanjung Lurah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Materi
penelitian berupa bahan baku yang terdiri dari campuran feses sapi Simmental beserta air dan satu
unit biogas tipe fixed dome dengan frekuensi pengisian setiap tiga hari sekali sebagai perlakuan A
dan frekuensi setiap enam hari sekali sebagai perlakuan B. Parameter dalam penelitian ini adalah
produksi gas, kualitas gas, temperatur dan pH yang diukur setiap hari selama 16 hari untuk masing
masing perlakuan. Penelitian menggunakan uji t (t-test) untuk mengetahui perbedaan peubah yang
diamati. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan sangat nyata (p<0,01) antara perlakuan
A dan perlakuan B dengan produksi gas 9,75 ± 1,22 L dan 8,72 ± 1,04 L, kualitas gas 121,90 ± 3,86
watt dan 113,59 ± 3,86 watt, temperatur 28,12 ± 1,18 oC dan 27,25 ± 1,05 oC serta pH 6,68 ± 0,69
dan 7,37 ± 0,78. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengisian ulang
bahan baku biogas tipe fixed dome setiap tiga hari sekali merupakan frekuensi terbaik untuk
meningkatkan produksi gas dan kualitas gas serta dapat mengoptimalkam temperatur dan pH.
Kata kunci : frekuensi pengisian biogas, produksi gas, kualitas gas, temperatur, pH
PENDAHULUAN

Energi minyak bumi yang banyak digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga dari
tahun ketahun semakin meningkat, sehingga berdampak pada banyaknya permintaanakan Bahan
Bakar Minyak (BBM) seperti minyak tanah dan Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan harga yang
tinggi bagi beberapa kalangan, hal ini menyebabkan ketersediaan energi minyak bumi semakin
terbatas, melalui pembuatan biogas dapat membantu masyarakat pedesaan yang memiliki ternak
sapi disekitar lingkungannya untuk mengatasi kesulitan dalam hal tingginya harga BBM karena
feses ternak dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan membantu mengurangi
pencemaran udara (Wahyuni, 2009; Sufyandi, 2001,; Widodo et al., 2006).
Penggunaan biogas dengan sistem digester memiliki keuntungan, antara lain mengurangi
efek gas rumah kaca, mengurangi bau yang tidak sedap, mencegah penyebaran penyakit dan hasil
samping berupa pupuk padat dan cair. Pemanfaatan limbah dengan hal seperti ini secara ekonomi
akan sangat kompetitif seiring naiknya harga bahan bakar minyak dan pupuk anorganik, disamping
itu, 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 Tanah
Datar, telah memiliki sapi berjumlah 52 ekor yang terdiri dari 50 ekor sapi Simental dan 2 ekor sapi
Limosin, feses yang dihasilkan berkisar 10 - 15 kg per ekor per hari, sebagian besar feses diolah
menjadi pupuk organik, sebagai salah satu sumber penghasilan utama kelompok tani dan sisanya
digunakan 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 sapi
dan air yakni 1 : 2. Pengisian berkala dengan frekuensi setiap sehari sekali dan setiap dua hari sekali
telah dilakukan di kelompok tani tersebut, akan tetapi produksi gas metan yang dihasilkan per
harinya masih rendah, produksi gas metan dengan pengisian ulang dengan frekuensi sehari sekali
memiliki rataan 6,48 L dan produksi gas metan dengan frekuensi dua hari sekali memiliki rataan
7,55 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. Frekuensi
pengisian bahan baku dapat dilakukan setiap tiga hari sekali dan kelipatannya. Optimalnya
fermentasi gas yang dihasilkan oleh biogas tipe fixed dome (kubah tetap) dapat diukur dari produksi
gas 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 yang
dipanaskan dalam satuan watt, temperatur yang diukur menggunakan termometer derajat Celcius
pada residu sisa hasil fermentasi yang keluar melalui bak keluaran dan pH yang diukur
menggunakan indikator pH pada residu tersebut (Bhat, Kuipers dan Versteeg, 2000).
Para peternak di kelompok tani ternak tersebut, belum mengetahui apakah dengan jumlah
feses sapi dengan kuantitas yang sama, apabila dimasukkan untuk setiap frekuensi pengisian ulang
yang diubah menjadi tiga hari sekali dan enam hari sekali dapat berpengaruh mengoptimalkan
produksi gas metan, kualitas gas, temperatur dan pH yang dihasilkan. Berdasarkan hal diatas, kami
melakukan penelitian mengenai frekuensi pengisian bahan baku biogas tipe fixed dome yang dapat
mengoptimalkan produksi gas, kualitas gas, tempretatur dan pH.
BAHAN DAN METODE

RancanganPenelitian
Penelitian terdiri atas dua perlakuan, Perlakuan A dengan frekuensi pengisian bahan baku
setiap tiga hari sekali dan Perlakuan B dengan frekuensi pengisian bahan baku setiap enam hari
sekali (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 akan
dianalisis menggunakan uji T (Stell dan Torrie, 2001). Peneltian membutuhkan campuran bahan
baku 15 kg kotoran ternak sapi Simental dan 30 liter air untuk setiap satu kali pengisian yang
dimasukkan kedalam reaktor biogas tipe fixed fome dengan kapasitas 7 m3. Alat yang digunakan
dalam penelitian meliputi timbangan satuan kg, kayu pengaduk, ember, manometer U, termometer
glass, korek api, gelas ukur, panci, kompor biogas modifikasi, indikator pH. Prosedur pengukuran
parameter 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 pH
Terbentuknya gas bisa diamati menggunakan prinsip manometer U yakni dengan melihat
perubahan pada selang air penampung gas, apabila gas terbentuk maka air yang berada didalam
selang akan naik keatas disebabkan oleh tekanan gas yang terbentuk dalam digester, prinsip
pengukuran 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 konstan
atau m gas = m air [12]. Gas memiliki kualitas baik apabila mempunyai kalor yang tinggi, Pengukuran
kualitas gas harian dilakukan dengan uji masak air, yakni dengan memanaskan air sebanyak 100 cc
selama 3 menit, parameter yang diamati pada uji ini adalah perubahan temperatur selama memasak
air, sehingga daya gas terhadap air dapat diketahui [10]. Temperatur slurry diukur dengan
menggunakan termometer glass berskala Celcius dan pengukuran pH dilakukan menggunakan
kertas indikator pH yang dicelupkan pada sampel slurry yang berasal dari bak inlet [7, 10].
HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Gas
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa rataan produksi gas yang dihasilkan dengan frekuensi
pengisian bahan baku setiap tiga hari sekali adalah senilai 9,75+ 1,22 dan dengan frekuensi
pengisian bahan baku setiap enam hari sekali adalah senilai 8,72+ 1,04.
Rataan pada perlakuan A lebih tinggi dibandingkandengan rataan pada perlakuan B
dikarenakanperbedaan hasil pengukuran selisih ketinggian (Δh) air di slang manometer. Δh pada
slang manometer terjadi akibat berkumpulnya gas metan yang telah melalui proses fermentasi
didalam digester, manometer yang dihubungkan pada kubah (dome) tempat berkumpulnya gas
metan akan mendorong dan memberikan perubahan ketinggian air di slang. nilai Δh merupakan
indikator yang mempengaruhi perhitungan produksi gas, semakin tinggi nilai Δh maka semakin
tinggi produksi gas harian yang dicapai (Mara, 2012; Kadarwati, 2003).
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa produksi gas pada perlakuan A menurun pada hari ke1, ke-4, ke-7, ke-10, ke-13 dan ke-16, dimana pada hari-hari tersebut dilakukan pengisian ulang, Hal
ini mengasumsikan bahwa ketika digester diisi dengan frekuensi tiga hari , maka pada hari
dilakukan pengisian, Δh menurun karena penambahan substrat (bahan baku isian) dapat
mengurangi 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 pengisian
ulang, yakni pada hari ke-3, ke-6, ke-9, ke-12 dan hari ke-15

Gambar 2. Produksi Gas pada Perlakuan A

Sementara itu, produksi gas pada perlakuan B dapat dilihat pada Gambar 3, produksi gas
menurun pada saat dilakukan proses pengisian, yakni pada hari ke-1, ke-7 dan ke-13, produksi gas
naik kembali pada hari ke-2, ke-8 hari ke-14. Selanjutnya, pada setiap hari ketiga sampai hari kelima
setelah proses pengisian ulang, produksi gas semakin menurun. Frekuensi pengisian memiliki
interval waktu tertentu untuk menghasilkan produksi gas harian optimal. Namun, tidak semua
frekuensi menghasilkan produksi yang tinggi, terlalu lamanya frekuensi pengisian tidak baik untuk
proses 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 yang
dihasilkan juga menurun (Haryati, 2006; Kadarwati, 2003; Costa, 2011).

Kualitas Gas

Gambar 3. Produksi Gas pada Perlakuan B

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa rataan kualitas gas yang dihasilkan denga
frekuensi pengisian bahan baku setiap tiga hari adalah 121,90 ± 3,86 dan frekuensi pengisian setiap
enam hari adalah 113,59 ± 3,8, Kualitas gas pada perlakuan A lebih tinggi dibanding perlakuan B
disebabkan oleh perbedaan dalam hasil pengukuran selisih suhu air sebelum dan setelah
dipanaskan (Δt) menggunakan kompor modifikasi yang terhubung ke biogas, menggunakan prinsip
Black dengan persamaan Qditerima = Qdilepaskan sehingga dapat mengetahui nilai kalor yang diterima
oleh air dari gas dan nilai kalor dilepaskan gas ke air [10]. Nilai Δt merupakan indikator yang
mempengaruhi perhitungan kualitas gas, semakin tinggi nilai Δt maka semakin tinggi kualitas gas
harian yang dicapai [15].

Gambar 4. Kualitas Gas pada Perlakuan A

Pada Gambar 4 menunjukkan kualitas gas pada perlakuan A yang mengalami penurunan
pada hari ke-1, ke-4, ke-7, ke-10, ke-13 dan ke-16, dimana pada hari-hari tersebut dilakukan
pengisian ulang, diasumsikan bahwa ketika digester diisi dengan frekuensi setiap tiga hari, maka
pada hari dilakukan pengisian, produksi gas segera mengalami penurunan. Pada saat proses
pengisian, aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam meghasilkan gas metan menurun akibat
dimasukkannya 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, keProsiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
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11 dan ke-14 dan mengalami puncak tertinggi masing-masing pada hari kedua setelah proses
pengisian dilakukan, yaitu pada hari ke-3, ke-6, ke-9, ke-12 dan ke-15.

Gambar 5. Kualitas Gas pada Perlakuan B
Kualitas gas perlakuan B dapat dilihat pada Gambar 5, yang juga mengalami penurunan pada
hari 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.
Temperatur

Selama proses fermentasi anaerob untuk mengubah bahan baku untuk menghasilkan gas
metana dibutuhkan lima bakteri kelompok fisiologis semua terlibat dalam seluruh proses
fermentasi.
Untuk mengubah polisakarida menjadi metan melibatkan beberapa kelompok
bakteri utama dari keseluruhan proses, yakni bakteri selulolitik, bakteri hidrolitik, bakteri
fermentatif seperti bakteri asam laktat dan bakteri metanogenesis [16]. Semua bakteri yang
berperan dalam digester tersebut optimal pada kisaran suhu 28 - 350C (Paimin, 2001).
Nilai temperatur slurry merupakan indikator yang mempengaruhi perhitungan produksi gas
dan kualitas gas. Temperatur slurry berkaitan dengan optimal atau tidak temperatur dalam digester
tipe fixed dome. Untuk mengetahui temperatur optimal dalam digester tipe fixed domeyang memiliki
bangunan tetap dapat diketahui dengan mengukur temperatur residu (slurry) yang keluar melalui
bak outlet, temperatur slurry yang optimal berkisar antara 28 - 300C.
Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan rataan suhu pada perlakuan A dan perlakuan B
dipengaruhi oleh frekuensi pengisian. Suhu di dalam digester akan menurun jika pengisian bahan
dilakukan. Frekuensi pengisian setiap tiga hari dapat menghasilkan suhu optimal dalam digester
yang 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 untuk
proses fermentasi bahan baku dalam reaktor biogas. Optimal atau tidaknya pH slurry merupakan
indikator 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 baik
dan dapat meningkatkan produksi gas jika pH slurry berkisar 6,7-7 (Febriasiantosa, 2007). Biogas
terbentuk karena aksi berbagai bakteri yang terlibat dalam perombakan substrat. Pertumbuhan
bakteri tersebut sangat dipengaruhi oleh pH, jika kisaran pH tidak optimal, mikroba tidak dapat
tumbuh secara maksimal bahkan dapat menyebabkan kematian, yang pada akhirnya dapat
menghambat produksi gas metan(Rohman, 2009).
KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengisian ulang bahan baku biogas
tipe fixed dome memberikan pengaruh terhadap produksi gas, kualitas gas, temperatur dan pH.
Pengisian ulang bahan baku setiap tiga hari sekali merupakan frekuensi terbaik untuk fermentasi
kotoran didalam digester untuk meningkatkan produksi gas dan kualitas gas serta mengoptimalkan
temperatur dan pH.
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ABSTRAK
Keberhasilan suatu usaha peternakan salah satunya tersedia pakan yang berkualitas dan
berkelanjutan.Alternatif penggunaan sisa hasil tanaman pertanian dan industri pertanian sebagai
pakan ternak seperti ampas sagu memiliki kendala dalam penggunaannya karena kualitas dan daya
cerna yang rendah. Akan tetapi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan penyusun complete feed
dengan penerapan teknologi pakan menggunakan mikroorganisme (bio fermentasi), salah satunya
Saus 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 menggunakan
Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri atas 5
ulangan. Perlakuan 1 (kontrol) ampas sagu + complete feed tanpa penambahan SBP dan tidak
difermentasi, 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 SBP
selama 21 hari. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah pH, Koefisien Cerna Bahan
Kering (KCBK), dan Koefisien Cerna Bahan Organik (KCBO). Dari hasil pengamatan diperoleh
bahwa, teknik fermentasi yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap semua
parameter yang diamati, yaitu pH, KCBK dan KCBO. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
nilai kecernaan complete feed berbahan dasar ampas sagudipengaruhi oleh perbedaan teknik
fermentasi.
Kata kunci: Ampas sagu, teknik fermentasi, invitro, pH, dan kecernaan.
PENDAHULUAN

Penyediaan hijauan pakan sebagai sumber serat untuk ternak ruminansia sampai saat ini
masih 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 berasal
dari limbah pertanian, sisa pengolahan hasil pertanian ( industri) dan perkebunan. limbah industri
pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak salah satunya adalah limbah dari
pengolahan sagu berupa ampas sagu, dimana ampas sagu seperti juga dengan limbah industri
pertanian 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, baik
jenis maupun jumlah yang sangat melimpah salah satu sumber daya hayati tersebut adalah sagu.
Menurut Tampoebolon (2009) dari keseluruhan sagu hanya 18,5% merupakan pati sementara
sisanya (81,5%) adalah ampas sagu. Selanjutnya diinformasikan bahwa kandungan serat kasar
ampas sagu adalah 28,30% dengan kandungan protein sekitar 1,36%. Rendahnya kandungan
protein kasar dan tingginya kandungan serat kasar ampas sagu akan menyebabkan ruminasi
berjalan lebih lama yang akan mempemgaruhi kondisi dan fungsi rumen (Utomo, 2015), sehingga
diperlukan teknologi pakan untuk memperbaikinya. Fermentasi merupakan salah satu teknologi
untuk 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 dapat
menggunakan bakteri, jamur maupun Saus Burger Pakan (SBP) yaitu suatu produk yang berisikan
beberapa mikroba, seperti asam laktat, selulolitik, amilolitik, mikroba baik lainnya, juga
mengandung asam-asam amino esensial, vitamin, mineral, dan bahan-bahan alami yang
memberikan 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, ataupun
dijadikan dalam satu produk. yang disebut complete feed. Completefeed merupakan salah satu
produk inovasi penyusunan ransum yang dapat mengatasi masalah pakan pada ternak ruminansia
(Hartadi et al., 1997).Pemanfaatan beragam limbah pertanian melalui teknologi fermentasi pada
complet feed untuk ternak ruminansia membutuhkan kajian tentang kombinasi dan komposisi yang
tepat, sehingga diperoleh formulasi ransum dengan kandungan nutrisi berimbang, sesuaikebutuhan
nutrisi ternak.
Kustantinah et al.(2008) menyatakan, proses penentuan kecernaan pakan pada ternak
ruminansia dapat dilakukan dengan metode in vivo, in sacco maupun in vitro.Metode in vitro
dikembangkan untuk memperkirakan kecernaan dan tingkat degradasi pakan dalam rumen, dan
mempelajari berbagai respon perubahan kondisi rumen. Metode ini biasa digunakan untuk evaluasi
pakan, meneliti mekanisme fermentasi mikroba dan untuk mempelajari aksi terhadap faktor
antinurisi, aditif dan suplemen pakan merupakan salah satu metode pengukuran degradasi pakan di
dalam rumen dengan menggunakaan hewan yang berfistula rumen (Ristianto, 2012).
Mulyawati (2009) dan Sudirman (2013) menyatakan, metode kecernaan in vitro merupakan
teknik pengukuran kecernaan suatu bahan pakan yang dilakukan di laboratorium dengan meniru
proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan ternak ruminansia. Secara tidak langsung kita
dapat mengamati kegiatan yang terjadi didalam rumen dengan carain vitro. Faktor yang
mempengaruhi kecernaan in vitro antara lain pencampuran pakan, cairan rumen, pengontrolan
temperatur, pH, larutan penyangga (saliva buatan), variasi waktu dan metode analisis.
Berdasarkan uraian diatas dilakukan penelitian tentang Uji Kecernaan Secara In Vitro
Complete Feed Berbahan Dasar Ampas Sagu Dengan Fermentasi Yang berbeda.
BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah complete feed yang berbahan dasar ampas
sagu. Saus Burger Pakan (SBP) digunakan sebagai starter pada proses fermentasi. Metode yang
dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, dengan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) yang terdiri atas 3 perlakuan dengan masing-masing 5 ulangan, sehingga didapat 15
unit perlakuan.
Parammeter yang diukur dalam penelitian ini adalah pengamatan pH pada waktu
fermentasi berlangsung secara in vitro, Koefisien Cerna Bahan Kering (KCBK) dan Koefisien Cerna
Bahan 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) untuk
melihat perbedaan antar perlakuan.
Fermentasi

Timbang molasses sebanyak 1,5% dari total keseluruhan bahan pakan, timbang Saus Burger
Pakan (SBP) sebanyak 0,3% dari seluruh bahan pakan. Sediakan air sebanyak 20 liter untuk
pembuatan 100 kg pakan, kemudian campurkan antara molasses dan SBP tersebut kedalam 20
liter air lalu aduk sampai homogen dan diamkan selama 1 jam. Taburkan serta ratakan bahan
pakan tersebut diatas lantai yang berlapiskan plastik terpal hitam, secara berlapis dengan bahan
pakan yang persentasenya lebih besar diletakkan pada lapisan paling bawah lalu diikuti oleh
bahan-bahan dengan persentase yang lebih kecil. Aduk sampai semua bahan pakan benar-benar
homogen setelah bahan pakan tercampur, ratakan bahan menbentuk persegi panjang.Lakukan
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penyiraman larutan SBP yang telah diaktivasi dengan molasses. Kemudian tahapan selanjutnya
aduk kembali bahan pakan yang telah disiram larutan hingga merata bertujuan agar larutan SBP
terserap dan merata keseluruhannya pada bahan complete feed.
Pada tahapan terakhir complete feed yang telah disiram larutan SBP dan telah diaduk sampai
homogen disimpan (difermentasi) dalam wadah yang kedap udara. Fermentasi dilakukan selama 21
hari, Fermentasi yang baik ditandai dengan warna pakan yang kecoklat-coklatan dan bau harum
seperti karamel, dan tekstur pakan yang masih baik.
Pakan Fermentasi (substrat), dikeringkan di oven pengering, 3- 4 hari dengan temperatur
o
55 C – 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 In
vitro 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 bahan
pakan fermentasi (substrat) dikeringkan di oven pengering selama 3 – 4 hari dilakukan analisis
proksimat sesuaid petunjuk (AOAC,1990).
Tabel 1.FormulasiComplete Feed
Komposisi
Ampas Sagu
Dedak Kasar
Bungkil Kelapa
Bungkil Kedelai
Kulit Ari Kedelai ( KAK)
Rumput Gajah (Hay)
Lamtoro (Hay)
Urea
Molases
NaCL
Mineral
SBP
TOTAL

%
40.0
9.0
15.2
15.0
4.0
7.5
5.0
0.8
2.0
0.5
1.0
0.3
100.0

P1
2
0.45
0.76
0.75
0.2
0.375
0.25
0.04
0.1
0.025
0.05
5

P2
kg
2
0.45
0.76
0.75
0.2
0.375
0.25
0.04
0.1
0.025
0.05
0.015
5

Keterangan: 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.

P3
2
0.45
0.76
0.75
0.2
0.375
0.25
0.04
0.1
0.025
0.05
0.015
5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai pH sangat mempengaruhi aktivitas mikroba di dalam rumen.Nilai pH yang rendah akan
menyebabkan suasana rumen menjadi asam,dan menurunkan aktivitas dan populasi mikroba
rumen terutama bakteri selulolitik yang peka terhadap suasana asam,sehingga akan menghambat
proses degradasi pakan. Degradasi pakan serat berlangsung optimal pada pH 6,5 sampai 6,8, apabila
nilai pH turun di bawah 6,2 aktivitas bakteri sellulolitik mulai terganggu (Yunasri, 2013). Agar
proses fermentasi secara in vitro berlangsung dengan baik, harus didukung pH dalam fermentor
pada 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 pakan
pada saat pelaksanaan invitro (Mulyanto, 2005).Pada penelitian ini, pengukuran pH dilakukan
dengan pH meter.Rataan pH cairan rumen, nilai KCBKIV dan nilai KCBOIV selama fermentasi dapat
dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Rataan pH, KCBKIV dan KCBOIV Complete Feed Berbahan Dasar Ampas Sagu Dengan
Teknik Fermentasi Yang Berbeda.
Perlakuan
P1
P2
P3

Nilai pH
6.77a ± 0.02
6.82a± 0.02
6.67b± 0.02

KCBKIV
61.77b± 1.81
63.58b± 0,66
70.58a± 1.48

KCBOIV
63.13b ±1.60
65.41b±0.61
71.39a±1.45

Keterangan : 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 perbedaan
yang sangat nyata (P<0,01). Nilai pH pada perlakuan P1 dan P2 tidak menunjukkan perbedaan yang
nyata (P>0,05), tetapi sangat berbeda nyata (P<0,01) dengan nilai pH pada perlakuan P3. Dilihat
dari rataan pH fermentasi in vitro,semua perlakuan sudah menunjukkan proses degradasi serat
berjalan efektif. Menurut Yunasri (2013),pada kisaran pH cairan rumen 6,5 – 6,8 bakteri pencerna
serat sudah bekerja secara optimal.
Rataan Koefisien Cerna Bahan Kering (KCBK)in vitro tidak berbeda nyata (P>0,05) pada
perlakuan P1dan P2, tetapi berbeda sangat nyata ( P< 0,01) dengan perlakuan P3. NilaiKCBKyang
lebih rendah pada perlakuan P2 (63,58%), yaitu pada perlakuan ampas sagu yang terlebih dahulu
difermentasi sebelum dicampur sebagai complete feed, kemungkinan disebabkan fermentasi tidak
berlangsung maksimal. Hal ini karena tidak tersedia nutrisi yang segera dapat digunakan oleh
mikroorganisme di dalam SBP sebagai sumber energiuntuk perkembangbiakannya.Disamping itu,
waktu fermentasi 14 hari belum maksimal bagi SBP untuk mendegradasi serat, karena
mikroorganisme membutuhkan waktu untuk menempelkan dirinya pada substrat yang akan
didegradasi (phase lag) (Ganjar dan Wellizar, 2006). Nilai KCBK yang rendah pada P2 juga terlihat
dari 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) pada
perlakuan P1 dan P2, tetapi berbeda sangat nyata ( P< 0,01) dengan perlakuan P3. Nilai KCBO yang
rendah pada perlakuan P1 (63,13%) dan P2 (65,41%), diduga karena proses fermentasi tidak
berlangsung optimal akibat terbatasnya ketersediaan nutrient bagi mikroorganisme yang berperan
dalam proses fermentasi. Sedangkan pada perlakuan P3 nilai KCBO meningkat menjadi (71,39%),
menunjukkan proses fermentasi berjalan optimal. Complete feed yang kaya akan nutrisi
merangsang pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme dalam SBP untuk mendegradasi bahan
organik (isi sel),yang ditandai dengan turunnya pH menjadi 6,67 akibat terbentuknya asam-asam
organik. Faktor yang mempengaruhi kecernaan in vitro antara lain pencampuran pakan, cairan
rumen, pengontrolan temperatur, pH, larutan penyangga (saliva buatan), variasi waktu dan metode
analisis (Kustantinah, 2008,Mulyawati, 2009 dan Sudirman, 2013).
KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa,teknik fermentasi complete feed berbahan
dasar ampas sagusangat berpengaruh terhadap nilai pH, KCBK dan KCBO secara in vitro.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi ketersediaan pakan guna pengembangan ternak
kerbau di Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Januari sampai Maret 2016 dengan cara survey. Penentuan daerah penelitian
menggunakan metode LQ. Dari 19 desa, 6 desa merupakan daerah basis pengembangan ternak
kerbau dan 13 desa merupakan daerah non basis. Jumlah responden sebanyak 57 orang, daerah
basis 21 responden dan daerah non basis 36 responden. Untuk mengetahui kapasitas tampung
ternak kerbau menggunakan analisis KPPTR (Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia)
dan IDD (Index daya dukung) wilayah. Luas lahan di Kecamatan Danau Kerinci 29.790 ha. Luas
lahan yang tersedia sebagai sumber hijauan pakan ternak melipui padang rumput, sawah bera,
galengan sawah, perkebunan, hutan sekunder, tegalan dan pinggir jalan pada daerah basis adalah
114,89 ha sedangkan pada daerah non basis 158,48 ha. sedangkan potensi jerami dari tanaman
padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah pada daerah basis sebesar 1167,58 ton BK/ha/th
sedangkan daerah non basis 1749,9 ton BK/ha/th. Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak
Ruminansia teruama kerbau di daerah basis sebesar 503,79 ST dengan nilai IDD sebesar 3,99 dan
didaerah non basis nilai KPPTR sebesar 762,5 ST dengan arti daerah ini juga masih dapat
menampung ternak lebih banyak dari daerah basis dengan nilai IDD 4,37.
Kata kunci: Indeks daya dukung, kapasitas tampug, kerbau rawa, pakan ternak.
PENDAHULUAN

Kecamatan Danau Kerinci merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten
Kerinci dan berada pada ketinggian 500 - 1.500 m dpl, dengan rata-rata curah hujan 112.6 mm3
dengan rataan suhu harian 22.5 oC (BPS Kabupaten Kerinci, 2014). Luas wilayah kecamatan ini
297,90 km2dan didominasi daerah persawahan dan perbukitan. Dari gambaran tersebut daerah ini
dapat 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 yang
paling ideal bagi ternak kerbau untuk hidup dan berkembang biak dengan baik yaitu pada kisaran
temperatur 16-240C, dengan batas toleransi 27,60C (Markvichitr, 2006).
Kecamatan Danau Kerinci terdiri dari 19 desa dan mempunyai populasi ternak kerbau
cukup tinggi yaitu 383ekor (BP3K Kecamatan Sanggaran Agung, 2015). Pemeliharaan kerbau masih
secara ekstensif. Pada siang hari kerbau digembalakan dan dikurung pada malam hari tanpa
pemberian pakan dikandang. Penggembalaan ternak kerbau dilakukan didaerah persawahan
karena 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 air
dan lumpur sebagai tempat berendam atau berkubang dengan tujuan untuk menurunkan suhu
tubuh.
Pertumbuhan populasi ternak dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sumber daya alam, sumber
daya manusia dan sumber daya ternak. Dengan curah hujan yang tinggi dan lahan yang luas
menjadikan daerah ini tidak terkendala dalam hal ketersediaan pakan. Sedangkan faktor sumber
daya manusia berupa pengetahuan peternak dalam pemeliharaan ternak masih rendah hal ini
terlihat 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 dewasa
kelamin, lama buting, birahi kembali, postpartum, dan hal ini mempengaruhi reproduktivitas.
Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka dilakukan suatu penelitian mengenai Analisis
Potensi Ketersediaan Pakan untukPengembangan Ternak Kerbau di Kecamatan Danau Kerinci
Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Danau Kerinci yang berlokasi di 19 (Sembilan belas
desa) 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, Koto
Tengah, 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 Penelitian

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

Dimana :
Si
S
Ni
N

Si/S

Ni/N

= Jumlah populasi ternak kerbau (ST) ke-i di wilayah desa tertentu
= Jumlah populasi semua jenis ternak ruminansia (ST) di wilayah desa tertentu
= Jumlah populasi ternak kerbau(ST) ke-i di wilayah Kecamatan tertentu
= Jumlah populasi semua jenis ternak ruminansia (ST) di wilayah kecamatan tertentu

Apabila nilai LQ suatu sektor bernilai lebih dari satu atau sama dengan 1 ( ≥ 1), maka sektor
tersebut merupakan sektor basis. Sedangkan bila LQ suatu sektor kurang dari 1 (< 1), maka sektor
tersebut merupakan sektor non basis. Untuk menyetarakan antara ternak kerbau dengan ternak
ruminansia lainnya dalam perhitungan LQ, maka digunakan Satuan Ternak (ST). Angka konversi
dalam menghitung satuan ternak ruminansia berdasarkan Natasasmita dan Mudikdjo (1979)
seperti terlihat pada Tabel 1. Sedangkan Penentuan responden dilakukan secara sensus
dikarenakan peternak jumlahnya sedikit.
Tabel 1. Angka Konversi Menghitung Satuan Ternak Ruminansia (ST)
No
1.

Jenis Ternak
Sapi

2.

Kerbau

3.

Domba

4.

Kambing

Kelompok Umur
Dewasa
Muda
Anak
Dewasa
Muda
Anak
Dewasa
Muda
Anak
Dewasa
Muda
Anak

Umur (Th)
>2
1–2
<1
>2
1–2
<1
>1
½–1
<½
>1
½–1
<½

Satuan Ternak (ST)
1
0,5
0,25
1
0,5
0,25
0,14
0,07
0,035
0,14
0,07
0,035
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Pengumpulan Data
Data yang dihimpun terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari
wawancara langsung kepada peternak, berpedoman kepada daftar pertanyaan. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari instansi terkait. Untuk mengetahui kapasitas peningkatan populasi ternak
ruminansia (KPPTR) berdasarkan sumber daya lahan dan sumber daya ternak. Penentuan potensi
pakan di hitung dari ketersediaan hijauan (rumput dan limbah pertanian) pada luasan yang ada di
setiap desa selama satu tahun. Ketersediaan bahan pakan dan jerami dapat dihitung berdasarkan
rumus:
Potensi Hijauan Total = Produksi Hijauan + Produksi (total) jerami
Kapasitas Tampung = Potensi Hijauan Total, Ton BK/Tahun)/(2,296 Ton/ST/Tahun)
KPPTR
= Kapasitas Tampung – Populasi Riil

Populasi riil (ST) dihitung dari populasi yang ada saat ini dengan asumsi tertentu dalam
struktur 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 permanen
b. Sawah bera
c. Galengan sawah
d. Hutan sejenis/hutan produksi
e. Hutan sekunder
f. Tegalan/lahan kering/ladang
g. Pinggir jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Angka Konversi Luas Lahan Penghasil Hijauan
No
1
2
3
4
5
6
7

Luas Riil Lahan
Padang rumput alam
Sawah bera
Galengan sawah
Perkebunana
Hutan sekunder
Tegalan
Pinggir jalan

Sumber: Nell dan Rollinson, 1974

Luas Lahan Tersedia
Luas padang rumput alam
20 % dari luas total sawah x 10 %
2,5 % dari luas total sawah
5 % dari luas total perkebunan
3 % dari luas total hutan sekunder
1 % dari luas total tegalan
0,5 hektar x total panjang jalan

Nilai angka konversi jerami sisa hasil produksi pakan hijauan dari hasil sisa pertanian yang
telah dikembangkan juga oleh Nell dan Rollinson (1974) pada Tabel 3.
Tabel 3. Angka Konversi Jerami yang Tersedia untuk Ternak
No
1
2
3
4
5
6

Luas Riil Lahan

Luas Lahan Tersedia

Jerami padi
Jerami jagung
Daun ubi kayu
Daun ubi jalar
Jerami kedelai
Daun kacang tanah

Luas panen (Ha) x 0,23 Ton bahan kering/Ha/Th
Luas panen (Ha) x 10,90 Ton bahan kering/Ha/Th
Luas panen (Ha) x 5,05 Ton bahan kering/Ha/Th
Luas panen (Ha) x 1,20 Ton bahan kering/Ha/Th
Luas panen (Ha) x 1,07 Ton bahan kering/Ha/Th
Luas panen (Ha) x 1,44 Ton bahan kering/Ha/Th

Sumber: Nell dan Rollinson, 1974

Untuk menghitung indeks daya dukung suatu daerah berdasarkan persediaan hijauan kering
tercerna 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 Penelitian
Kecamatan Danau Kerinci dengan ibu kota Sanggaran Agung dengan luas 297,90 Km 2. Salah
satu lahan sebagai sumber hijauan pakan ternak adalah persawahan. Luas lahan sawah sebesar
4,68% atau setara dengan 1.393 Ha, yang merupakan sumber hijauan dalam bentuk jerami padi dan
limbah penggilingan padi berupa dedak padi sebagai pakan konsentrat. Rincian penggunaan lahan
di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Rincian Penggunaan Lahan di Daerah Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Penggunaan Lahan
Sawah
Perkebunan Rakyat
Bangunan/Pekarangan
Tegalan,ladang,huma
Padang rumput pengembalaan
Hutan Rakyat
Hutan Negara (TNKS)
Jalan
Lain-lain
Jumlah

Sumber Data: Kantor kecamatan danau kerinci

Luas (Ha)
1.393
2.109
184
1.706
23
2.398
21.726
11
240
29.790

(%)
4,68
7,08
0,62
5,73
0,08
8,05
72,93
0,04
0,81
100,00

Kecamatan Danau Kerinci terdiri atas 19 (sembilan belas) desa dengan masing-masing
jumlah populasi ternak ruminansia berdasarkan jumlah satuan ternak serta nilai LQ dari masingmasing desa, seperti terlihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Populasi Ternak Ruminansia dan Nilai LQ Pada Setiap Desa di Kecamatan Danau Kerinci
Berdasarkan Satuan Ternak
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Desa

Tanjung Tanah
Cupak
Simpang Empat
Dusun Baru Tj. Tanah
Pasar Sore
Tanjung Harapan
Koto Iman
Sanggaran Agung
Koto Salak
Talang Kemulun
Seleman
Koto Petai
Koto Baru
Pendung Tlg. Genting
Koto Tengah
Tebing Tinggi
Koto Tuo Ujung Pasir

Kerbau
(ST)
33,6
55,2
31,2
34,4
14,4
4,8
4
4,8
25,6
11,2
22,4
4,8
7,2
9,6
11,2
8,8
6,4

Populasi Ternak Ruminansia
Kambing
Domba
Sapi (ST)
(ST)
(ST)
1,96
0
73,5
7,35
0
16,8
2,66
0
98
2,87
0
61,6
24,5
0
305,2
13,37
0
47,6
4,2
0
37,1
0,21
0
58,8
1,54
0
23,1
12,81
0
102,9
1,75
0
17,5
0,77
0
37,8
8,96
0
46,2
5,18
0
63
4,55
0
85,4
5,81
0
47,6
3,36
0
45,5

LQ (ST)
1.36
3.07
1.04
1.54
0.18
0.32
0.39
0.33
2.25
0.39
2.37
0.49
0.51
0.54
0.49
0.62
0.51
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18
19

Koto Agung
Ujung Pasir
Jumlah

9,6
7,2
306,4

6,09
3,92
111,86

0
0
0

43,4
61,6
1272,6

0.72
0.44
17,58

Berdasarkan perhitungan LQ yang telah disetarakan dalam satuan ternak dimana jumlah
ternak kerbau (ekor) dikalikan dengan 0,8; ternak sapi (ekor) dikalikan dengan 0,7; ternak kambing
dikalikan 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 Tanjung
Tanah, Cupak, Simpang Empat, Dusun Baru Tanjung Tanah, Koto Salak dan Seleman. Sedangkan
daerah non basis dengan LQ < 1 terdiri dari 13 desa yaitu Desa Pasar Sore, Tanjung Harapan, Koto
Iman, Sanggaran Agung, Talang Kemulun, Koto Petai, Koto Baru, Pendung Talang Genting, Koto
Tengah, Tebing Tinggi, Koto Tuo Ujung Pasir, Koto Agung dan Ujung Pasir.
Populasi Ternak Kerbau

Populasi ternak kerbau di daerah penelitian berjumlah 383 ekor dengan struktur populasi
seperti terlihat pada Tabel 6. Jumlah populasi kerbau di daerah basis lebih banyak dibandingkan
daerah 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 ekor
dengan jumlah peternak 36 orang dengan rataan kepemilikan ternak kerbau ± 4 ekor/peternak.
Besarnya rataan kepemilikan ternak kerbau di daerah basis berkaitan erat dengan mata
pencaharian peternaknya. Pada daerah basis mata pencaharian pokok responden sebagai peternak
kerbau 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

Anak
Jantan
Betina
Remaja
Jantan
Betina
Dewasa
Jantan
Betina
Jumlah

Jumlah
(Ekor)

Daerah Basis
%

Satuan
Ternak

Jumlah
(Ekor)

14
8

17,5
10

22
22

47
29

19
11

31
91
253

12
36
100

35
20

11,75
7,25

31
91
168,50

10
26

5
45
130

Daerah Nonbasis
Satuan
%
Ternak
8
20

2,5
6,5

4
35
100

5
45
81

17
17

11
11

Jumlah populasi ternak kerbau di Kecamatan Danau Kerinci dibandingkan dengan
kecamatan lainnya cukup tinggi, hal ini disebabkan kepemilikan ternak kerbau yang dipelihara oleh
peternak merupakan gabungan pemeliharaan antara ternak milik pribadi dan milik orang lain pada
umumnya milik masyarakat setempat yang bekerja diluar negeri seperti di Malaysia yang
menanamkan modalnya untuk usaha ternak kerbau sehingga perkembangan ternak kerbau tidak
terdapat hambatan jika dilihat dari segi permodalan. Penjualan ternak pada usia produktif tidak
dilakukan kecuali pada ternak yang sakit dan ternak berumur tua. Beberapa peternak menganggap
usaha tersebut merupakan investasi yang dapat dipakai sewaktu-waktu saat mereka membutuhkan.
Pemeliharaan ternak milik orang lain ini dengan perjanjian keuntungan dari penjualan dibagi
dengan pemilik ternak kerbau sesuai kesepakatan bersama atau yang disebut sistim gaduh/bagi
hasil.
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Penggunaan Lahan Untuk Sumber Hijauan
Penggunaan lahan untuk sumber hijauan berasal dari padang rumput, sawah bera, galengan
sawah, perkebunan, hutan sekunder, tegalan dan pinggir jalan. Dari hasil penelitian pada daerah
basis lahan yang digunakan sebagai hijauan pakan berturut-turut adalah hutan sekunder sebesar
33,6%, perkebunan 29,6% dan sawah bera 25,6%. Sedangkan di daerah non basis terdiri dari hutan
sekunder 41,9%, perkebunan 36,8% dan sawah bera 1,0 %. Penggunaan lahan untuk sumber
hijauan secara rincian dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Luas Lahan yang Tersedia Sebagai Sumber Hijauan Pakan Ternak
Jenis Lahan

Padang Rumput
Sawah Bera
Galengan Sawah
Perkebunan
Hutan Sekunder
Tegalan
Pinggir Jalan
Jumlah

Daerah Basis
Luas
(Ha)
11,00
8,16
10,20
47,10
32,13
4,30
2,00
114,89

Daerah Non basis
Luas
(Ha)
15,50
19,70
24,63
58,35
69,81
12,76
3,50
199,75

Pada tabel di atas terlihat bahwa luas lahan yang tersedia sebagai sumber hijauan pakan
ternak pada daerah non basis lebih luas (199,75 ha) dibandingkan daerah basis (114,89 ha) dengan
jumlah populasi ternak kerbaunya lebih sedikit (130 ekor vs 203 ekor). Hal ini menggambarkan
bahwa ketersediaan hijauan masih berlimpah.
Tabel 8. Angka Konversi Jerami yang Tersedia Untuk Ternak
No
1.
2.
3.
4.
5.

Jenis Jerami

Padi
Jagung
Ubi Kayu
Ubi Jalar
Kacang Tanah
Jumlah

Luas Lahan yang Tersedia (Ha)
Daerah Basis
Daerah Non basis
408,00
985,00
55,50
68,70
2,50
3,75
2,50
1,25
15,50
3,50
484,00
1062,20

Produksi Jerami (Ton BK/th)
Daerah Basis Daerah Non basis
93,84
226,55
604,95
748,83
12,63
18,94
3,00
1,50
22,32
5,04
736,74
1000,86

Dilihat 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 yaitu
1000,86 Ton BK/th dibandingkan daerah basis (736,74 Ton BK/th).
Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia

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

Potensi 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)

Keterangan: * Data Berdasarkan BP3K Sanggaran Agung , 2015
** Data survei Hasil Penelitian

Daerah
Basis
2460,09
1071,47
511,03
168,50
560,44
902,97

Non Basis
4064,53
1770,27
1179,83
81,00
590,44
1689,27

Dari tabel diatas diperoleh nilai KPPTR di daerah basis untuk ternak ruminansia sebesar
560,44 ST dan ternak kerbau sebesar 902,97 ST. Di daerah non basis nilai KPPTR ternak ruminansia
sebesar 590,44 ST dan ternak kerbau sebesar 1689,27 ST. Dilihat dari kapasitas peningkatan
populasi ternak ruminansia berdasarkan potensi hijauan pakan yang bisa ditambahkan pada daerah
basis dan non basis tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan populasi ternak ruminansia yang berada
pada kedua daerah tersebut cukup banyak.
Penambahan populasi ternak kerbau di Kecamatan Danau Kerinci di tinjau dari KPPTR pada
daerah non basis cukup besar yaitu 1689,27 ST dibandingkan daerah basis (902,97 ST). Hal ini
dikarenakan populasi ternak kerbau di daerah basis lebih banyak dibandingkan daerah non basis.
Indek Daya Dukung Hijauan Pakan

Nilai daya dukung atau indek daya dukung adalah kemampuan suatu wilayah terhadap
populasi ternak ruminansia yang berhubungan dengan kemampuan wilayah tersebut dalam
menyediakan hijauan pakan ternak. Indeks daya dukung hijauan pakan ternak di Kecamatan Danau
Kerinci dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Indek Daya Dukung Daerah Penelitian
Daerah
Basis

Non Basis

Jenis Ternak

Ruminansia
Kerbau
Ruminansia
Kerbau

Kebutuhan
Minimum (Kg/ST)
1,14
1,14
1,14
1,14

Kebutuhan Pakan
(BKC)
582,58
192,09
1345,01
92,34

IDD

4,22
12,81
3,02
44,02

Keterangan: Kebutuhan Minimum =2,5%x50%x365x259kg
2,5% = Kebutuhan Minimum Jumlah Bahan Kering Ransum Hijauan Terhadap Bobot Badan
50% = Rataan Daya Cerna berbagai jenis hijauan pakan
365 = Jumlah hari dalam setahun
259 = Jumlah biomasa untuk satuan ternak
IDD = Indeks Daya Dukung
BKC = Bahan Kering Cerna

Indeks daya dukung kemampuan wilayah dalam menyediakan hijauan pakan bagi ternak
ruminansia pada daerah basis sebesar 4,22. Pada daerah basis ini kemampuan wilayah dalam
menyediakan hijauan pakan ternak adalah sebesar 4,22 kali dari jumlah populasi yang ada. Daerah
non basis mempunyai nilai IDD lebih rendah yakni 3,02 hal ini berarti kemampuan wilayah dalam
menyediakan 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 ada
cukup tinggi (1179,83 ST) dibandingkan dengan daerah basis (511,03 ST).
Sedangkan indeks daya dukung kemampuan wilayah dalam menyediakan hijauan pakan
bagi ternak kerbau pada daerah basis sebesar 12,81 ST dengan arti kemampuan wilayah dalam
menyediakan hijauan pakan ternak pada daerah basis sebesar 12,81 kali dari jumlah populasi yang
ada, 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 ternak
sebesar 44,02 kali dari populasi ternak kerbau yang ada. Tingginya IDD pada daerah non basis ini
disebabkan total populasi ternak kerbau yang ada lebih rendah (81 ST) dibandingkan dengan
daerah basis (168,50 ST). Menurut Juarini., dkk (2011) nilai IDD dibawah 4 dengan arti wilayah
tersebut merupakan wilayah kritis untuk mencukupi kebutuhan ternak, untuk itu diperlukan usaha
penyediaan pakan diluar ketersediaan pakan alami (misalnya dengan budidaya rumput unggul atau
pengelolaan pakan asal limbah pertanian).
KESIMPULAN

Potensi ketersediaan pakan di Kecamatan Danau Kerinci cukup tinggi baik berupa hijauan
dan sisa hasil pertanian. KPPTR ternak ruminansia sebesar 560,44 ST dengan nilai IDD 4,22 dan
untuk ternak kerbau 902,97 ST dengan IDD 12,81 pada daerah basis. sedangkan daerah non basis
adalah KPPTR 590,44 ST dengan IDD 3,02 untuk ternak ruminansia dan 1689,27 ST dengan IDD
44,02 untuk kerbau. Dengan arti untuk kedua wilayah masih bisa dilakukan penambahan populasi
ternak kerbau dengan daya dukung pakan yang masih tersedia.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan aspek teknis, produksi
kerbau 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 Steel
and Torrie (1991).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek teknis kerbau Rawa di
Nagari 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 Panjang
adalah 1,42 ± 0,32 liter/ekor/hari. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa peternak kerbau di
Nagari Pamatang Panjang hanya 38,90% menerapkan aspek teknis dan produksi susu cukup tinggi.
Kata kunci : kerbau rawa, penerapan aspek teknis dan produksi susu

PENDAHULUAN
Menyediakan makanan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakat
merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah melalui dinas terkait dan tidak terlepas dari
peran dari masyarakat itu sendiri. Melalui peternakan yang tangguh dan berbasis sumber daya
lokal, maka usaha peningkatan produktifitas ternak demi mencukupi kebutuhan daging dan susu
dalam negeri adalah suatu keharusan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari alternatif
pemecahan yaitu dengan memelihara ternak yang mudah dalam pemeliharaan. Salah Satu
ternaknya adalah Kerbau.
Kerbau merupakan salah satu sumber protein hewani yang bernilai ekonomis tinggi, baik
dari hasil daging dan juga susu. Kerbau diternakkan secara tradisional dan digunakan sebagai
ternak kerja untuk mengolah lahan pertanian, seiring dengan pergeseran populasi dan daerah
pemukiman penduduk maka cara pemeliharaan ternak kerbau juga berubah. Kerbau lumpur yang
dipelihara dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan tenaga. Kerbau tergolong ternak yang
mudah beradaptasi dengan lingkungan dan dapat mencerna pakan yang berkualitas rendah untuk
memenuhi kebutuhan tubuhnya. Pupulasi kerbau di Indonesia pada tahun 2015 adalah
138.133.000 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 adalah
kerbau rawa dan sebagian besar kerbau dipelihara peternak secara tradisional. Sebagai penghasil
daging, dengan populasi diatas kerbau dapat menghasilkan 31.670.000 ton daging.
Sebagai penghasil susu, kerbau merupakan penghasil susu juga bisa diandalkan. Susu
kerbau merupakan bahan makanan asal kerbau yang mempunyai nilai gizi tinggi seperti air, protein,
karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jika
dipandang 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 baik
bagi mikroorganisme patogen sehingga susu mudah rusak apabila tidak ditangani dengan benar.
Namun dibeberapa tempat di Sumbar seperti di Kabupaten Sijunjung, kerbau ini biasanya diperah
susunya dan diolah menjadi produk yang dinamakan Dadih (dadiah). Dadih merupakan hasil
fermentasi dari susu kerbau pada suhu kamar selama ± 2 (dua) hari, dan menjadikannya sebagai
salah satu pangan hewani bermutu tinggi yang sangat diperlukan keberadaannya untuk dikonsumsi
serta tidak menimbulkan diare atau keracunan. Dadih disimpan menggunakan tabung bambu
setelah susu diperah (Wirdahayati, Arizal, Batuah dan Bamualim, 2006). Pemeliharaan secara
Tradisional ini sangat mempengaruhi kemampuan produksi dari ternak tersebut.
Dengan pemeliharaan yang sederhana tersebut menyebabkan produksi susu kerbau
menjadi rendah. Produksi susu yang rendah berkisar 1,5 – 2 liter/hari (Ibrahim, 2008) disebabkan
kerbau lumpur (Swamp buffalo) yang banyak dipelihara masyarakat bukan kerbau tipe perah.
Manajemen pemeliharaan yang masih berbasis peternakan rakyat dan pakan yang diberikan
berkualitas rendah seperti rumput lapangan dan alang-alang sehingga produksi susu tidak
maksimal.
Disamping itu, menurut Ditjend Peternakan (1992) menyatakan aspek teknis meliputi:
bibit, pakan ternak, perkandangan, pemeliharaan dan pengandalian penyakit sangat penting untuk
meningkatkan produktivitas ternak. Aspek teknis ini sangat perlu diperhatikan dalam
pemeliharaan 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, produksi
kerbau Rawa penghasil dadih di Nagari Pamatang Panjang Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, Prov.
Sumatera Barat.
Manfaat penelitian ini adalah dapat mengetahui penerapan aspek teknis, produksi kerbau
Rawa penghasil dadih di Nagari Pamatang Panjang Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, Prov. Sumatera
Barat.
BAHAN DAN METODE
Bahan 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 sampel
dilakukan dengan metoda purposive sampling yaitu pengambilan sampel atas dasar peternak kerbau
yang 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 standar
deviasi.
Meode survey dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi peternak, serta wawancara
dengan peternak kerbau penghasil dadih. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara survey
keseluruh wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten ini terdiri dari delapan Kecamatan, salah
satunya adalah Kecamatan Sijunjung. Kecamatan Sijunjung terdiri dari empat Nagari, dari keempat
Nagari populasi kerbau terbanyak terdapat di Nagari Pamatang Panjang. Peternak kerbau yang ada
di Nagari Pamatang Panjang adalah 30 orang, 10 peternak diantaranya adalah penghasil dadih.
Parameter yang Diukur
1. 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/penyakit
Nilai 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 susu
Produksi susu adalah jumlah susu yang dihasilkan ternak selama masa laktasi setelah
dikurangi produksi kolustrum selama 4-5 hari yang dihitung dalam liter. Standarisasi produksi susu
305 hari (Widodo dan Hakim,1981) .
Rumus standarisasi produksi susu 305 hari = produksi Susu 4% FCM x faktor koreksi pada
305 hari untuk pemerahan tidak lengkap x faktor koreksi frekuensi pemerahan 2 kali sehari x faktor
koreksi umur pada 7 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keadaan Umum Peternakan Kerbau di Daerah Penelitian
Kondisi dan topografi, Kabupaten Sijunjung bervariasi pada setiap wilayah antara bukit,
bergelombang dan dataran. Terletak pada ketinggian antara 100 - 1500 meter dari permukaan laut
dan suhu berkisar antara 21°C - 37°C. Kondisi iklim tergolong pada tipe tropis basah dengan musim
hujan dan kemarau yang silih berganti sepanjang tahun, musim hujan pada bulan November – Juni
dan musim kemarau pada bulan Juli – Oktober dan rata-rata curah hujan 15,527 mm/th (Dinas
Pertanian Kabupaten Sijunjung, 2015).
Pemeliharaan ternak kerbau masih bersifat tradisonal, umumnya pengelolaan ternak secara
sederhana baik pemberian pakan maupun pemeliharaan kesehatan. Sebagian besar tujuan utama
beternak adalah sebagai penghasil dadih dan tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk
memenuhi kebutuhan keluarga. Peternak kerbau di Kecamatan Sijunjung sudah ada yang
menjadikan ternak kerbau sebagai penghasil dadih menjadi mata pencarian pokok. Ternak yang
dipelihara ada yang dimiliki sendiri dan ada juga ternak yang dimiliki orang lain dipelihara dengan
sistem bagi hasil. Sistem pemeliharaan ternak kerbau di lokasi penelitian adalah : pada musim
tanam padi peternak harus selalu mengawasi kerbau yang dilepaskan di padang penggembalaan
dan setelah musim panen, kerbau dilepaskan tanpa diawasi dan dikandangkan pada malam hari.
Hijauan lokal masih merupakan sumber hijauan utama. Jenis rumput yang diberikan pada
ternak adalah Rumput Pahit (Axonopus compresus), Alang-alang (Imperata cylindrical). Namun
demikian sudah ada beberapa peternak yang mulai membudidayakan rumput unggul seperti
rumput gajah (Penisetum purpureum) dan juga telah memberikan pakan tambahan seperti
konsentrat untuk ternak kerbau pengahasil dadih.
2. Penerapan Aspek Teknis Pemeliharaan Ternak Kerbau
1. Bibit dan Reproduksi
Hasil penelitian tentang penerapan aspek teknis bibit pada peternakan kerbau di dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Penerapan Aspek Teknis Bibit dan Reproduksi pada Peternakan Kerbau
No
Aspek Teknis
Skor Standard
Skor di Dapat
% Skor
1
Jenis bibit yang dipelihara
2
Cara Seleksi/Pemeliharaan
3
Sistem Perkawinan
4
Pengetahuan Birahi
5
Umur pertama birahi
6
Jarak kelahiran
Jumlah

80
50
40
40
50
40
300

40
5
5
20
25
25
120

50,00
10,00
12,50
50,00
50,00
62,50
40,00
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Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa semua peternak kerbau di Pamatang Panjang masih
mengandalkan kerbau rawa sebagai bibit sebagai ternak peliharaan mereka. Karena jenis ini telah
puluhan bahkan ratusan tahun hidup dan berkembang biak ditengah masyarakatnya. Bertahannya
jenis kerbau lokal ini di tengah masyarakat pedesaan mungkin disebabkan karena tujuan
memelihara kerbau yang masih berorientasi kepada tabungan dan tenaga kerja. Belum ada upaya
pemerintah untuk menyilangkan atau mengganti jenis lokal ini dengan jenis lain, misalnya dengan
kerbau sungai (River Buffallo) yang mengarah kepada produksi susu
Pada umumnya petani peternak di Pamatang Panjang mengawinkan ternaknya dengan cara
alami. Petani peternak tidak mengawinkan ternaknya dengan pejantan unggul ataupun dengan
Inseminasi Buatan (IB) dan system perkawinannya tidak diatur. Hal ini disebabkan karena biaya IB
yang cukup mahal dan kurang tersedianya semen pejantan unggul. Pemilihan/seleksi ternak
dilakukan 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 diduga
karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan yang mereka peroleh masih kurang. Padahal
dukungan IPTEK dan penyuluhan yang intensif secara konsisten dan terus menerus sangat
diperlukan dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Suryana (2007), bahwa stimulasi
produktivitas ternak dapat ditingkatkan melalui dua cara yakni: (i) Implementasi kebijakan
pemerintah untuk mendukung pengembangan sistem produksi ternak, dan (ii) Perakitan inovasi
teknologi yang sesuai, selain menyangkut produktivitas ternak, juga harus menyentuh aspek
penanganan kesehatan hewan maupun pengolahan produk ternak yang aman dan halal.
Pengetahuan petani peternak tentang keadaan ternak yang birahi sangat menentukan sekali
terhadap keberhasilan suatu usaha peternakan, dari survey yang dilakukan tidak semua petani
peternak yang mengetahui tanda-tanda ternak yang berahi, sehingga jarak kelahiran menjadi lebih
panjang. Padahal menurut Wirdawati et al., (2006), kerbau betina beranak pertama umur 3–4
tahun dengan jarak beranak 1–2 tahun. Masih kurangnya upaya peternak untuk mendeteksi gejala
berahi mungkin disebabkan karena masih kurangnya kesadaran peternak pentingnya mengetahui
saat berahi pada ternak. Salah satu sulitnya mendeteksi birahi oleh peternak disebabkan tandatanda birahi pada ternak kerbau tidak senyata pada sapi, di mana rata-rata 86% berahi pada kerbau
adalah birahi tenang (Murti, 2002).
2. Pakan
Hasil penelitian tentang penerapan aspek teknis pakan pada peternakan kerbau dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Aspek Teknis Pakan pada Peternakan Kerbau
No Pakan
Skor Standard
Skor di dapat
% Skor
1.
Hijauan yang di berikan
80
27,5
34,38
2.
Kualitas mutu HMT
60
39,0
65,00
3.
Frekwensi pemberian hijauan
20
20
100
4.
Pemberian Kosentrat
30
12,5
41,67
5.
Mineral
30
15
50,00
6.
Kualitas air Minum
30
5
16,67
7.
Kwantitas Air minum
30
30
100,00
8.
Pengawetan
20
5
25,00
Jumlah
300
154
51,33
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa penerapan aspek teknis pakan diperoleh skor 154 atau
51,33% sedikit kurang dari standar yang ditetapkan Ditjen Peternakan (1992). Jumlah hijauan yang
diberikan sebagian peternak kurang dari 10% dari berat badan ternaknya. Semua peternak
memberikan rumput lapangan dan bukan hijauan unggul, dengan cara membiarkan ternaknya
merumput di lapangan. Hal ini disebabkan peternak beranggapan bahwa ternaknya telah
mendapatkan jumlah hijauan yang cukup, dengan hanya mengembalakan atau ditambatkan di siang
hari padahal ternak memerlukan hijauan yang lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhannya.
Untuk aspek teknis kualitas hijauan, peternak hanya memberikan hijauan lokal yang didapatkan
dari 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), yang
menyatakan bahwa hijauan atau sejenisnya terutama rumput dari berbagai spesies merupakan
sumber energi terutama ternak ruminansia. Frekuensi pemberian hijauan juga tidak bisa diketahui
karena ternak hanya merambat dipadang rumput kecuali peternak 8, 9 dan 10 memberikan hijauan
tambahan pada ternak pada malam hari.
Pemberian konsentrat pada peternakan kerbau ini sekitar 41,67%, Hal ini belum memenuhi
standar Dijen Peternakan ini berarti pengetahuan pentingnya pemberian konsentrat bagi
produktivitas ternak masih sangat kurang, hanya sebagian peternak yang memberikan konsentrat
pada ternaknya yaitu daerah peternak 8, 9 dan10. Konsentrat yang diberikan oleh peternak adalah
campuran dedak, bungkil kelapa, ampas tahu dan dedak. Untuk penerapan aspek pemberian
mineral diperoleh persentase 50,00%. Peternak sebagian besar tidak memberikan mineral pada
ternak mereka, mineral yang diberikan hanya berupa garam dapur sebagai mineral, mineral penting
artinya dalam proses reproduksi dan kesehatan ternak. Sesuai dengan pendapat Wahiduddin
(2009), bahwa mineral mempunyai peranan penting terutama untuk pertumbuhan dan produksi
ternak.
Di samping makanan, ternak juga memerlukan air yang cukup dan bersih untuk
kelangsungan hidupnya. Air berguna untuk mengatur suhu tubuh dan pencernaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas air minum yang diberikan nilai skornya 16.67%. Air yang digunakan
untuk minum ternak tersebut adalah air sungai. Air ini kurang baik untuk ternak, karena air sungai
bukan termasuk air bersih. Tapi dilihat dari kuantitas air tersedia secara adlibitum pada siang hari
dan pada malam hari ternak tidak mendapatkan minum sedikitpun. Sesuai dengan pendapat
Suparman dan Azis (2003), yang menyatakan bahwa minuman berupa air bersih diberikan secara
adlibitum (tersedia terus menerus) dan kualitas airnya harus dijaga agar tidak terkontaminasi oleh
bibit penyakit
3. Tatalaksana Pemeliharaan
Hasil penelitian tentang penerapan aspek teknis tata laksana pemeliharaan pada peternakan
kerbau dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Aspek Teknis Tatalaksana Pemeliharaan pada Peternakan Kerbau
No Tatalaksana Pemeliharaan
Skor Standard
Skor didapat
% Skor
1
20
5
25,00
Memelihara/memandikan kerbau
2
Membersihkan kandang
20
5
25,00
3
Pemanfaatan tenaga
20
20
100
4
Pamanfaatan kotoran
20
5
25,00
5
Pencatatan/recording
20
5
25,00
Jumlah
100
40
40
Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa penerapan aspek teknis tatalaksana pemeliharaan
diperoleh skor 40 %. Rendahnya skor yang diperoleh disebabkan peternak tidak memandikan
kerbaunya, sedangkan menurut Ditjen Peternakan (1992) dalam tatalaksana pemeliharaan yang
baik perlu dilakukan kegiatan memandikan ternak 1-2 kali sehari. Upaya ini penting artinya untuk
menghindarkan ternak dari serangan parasit seperti caplak, lalat sehingga tubuh ternak kelihatan
selalu bersih dan mengkilat. Hasil penelitian juga didapatkan bahwa sebagian peternak membiarkan
kerbaunya berkubang dilumpur. Untuk penerapan aspek teknis membersihkan kandang diperoleh
persentase skor 25%. Hal ini disebabkan karena petani peternak di daerah ini tidak memiliki waktu
yang cukup untuk membersihkan kandang dan mereka tidak mengetahui arti penting biosekuriti
bagi ternak, padahal kandang merupakan sarana untuk melindungi ternak dari pengaruh iklim dan
juga untuk menjamin agar ternak terhindar dari serangan penyakit. Menurut Utomo, Herawati dan
Prawirodigdo (2005), bahwa kebersihan kandang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan
produksi ternak. Untuk penerapan aspek teknis pencatatan/recording peternak tidak melakukannya
dengan baik. Menurut Ditjen Peternakan (1992) bahwa setiap peternak dapat memiliki kartu agar
mencatat bagaimana keadaan ternak dan segala sesuatu yang terjadi pada ternak, sehingga
peternak mudah mengingat dan petugaspun mudah mengontrol keadaan ternak.
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4. Perkandangan
Hasil penelitian tentang penerapan aspek teknis perkandangan pada peternakan kerbau
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Aspek Teknis Perkandangan pada peternakan Kerbau
No Perkandangan
Skor Standar
Skor didapat
Skor (%)
1
20
20
100
Letak kandang
2
20
5
25
Kontruksi kandang
3
20
5
25
Peralatan kandang
4
20
5
25
Tempat kotoran
5
Luas efesiensi pemakaian kandang
20
5
25
Jumlah
100
40
40
Dari Tabel 4 dapat dikemukakan bahwa penerapan aspek teknis perkandangan nilai skornya
40% atau termasuk kategori kurang dari standard Ditjen Peternakan (1992). Dari penelitian yang
dilakukan, bahwa sebagian dari peternak membuat kandang ternak kerbaunya jauh dari rumah, dan
tempat kotoran umumnya terletak dekat kandang dan tidak beratap. Menurut Dirjen Peternakan
(1992) bahwa untuk 1 satuan ternak (ST) sapi membutuhkan luas kandang 3m2. Pada umumnya
konstruksi kandang belum memenuhi syarat, hanya sebagian kecil yang memiliki kandang
walaupun ada, kandang hanya digunakan untuk pemerahan, kandang untuk induk dan anak.
Kandang yang digunakan dengan tipe semi permanen, atap dari seng, dinding dari kayu dan
bambu serta lantai dari tanah yang dipadatkan. Hal ini sesuai dengan anjuran Utomo, Herawati dan
Prawirodigdo (2005) bahwa persyaratan teknis pembuatan kandang yakni: (1) konstruksi kandang
kuat, (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 dan
ekonomis.
Peralatan kandang sebagian besar peternak belum mempunyai peralatan kandang yang
memadai seperti sekop, tempat minum, tempat pakan, sabit, serta gerobak. Tempat kotoran yang
disediakan peternak berupa tempat yang tidak beratap dan terletak di dekat kandang, jika kotoran
sudah menumpuk peternak menggunakannya sebagai pupuk. Dilihat dari efisiensi penggunaan
kandang, 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/penyakit
Hasil penelitian tentang penerapan aspek teknis Kesehatan/penyakit pada peternakan
kerbau dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Aspek Teknis Kesehatan/Penyakit pada Peternakan Kerbau
No
1

2

Kesehatan / Penyakit

Pengetahuan Penyakit
a. Antrax
b. SE
c. PMK
d. Brucelossis
e. Penyakit lain-lain
Vaksinasi/ pencegahan
Jumlah

Skor Standar
30
30
30
30
30
50
200

Skor Didapat
5
5
5
5
5
10
35

Skor (%)
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
20
23,35

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa penerapan aspek teknis kesehatan/penyakit diperoleh
skor 23,35%. Hal ini disebabkan karena pengetahuan petani peternak tentang kesehatan atau
penyakit belum cukup mengetahui gejala, penyebab dan cara pemberantasannya, serta tidak
dilakukannya vaksinasi. Umumnya penyakit yang diderita ternak di daerah ini adalah penyakit
cacing, 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, perut
dan caplak umumnya mereka hanya mengandalkan dari obat tradisional dan sedikit sekali yang
memakai obat buatan pabrik. Itupun akan mereka tempuh apabila obat tradisional yang mereka
gunakan sebelumnya sudah tidak memperlihatkan hasil.

6. Produksi Susu
Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata produksi susu kerbau di peternakan kerbau dapat
dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Rata-rata Produksi Susu Kerbau di Peternakan Kerbau
No
No Ternak
Produksi Susu (L)/hari
1
S1
1,06
2
S2
1,23
3
S3
1,09
4
S4
1,07
5
S5
1,14
6
S6
1,29
7
S7
1,28
8
S8
1,73
9
S9
1,79
10
S10
1,74
Jumlah
14,20
Rata-rata
1,42
Standar Deviasi
0.32

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata produksi susu yang dihasilkan adalah 1,42 ± 0,32
liter/ekor/hari. Produksi susu yang tertinggi adalah 1,79 L/hari dan produksi susu yang terendah
adalah 1,06 L/hari. Bervariasinya produksi susu ini disebabkan beberapa faktor diantaranya sifat
perah (dairy character), umur, tingkat laktasi, bulan laktasi dan tatalaksana pemeliharaan, dimana
kondisi setiap individu kerbau tidak sama. Produksi susu kerbau ini tidak jauh berbeda dengan
Produksi susu kerbau lumpur dengan sistem pemeliharaan ekstensif dan tradisional di beberapa
daerah 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 yaitu
kerbau yang sudah turun temurun dipelihra oleh peternak. Kerbau lumpur tidak termasuk kerbau
tipe perah, tetapi tipe kerja. Faktor lain yang mempengaruhi produksi susu harian kerbau lumpur
ini disebabkan peternak belum berusaha untuk meningkatkan produksi susu kerbaunya.
Peningkatan produksi susu ini dapat dicapai dengan cara memberikan makanan yang berkualitas
baik dan dalam jumlah yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuisioner yang memperoleh skor
51,33%. Pakan yang diberikan pada ternak ini hanya berupa hijauan lapangan sehingga kebutuhan
ternak belum terpenuhi secara sempurna. Hal ini antara lain disebabkan karena sistem
pemeliharaan yang masih tradisional, terutama dalam hal penyediaan pakan dan pengelolaan
sistem perkembang-biakan (breeding) yang kurang memadai. Diperlukan berbagai upaya perbaikan
untuk meningkatkan produktivitas dan populasi ternak ini sebagai aset penting plasma nutfah di
Sumsel. Hasil kajian dan identifikasi sistem pemeliharaan dan pemanfaatan produksi kerbau
Pampangan oleh Wirdahayati et al., (2005) mengindikasikan bahwa perbaikan aspek-aspek
pemberian pakan terutama yang tersedia secara lokal (di lahan petani) pada saat kritis dan selama
musim kering, serta perbaikan breeding dapat meningkatkan produktivitas ternak dan produksi
susu.
Hal ini terbukti padaPeternak 8, 9 dan 10 mempunyai produksi susu yang lebih tinggi dari
yang lainnya, hal ini disebabkan karena peternak pada daerah sampel ini memberikan hijauan
tambahan, pada malam hari dan konsentrat juga diberikan. Pemberian konsentrat juga
mempengaruhi 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 yang
memadai pada induk kerbau yang sedang laktasi melalui suplementasi bahan pakan lokal yang ada
seperti dedak, bungkil dan daun gamal yang ada disekitar lokasi petani meningkatkan produksi susu
dan pendapatan petani dibandingkan dengan pola tradisional.
Produksi susu ini hampir sama dengan produksi susu di Kecamatan Tilatang Kamang dan
Kabupaten 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 berbeda
dengan 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 di
Vietnam dapat mencapai 6 liter/hari pada awal laktasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Aspek teknis sangat mempengaruhi produksi susu kerbau rawa di pamatang panjang, hal ini
terlihat dengan perbedaan produksi susu pada peternak no 8,9 dan 10. Padahal peternak
tersebut hanya menambahkan konsentrat untuk ternaknya
2. Secara keseluruhan penerapan aspek teknis pemeliharaan ternak kerbau di Pamatang
Panjang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Ditjend Peternakan 1992, dengan
skor hanya 38,90%% dan produksi susu 1,42L/hari/ekor.
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ABSTRAK
Performans ayam broiler dengan pakan substitusi campuran tepung limbah keladi dan daun
murbei (Morbus alba) untuk menggantikan jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh 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 sebagai
berikut : 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 yang
diamati adalah pertambahan berat badan dan konversi pakan. Analiis data menggunakan Analisis
Keragaman ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian pemberian tepung keladi dan
tepung daun murbei tidak dapat meningkatkan pertambahan berat badan dan konversi pakan.
Kata kunci: Ayam Broiler, Tepung keladi, Tepung daun murbei
PENDAHULUAN
Usaha peternakan seringkali mempunyai masalah dalam pakan, mulai dari ketersediaan dan
harga pakan yang cukup mahal . Pakan sangat penting bagi kesuksesan peternakan karena 70 %
biaya produksi habis untuk biaya pakan ( Suharno dan Setiawan, 1999). Jagung mempunyai peranan
yang sangat penting dalam penyusunan ransum unngas karena bahan ini merupakan sumber energi
yang baik (Rasidi,1997). Menurut Rasyaf (1990) di Indonesia jagung kuning masih dimakan oleh
manusia dan di beberapa daerah menjadi bagian penting dalam menu sehari-hari. Sehingg Hrg
Jgung menjadi lebih mahal.
Salah satu cara untuk mengatasi tinginya biaya produksi adalah dengan mencari bahan
pakan alternative yang kandungan gizinya setara, terjamin kesediaannya, tidak mengendung anti
nutrisi dan dapat dimanfaatkan oleh tubuh ternak (Nuraini dan Mahata,2000). Menurut Suharno
dan Setiawan (1999) , tepung ubi talas merupakan pakan ternak sumber energy, untuk menghemat
dalam pembiayaan pakan, jagung kuning dapat disubstitusi dengan tepung ubi pucuk talas yang
juga mengandung energy cukup tinggi.
Menurut Rasyaf (1991)tepung ubi talas mengandung PK 2,3%, SK 1,45%, LK 0,41% dn EM
3720 kkal/kg. Berdasarkan kandungan energy metabolisme yang tinggi maka tepung ubi talas dapat
digunakan sebagai bahan pakan sumber energy. Kandungan kalsium dan fosfor dari tepung ubi talas
adalah 0,12% dan 0,16% (Rasyaf, 2001). Kandungan protein kasar pada tepung ubi talas masih
rendah, oleh karena itu perlu dicampur pakan yang mngandung protein kasar tinggi. Kekurangan ini
dapat diatasi dengan mencampurkan tepung daun mubei. Berdasarkan hasil analisis Loratorium
Kimia Departemen Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Pertanian IPB (1984) Yang disitasi
oleh 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 atas
maka pwrlu diketahui pengaruh tepung ubi talas yang ditambahkan tepung daun murbei sebagai
substitusi jagung kuning terhadap karkas dan giblet ayam broiler local jantan. Penelitian ini
bertujuan untuk Mengetahui pengaruh tepung ubi talas dan tepung daun murbei sebagai substitusi
jagung 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 terhadap
karkas dan giblet ayam broiler lokal jantan.
BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan 100 ekor ayam broiler berumur 2 minggu dengan rata-rata
berat badan 166,23 g yang ditempatkan dalam litter secara acak. Ayam broiler lokal jantan dipotong
pada akhir pemeliharaan sebanyak 2 ekor setiap perlakuan dan ulangan.. Jadi ayam broiler yang
dipotong 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 TDM
P2= Jagung kuning 70% + 30% TUT dan TDM
P3=Jagung kuning 55% + 45% TUT dan TDM
Tabel 1. Susunan ransum dan kandungan nutrien berdasarkan perlakuan
No

1
2
3
4
5
6
Jumlah
1
2
3
4
5
6

Bahan Pakan

Jagung kuning (%)
Campuran TUT dan TDM (%)
Bekatul (%)
Bk. Kedelai (%)
Tepung ikan (%)
Premik (%)
Kandungan nutrient
ME (kkal/kg)
Protein kasar (%)
Ca (%)
P(%)
Serat kasar (%)
Lemak kasar (%)

Perlakuan
P0
p1
p2 p3
50,00 42,50 35,00 27,50
0
7,5
15
22,5
28,00 28,00 28,00 28,00
14,00 14,00 14,00 14,00
7,00 7,00 7,00 7,00
1,00 1,00 1,00 1,00
100 100 100 100
3034 3038
3042 3045
17,38 17,40 17,42 17,44
0,91 0,95 0,99 1,02
0,75 0,74 0,73 0,72
3,22 3,44 3,66 3,88
5,83 5,71 5,59 5,47

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada broiler umur 35 hari, diperoleh hasil pengaruh
penambahan tepung ubi talas dan tepung daun murbei terhadap penambahan bobot badan dan
konversi pakan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Pengaruh perlakuan terhadap pertambahan berat badan (gram) dan konversi pakan pada
broiler
Perlakuan
P0
P1
P2
P3

Pertambahan berat badan (gram)
1804,75±16,31 a
1688,33± 30,24 b
1648,37 ± 28,34 b
1602,78 ± 25,69 b

Konversi Pakan
1,73±0,02 a
1,87 ± 0,04 b
1,88 ± 0,04 b
1,91 ± 0,03 b

Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan tepung ubi talas dan tpung daun murbei
dalam pakan memberikan pengaruh yang nyata( P<0,05) terhadap pertambahan bobot badan ayam
pedaging. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa level pemberian dengan penambahan tepung ubi
talas dan daun murbei tidak mempengaruhi pertambahan bobot badan karena pemberian
penambahan 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 penelitian
menunjukkan pakan yang dikonsumsi tinggi tetapi tidak trjadi peningkatan bobot badan pada ayam
pedaging. Hal ini diduga dikarenakan kandungan gizi pakan tidak mencukupi untuk kebutuhan
hidup ternakdaripada penggunaan pakan komersial . Menurut Jull (1979) laju pertumbuhan unggas
dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan kandungan zat makanan yang terdapat dalam pakan.
Kemudian ditambahkan oleh Tillman, dkk. (1984) daya cerna pakan yang tinggi menunjukkan zat
makanan yang dikonsumsi ternak banyak dimanfaatkan dalam tubuh sehingga akan meningkatkan
pertambahan bobot badan ternak.
Hasil penelitian memperlihatkan nilai pertambahan bobot badan (PBB) yang berbeda
menunjukkan bahwa laju pertambahan boot badan dipengaruhi langsung oleh konsumsi pakan
sesuai Amrullah (2004). Perbedaan hasil PBB selama pemeliharaan sangat dipengaruhi konsumsi
pakan 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 sebagai
dasar perhitungan ekonomis. Hasil analisis statistic menunjukkan pemberian tepung ubi talas dan
daun murbei memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan pada ayam
pedaging. Konversi pakan tertinngi terdapat pada perlakukan p3 sebrsar 1,64 ±0,02 sedangkan
terendah di perlakuan p1 sebesar 1,91 ± 0,03. Perbedaan nilai ini disebabkan pertambahan bobot
badan yan menurun seiring dengan penambahan tepung ubi talas dan daun murbei. Selain
pertambahan bobot badan nilai konversi pakan dipengaruhi oleh konsumsi pakan. Konversi pakan
merupakan perbandingan atara konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan yang dihsilkan ,
sehingga nilai konsumsi pakan yang sama namun pertambahan bobot badan semakin tinggi maka
nilai konversi pakan akan semakin rendah. Semakin kecil nilai konversi pakan maka akan semakin
baik karena hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pakan semakin efisien. Semakin efisien ayam
mengubah 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 dikonsumsi
dengan pertambahan bobot badan. Pada hasil penelitian inidiketahui bahwa pertambahan bobot
badan sejalan dengan konsumsi pakan sehingga menghasilkan nilai konversi pakan yang lebih
tinggi. Semakin meningkatnya level pemberian tepung ubi talas dan daun murbei dalam pakan
semakin meningkatkan nilai konversi pakan, yang berarti pakan yang dikonsumsi tidak efisien
dimanfaatkan dalam pertambahan bobot badan karena lebih banyak jumlah pakan yang dibutuhkan
untuk menghasilkan bobot badan yang sama pada umur yang sama. Konversi pakan merupakan
kemampuan ternak untuk mengubah pakan menjadi sejumlah produksi dalam satuan waktu
tetentu, baik untuk produksi daging maupun telur (Anggorodi,1994). Konversi pakan semakin tinggi
disebabkan oleh pertambahan bobot badan yang rendah dan konsumsi pakan yang tinggi seiring
dengn meningkatnya perlakuan. Menurunnya konversi pakan menandakan bahwa ayam tidak
efisien dalam menggunakan pakan untuk pertumbuhan . hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa
penggunaan tepung ubi talas dan daun murbei dalam pakan tidak memberikan pengaruh terhadap
konversi pakan karena pakan yang dikonsumsi rendah dan pertambahan bobot badan juga rendah
sehingga menghasilkan nilai konversi yang tinggi yaitu 1,91. Nilai konversi pakan ayam pedaging
pada umur lima minggu mnurut Pond kk. (1995) berkisar antara 1,5-1,6. Nilai konversi ransum
semua perlakuan pada penelitian ini di atas nilai tersebut yaitu berkisarantara 1,73-1,91.
KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian penambahan tepung ubi talas dan
daun murbdei dalam pakan tidak dapat meningkatkan pertambahan berat badan dan konverai
pakan. Penggunaan pakan komersial memberikan hasil terbaik terhadap pertambahan berat badan
dan konversi pakan.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to obtain the concentration of sodium hydroxide (NaOH) and the
appropriate concentration of ethanol with a mixture of waste cooking oil to formulate the semi-solid
ethanol as an alternative for house-hold fuel. The research was carried out by using complete
randomized 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 of
variance showed interaction of the ethanol concentration and the addition of NaOH concentration
significantly affected the degree of acidity (pH) and the calorific value. The addition of different
concentrations of ethanol, significantly affected on burning residue, calorific value, and heat
transfer. 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 color
changed from blue to yellowish blue, then to yellow flame before the flame finally extinguished. The
best formulation of semi-solid ethanol is treatment A2B3 which shows a viscosity of 19,500 cP, the
calorific value of 22,519 J/g and 45.34% combustion residues.
Key Words: ethanol, NaOH, waste cooking oil, semi-solidethanol
PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan konsumsi energi yang cukup tinggi di dunia. Beberapa
tahun terakhir pertumbuhan konsumsi energi Indonesia mencapai 7% per tahun. Angka tersebut
berada di atas pertumbuhan konsumsi energi dunia yang mencapai 2,6% per tahun. Konsumsi
energi 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 gas
dan minyak tanah. Bahan bakar ini juga biasanya dibawa pada saat berkemah, tamasya dan
travelling sebagai sumber energi untuk memasak minuman dan makanan. Bahan bakar rumah
tangga ini memiliki banyak kekurangan apabila dibawa berpergian.
Beberapa kekurangannya yaitu tempat bahan bakar gas yang cukup berat sehingga sulit
untuk dibawa dan pada saat terbanting dapat membahayakan. Minyak tanah yang memiliki bentuk
cair dapat mudah tumpah dan sering terjadi kelangkaan di pasaran. Etanol (C2H5OH) merupakan
senyawa kimia organik yang memiliki peluang besar menjadi pengganti bahan bakar gas dan
minyak tanah karena dapat diproduksi menggunakan bahan baku dari tumbuhan. Sifat fisik yang
mudah menguap, tegangan permukaan rendah dan titik nyala yang rendah pada etanol dalam
bentuk cair juga dapat membahayakan (Robinson, 2006). Bahan bakar berupa etanol semi padat
merupakan inovasi yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Bahan bakar pengganti
tersebut berupa semi padat untuk memudahkan dalam penanganan, pengemasan dan penyimpanan
karena tidak mudah tumpah dan mengalir. Menurut Merdjan dan Matione (2003) etanol semi padat
memiliki 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 hidrolisis
trigliserida sehingga menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Penggunaan minyak jelantah
dalam pembuatan etanol semi padat bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi dan
memanfaatkan kadar asam lemak bebas (ALB) sebagai bahan reaksi saponifikasi. Garam natrium
yang 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 saponifikasi
akan larut dengan terbentuknya garam natrium, sehingga akan menghasilkan etanol semi padat
yang memiliki nilai kalor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsentrasi natrium
hidroksida (NaOH) dan konsentrasi etanol yang tepat dalam formulasi etanol semi padat sebagai
bahan bakar yang dibuat dengan campuran minyak jelantah.
METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, dan Lab Analisis Hasil
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau dan Laboratorium Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Riau, waktu penelitian berlangsung selama 5 bulan yaitu pada bulan September 2014
sampai 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, natrium
hidroksida (NaOH) 12-15%, NaOH 0,1 N, phenoftalein, dan alkohol 96%. Alat-alat yang digunakan
adalah 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 percobaan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial. Faktor yang digunakan adalah
konsentrasi NaOH (12, 13, 14 dan 15%) dan konsentrasi etanol (85, 90 dan 95%), maka diperoleh
12 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 padat
Konsentrasi NaOH (%)
A1=12
A2=13
A3=14
A4=15

Pembuatan Etanol Semi Padat

Konsentrasi etanol (%)
B1=85
B2=90
A1B1
A1B2
A2B1
A2B2
A3B1
A3B2
A4B1
A4B2

B3=95
A1B3
A2B3
A3B3
A4B3

Proses pembuatan etanol semi padat yaitu minyak jelantah yang telah dimurnikan dengan
kadar ALB 6% digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan etanol semi padat. Minyak jelantah
tersebut dan etanol sesuai perlakuan dicampur, kemudian dipanaskan dan diaduk pada suhu 50-60
оC dalam keadaan tertutup oleh aluminium foil. Tambahkan NaOH sesuai perlakuan, kemudian
lakukan 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 Viskositas

Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan etanol semi padat
menggunakan alat brookfield viscousimeter. Langkah awal pengujian viskositas yaitu dengan
mengambil 150 g etanol semi padat dan memasukkannya ke dalam gelas beaker. Siapkan
perlengkapan alat brookfield viscousimeter yaitu spindel (pengaduk) yang sesuai dengan perkiraan
viskositas etanol semi padat. Turunkan spindel kedalam sampel yang telah masuk ke dalam gelas
beaker hingga tercelup. Pastikan posisi alat dalam keadaan seimbang dengan melihat waterpass
sudah dalam keadaan ditengah.Pastikan juga jarum pada posisi nol, kemudian mengatur kecepatan
putaran spindel sesuai perkiraan viskositas sampel. Hidupkan alat brookfield viscousimeter sehingga
spindel berputar dan tunggu sampai jarum pada posisi stabil. Catat pengukuran pada alat, kemudian
hasil 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 pH
meter. Sebelum dilakukan pengukuran, pH meter harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan
menggunakan larutan buffer 7,0 dan 4,0. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan mencelupkan
elektrodanya ke dalam 1 g etanol semi padat yang telah diencerkan dengan 10 ml akuades dan
dibiarkan beberapa saat sampai diperoleh pembacaan yang stabil.
Uji Pembakaran

Uji pembakaran mengacu pada Robinson (2006) dilakukan untuk mengetahui efisiensi
pembakaran etanol semi padat. Sekitar 10 g etanol semi padat dibakar di cawan porselen tahan
panas. Hasil pembakaran tersebut dihitung sisa pembakaran dan lama api menyala saat etanol semi
padat terbakar. Tahapan uji pembakaran dilakukan dengan menimbang bobot cawan porselendan
dinyatakan sebagai bobot wadah. Tambahkan 10 g etanol semi padat di dalam cawan porselen dan
ditimbang bobotnya, bobot ini disebut dengan bobot isi. Etanol semi padat yang terdapat di dalam
cawan porselen dibakar dan apinya dibiarkan menyala hingga padam. Cawan porselen yang berisi
sisa pembakaran eanol semi padat kemudian ditimbang kembali dan dicatat sebagai bobot akhir.
Perhitungan residu pembakaran adalah sebagai berikut:
Nilai Kalor
Nilai kalor etanol semi padat diukur menggunakan alat calorimeter C200. Langkah awal
pengujian yaitu dengan menyalakan unit komputer yang terhubung dengan alat, kemudian buka
software CalWin. Hidupkan alat calorimeter C200, kemudian buka penutup alat sehingga layar di
pojok kiri bawah menjadi “C200 waiting”. Ambil decomposition vassel di dalam alat, kemudian buka
dan ambil crucible di dalamnya. Timbang 1 g sampel etanol semi padat ke dalam crucible, kemudian
letakkan 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 magnet
telah 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 temperatur
suhu memenuhi standar yaitu suhu 18-25 оC, maka alat akan menampilkan waktu proses
pengukuran. Setalah 15 menit pengukuran maka akan didapat hasil pada layar komputer dengan
satuan nilai kalor J/g.
Panas yang dapat dipindahkan

Pengujian panas yang dapat dipindahkan mengacu pada Mulyono dan Suseno (2010) dapat
diketahui dengan cara memasukkan 100 ml air kedalam gelas beaker kemudian mengukur suhu
awal. Etanol semi padat sebanyak 5 g kemudian dibakar untuk memanaskan air 100 ml dalam gelas
beaker. Suhu akhir air diukur setelah etanol semi padat sudah tidak terbakar. Perhitungan pindah
panas adalah sebagai berikut:
Analisis Warna Api
Analisa warna api dari pembakaran etanol semi padat dapat dilakukan dengan mengambil
etanol semi padat 5 g, kemudian dimasukkan dalam cawan porselen. Etanol semi padat dibakar dan
amati warna nyala dari hasil pembakaran etanol semi padat tersebut.
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Analisis Data
Analisis 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 Viskositas
Hasil dari analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi natrium
hidroksida (NaOH) yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap viskositas, sedangkan
penambahan konsentrasi etanol yang berbeda dan interaksi antara perlakuan memberikan
pengaruh tidak nyata terhadap viskositas. Rata-rata viskositas etanol semi padat setelah diuji lanjut
DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Rata-rata viskositas etanol semi padat (cP)

Konsentrasi etanol
B1 (85%)
B2 (90%)
11.583
11.250
19.167
19.333
29.333
29.083
40.250
40.417
25.083
25.021

Konsentrasi NaOH
A1 (12%)
A2 (13%)
A3 (14%)
A4 (15%)
Rata-rata

B3 (95%)
10.333
19.500
29.250
40.917
25.000

Rata-rata
11.055A
19.333B
29.222C
40.528D

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf besar yang berbedamenunjukkan berbeda nyata (P≤0,05)

Penambahan konsentrasi etanol berpengaruh tidak nyata terhadap viskositas disebabkan
karena etanol teikat dengan reaksi NaOH dan asam lemak bebas, sehingga penambahan air pada
saat pengenceran etanol tidak berpengaruh terhadap viskositas etanol semi padat. Fungsi etanol
pada proses saponifikasi yaitu memfasilitasi reaksi NaOH dan asam lemak sehingga larut dalam
etanol meskipun tingkat kelarutannya rendah. Ketika NaOH dilarutkan dalam etanol maka akan
terbentuk NaC2H5O yang dapat mengkatalisis reaksi saponifikasi ini, sehingga reaksi dapat
berlangsung lebih cepat dan dihasilkan garam yang lebih banyak karena sifat kebasaan NaC2H5O
lebih tinggi dari NaOH. Pada pembuatan etanol semi padat, fungsi utama etanol yaitu sebagai bahan
bakar etanol semi padat karena etanol memiliki sifat mudah terbakar sehingga mudah dalam
aplikasiannya. Menurut Windholz (1976) etanol adalah pelarut yang serbaguna, larut dalam air dan
pelarut organik lainnya. Gugus hidroksil yang memiliki sifat polar menyebabkannya dapat larut juga
dalam banyak senyawa ion. Tabel 2 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi NaOH
berpengaruh nyata terhadap viskositas disebabkan oleh ion Na+ yang semakin meningkat, akibatnya
semakin banyak juga garam natrium yang dihasilkan. Menurut Yoeswono dkk. (2007) penggunaan
katalis basa akan meningkatkan jumlah garam natrium, sejalan dengan penambahan jumlah katalis
basa.
Derajat Keasaman (pH)

Hasil dari analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi etanol yang
berbeda memberikan pengaruh tidak nyata terhadap nilai pH, sedangkan penambahan konsentrasi
natrium hidroksida (NaOH) yang berbeda dan interaksi antara perlakuan memberikan pengaruh
nyata terhadap nilai pH. Rata-rata nilai pH etanol semi padat setelah diuji lanjut DNMRT pada taraf
5% dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata nilai pH etanol semi padat
Konsentrasi
NaOH
A1 (12%)

Konsentrasi etanol
B1 (85%)
B2 (90%)
9,69bc
9,67b

B3 (95%)
9,61a

Rata-rata
9,65A
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A2 (13%)
A3 (14%)
A4 (15%)
Rata-rata

Keterangan:

9,74cd
9,72cd
9,71bc
9,72B
de
de
fg
9,77
9,75
9,81
9,77C
9,81fg
9,80ef
9,86g
9,82D
9,75
9,73
9,74
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil atau huruf besar yang berbedamenunjukkan
berbeda nyata (P≤0,05) dan angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama
menunjukkan berbeda tidak nyata (P≥0,05)

Penambahan konsentrasi etanol berpengaruh tidak nyata terhadap nilai pH disebabkan
karena penambahan air pada saat pengenceran etanol hanya sedikit dibandingkan dengan
penambahan alkali yaitu NaOH yang bersifat basa kuat sehingga etanol tidak mampu memberikan
perubahan pH secara signifikan. Etanol yang memiliki pH hampir netral juga penyebab tidak
berpengaruhnya pH pada etanol semi padat yang dihasilkan. Siegel (2007) menyatakan gugus
hidroksil membuat etanol sedikit basa yaitu 7,33 atau hampir netral dengan pH air murni sebesar
7,00. Tabel 3 menunjukkan semakin banyak penambahan konsentrasi NaOH maka semakin
meningkat pH dari etanol semi padat. Hal ini disebabkan pembuatan etanol semi padat
menggunakan NaOH sebagai alkali yang bereaksi dengan asam lemak bebas, sehingga dapat
meningkatkan ion OH- pada larutan. Menurut Heaton (1996) natrium hidroksida (NaOH) dikenal
sebagai soda kaustik yang memiliki sifat basa kuat. NaOH ini juga dapat larut pada etanol dan
metanol, walaupun kelarutan NaOH dalam kedua cairan ini lebih kecil dari pada kelarutan KOH.

Gambar 1. Grafik peningkatan nilai pH etanol semi padat

Pengaruh interaksi antara etanol dan NaOH memberikan perbedaan antara kombinasi
perlakuan. Tabel 3 menunjukkan perlakuan A1B3 berbeda nyata terhadap semua kombinasi
perlakuan, hal ini disebabkan oleh penambahan konsentrasi NaOH hanya 12% mengakibatkan ion
OH- lebih sedikit dibandingkan kombinasi perlakuan yang lain, selain itu diduga etanol 95% yang
tidak terikat di dalam garam natrium dan air yang dihasilkan saat reaksi saponifikasi dapat
menyebabkan rendahnya nilai pH pada perlakuan A1B3. Tabel 3 juga menunjukkan perlakuan A4B3
berbeda 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 konsentrasi
NaOH 15% mengakibatkan ion OH- lebih banyak dibandingkan kombinasi perlakuan yang lain,
selain itu diduga penggunaan etanol 95% yang mudah menguap saat dipanaskan dan etanol yang
memiliki 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% dan
90%. Hal ini disebabkan karena semakin besar konsentrasi NaOH membuat reaksi saponifikasi
menjadi cepat sehingga konsentrasi etanol 95% dapat mudah menguap.
Uji Pembakaran

Lama pembakaran etanol semi padat berlangsung antara 7 menit 14 detik hingga 9 menit 18
detik. Hal ini disebabkan oleh komponen pembentuk etanol semi padat yaitu NaOH yang bereaksi
dengan asam lemak bebas. Hasil dari analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan
konsentrasi etanol dan NaOH yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap residu
pembakaran, sedangkan interaksi antara perlakuan memberikan pengaruh tidak nyata terhadap
residu pembakaran. Rata-rata residu pembakaran etanol semi padat yang dihasilkan setelah diuji
lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4.
Penambahan konsentrasi etanol berpengaruh nyata terhadap residu pembakaran
disebabkan karena komposisi atom karbon pada setiap konsentrasi etanol berbeda-beda sehingga
semakin besarnya konsentrasi etanol yang ditambahkan, akan semakin kecil residu pembakaran
yang dihasilkan pada pembakaran etanol semi padat. Residu pembakaran timbul karena proses
pembakaran dilakukan di udara yang tidak cukup oksigen, sehingga pembakaran terjadi secara
tidak sempurna dan tidak mampu untuk membakar habis gel, air dan minyak pada etanol semi
padat. Semakin rendah konsentrasi etanol maka akan menurunkan nilai kalor etanol sehingga tidak
cukup untuk menguapkan air yang terkandung di dalam etanol semi padat yang telah terikat
bersamaan dengan NaOH yang memberikan sifat padat. Tabel 4 menunjukkan bahwa penambahan
konsentrasi NaOH berpengaruh nyata terhadap residu pembakaran disebabkan karena sifat NaOH
yang bereaksi dengan asam lemak bebas berfungsi sebagai pemadat dan dapat mengikat air dan
etanol dalam proporsi tertentu. Kepadatan etanol semi padat ini mempengaruhi residu
pembakaran, karena semakin lama pembakaran maka semakin tinggi kepadatan etanol semi padat.
Tabel 4. Rata-rata residu pembakaran etanol semi padat (%)
Konsentrasi NaOH
A1 (12%)
A2 (13%)
A3 (14%)
A4 (15%)
Rata-rata

Keterangan:

Nilai Kalor

Konsentrasi etanol
B1 (85%)
B2 (90%)
51,57
48,36
54,98
51,88
57,28
53,28
60,67
56,20
56,12C
52,43B

B3 (95%)
46,42
45,34
47,04
48,98
46,94A

Rata-rata
48,78A
50,73AB
52,53B
55,28C

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 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 nilai
kalor. Rata-rata nilai kalor etanol semi padat setelah diuji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat
pada Tabel 5.
Penambahan konsentrasi etanol berpengaruh nyata terhadap nilai kalor sehingga Tabel 3
menunjukkan perlakuan B3 berbeda nyata dengan B1 dan B2. Hal ini di disebabkan karena
konsentrasi etanol perlakuan B3 yaitu 95% sama dengan etanol absolut sehingga semakin besarnya
konsentrasi etanol yang ditambahkan akan semakin besar juga nilai kalor etanol semi padat.
Prihandana dkk. (2007) menyatakan etanol dengan kadar 95-96% dapat digunakan sebagai bahan
bakar.
Tabel 5. Rata-rata nilai kalor etanol semi padat (J/g)
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Konsentrasi NaOH
A1 (12%)
A2 (13%)
A3 (14%)
A4 (15%)
Rata-rata

Keterangan:

Konsentrasi etanol
B1 (85%)
B2 (90%)
de
21.022
21.344ef
cd
20.016
20.388cd
ab
19.311
19.543bc
18.292a
18.652ab
A
19.660
19.981A

B3 (95%)
21.599ef
22.519f
22.111ef
21.152de
21.845B

Rata-rata
21.321C
20.974C
20.321B
19.365A

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil atau huruf besar yang berbedamenunjukkan berbeda
nyata (P≤0,05) dan angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil atau huruf besar yang sama
menunjukkan berbeda tidak nyata (P≥0,05)

Nilai kalor etanol semi padat ini dihasilkan dari kandungan kalor etanol sebagai bahan
utama yang memiliki dua atom karbon (C) dan kalor minyak jelantah dari kelapa sawit yang
memiliki rantai atom karbon (C16) dari asam lemak palmitat. Lloyd dan Visagie (2007) menyatakan
bahwa nilai kalor dipengaruhi juga oleh komposisi karbon terikat pada suatu bahan bakar. Hal ini
dikarenakan dalam pembakaran dibutuhkan karbon yang akan bereaksi dengan oksigen untuk
menghasilkan kalor. Pembuatan konsentrasi etanol dilakukan dengan cara pengenceran sehingga
terdapat air dalam formulasi, hal ini menyebabkan penurunan nilai kalor etanol semi padat.
Menurut Listiyanawati (2008) menyatakan bahwa seluruh uap yang dihasilkan selama proses
pembakaran semuanya terkondensasi. Tabel 5 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi
NaOH berpengaruh nyata terhadap nilai kalor disebabkan karena pada proses pembakaran di dalam
calorimeter C200 terjadi proses pembakaran secara sempurna sehingga oksigen yang ditambahkan
antara 25-30 bar dapat membakar etanol semi padat hingga habis.
Pengaruh interaksi antara etanol dan NaOH memberikan perbedaan antara kombinasi
perlakuan. Tabel 5 menunjukkan perlakuan A4B1 berbeda tidak nyata terhadap A3B1 dan A4B2, tetapi
berbeda nyata terhadap A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, A2B2, A2B3, A3B2, A3B3, dan A4B3. Hal ini disebabkan
oleh perlakuan A4B1 yang menggunakan konsentrasi NaOH 15% membuat semakin banyaknya
garam natrium yang terbentuk. Nilai kalor yang dilepaskan dari atom karbon etanol 85% dan
minyak terus berkurang seiring pembakaran garam natrium. Tabel 5 juga menunjukkan perlakuan
A2B3 berbeda tidak nyata terhadap perlakuan A1B3, A3B3 dan A1B2, tetapi berbeda nyata terhadap
A1B1, A2B1, A2B2, A3B1, A3B2, A4B1, A4B2, dan A4B3. Hal ini disebabkan oleh penambahan konsentrasi
NaOH 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 konsentrasi
NaOH 13% dan 14% mengalami peningkatan singnifikan. Hal ini disebabkan oleh viskositas yang
semakin turun, apabila penambahan konsenntrasi NaOH semakin berkurang. Konsentrasi etanol
95% 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 banyaknya
jumlah etanol, sehingga beberapa etanol akan keluar dari garam natrium ketika dihomogenkan oleh
mixer. 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. Menurut
Horn dan Krupp (2008) etanol bersifat higroskopis yaitu akan menyerap uap air langsung dari
atmosfer apabila langsung terpapar oleh udara, maka dalam pengemasannya bahan bakar etanol
harus ditutup rapat.
Panas yang dipindahkan

Hasil dari analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi etanol dan
natrium hidroksida (NaOH) memberikan pengaruh nyata terhadap nilai pindah panas, sedangkan
interaksi antara perlakuan memberikan pengaruh tidak nyata terhadap nilai pindah panas yang
dihasilkan. 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 (%)
Konsentrasi etanol
Konsentrasi
NaOH
B1 (85%)
B2 (90%)
B3 (95%)
A1 (12%)
81,56
90,02
93,84
A2 (13%)
76,16
85,19
99,02
A3 (14%)
71,61
80,40
91,03
A4 (15%)
65,73
74,75
85,57
Rata-rata
73,76A
82,59B
92,36C

Rata-rata
88,47C
86,79C
81,01B
75,35A

Ket: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 disebabkan
karena setiap konsentrasi etanol memiliki nilai kalor yang berbeda-beda sehingga pindah panas
yang dilepaskan sesuai dengan kalor yang dimiliki oleh etanol semi padat. Besarnya konsentrasi
etanol ini menandakan besarnya suhu api dan nilai kalor sehingga dapat memberikan pengaruh
terhadap nilai pindah panas. Perpindahan panas pada penelitian ini dilakukan secara konveksi yaitu
terjadi apabila adanya perubahan suhu ketika etanol semi dibakar. Suhu api dan nilai kalor akan
semakin 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 adanya
tambahan kalor yang berasal dari alat pemanas, menyebabkan suhu air yang berada dekat wadah
meningkat. Tabel 6 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi NaOH berpengaruh nyata
terhadap nilai pindah panas disebabkan oleh perbedaan sifat kepadatan etanol semi padat pada
setiap perlakuan. Pada saat diaplikasikan untuk memanaskan air, sejumlah air, minyak dan gel akan
tersisa karena tidak dapat menguap. Gel yang tersisa memiliki berat yang berbeda-beda dengan
semakin meningkatnya konsentrasi NaOH, sehingga nilai kalor yang dilepaskan berbeda juga untuk
menghabiskan garam natrium.
Warna Api

Warna api pembakaran menandakan komponen-komponen yang terbakar pada bahan
bakar. 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% dan
dengan penambahan NaOH dengan konsentrasi 12%, 13%, 14% dan 15%. Warna api yang muncul
yaitu mula-mula biru dan kemudian setelah 30 detik menjadi biru kekuningan hingga 1 menit 30
detik, setelah itu warna api berubah menjadi kuning kebiruan hingga api padam. Hasilwarna api
etanol semi padat dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Warna api pembakaran etanol semi padat

Warna api timbul akibat komponen-komponen pembuatan etanol semi padat pada saat
pembakaran 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 bereaksi
dengan asam lemak bebas dalam pembuatan etanol semi padat. Semakin besarnya konsentrasi
NaOH yang ditambahkan, maka api yang berwarna kuning akan semakin lama terbentuk pada saat
proses pembakaran. Sebaliknya, apabila semakin besar konsentrasi etanol, maka api yang berwarna
biru akan lebih lama terbentuk selama proses pembakaran. Warna api yang berubah-ubah ini tidak
menimbulkan bau dan asap selama pembakaran. Etanol semi padat ini memiliki api difusi sehingga
api pembakaran yang dihasilkan tanpa perantara terjadi karena pencampuran bahan bakar dengan
oksigen di udara. Api difusi pada etanol semi padat tidak menghasilkan banyak jelaga karena
memiliki api bentuk kerucut kuning kebiruan yang khas dan mudah dikontrol. Menurut Lloyd dan
Vissagie (2007) api difusi cenderung membakar lebih lambat dan dapat menghasilkan jelaga apabila
jarak antara bahan bakar dengan alat pemasakan terlalu dekat sehingga tidak terdapat cukup
oksigen untuk pembakaran secara sempurna. Visser dan Utira (2003) menyatakan bahwa
karakteristik api dari pembakaran secara difusi adalah api yang panjang dan berbentuk menyerupai
kerucut. Apabila api difusi terjadi pada sebuah permukaan yang lebih luas, maka akan terbakar
secara tidak stabil dan berlidah api banyak.
KESIMPULAN

Kesimpulandaripenelitian yang telahdiakukanyaitu penambahan konsentrasi etanol yang
berbeda memberikan pengaruh terhadap residu pembakaran, nilai kalor dan pindah panas, tetapi
tidak memberikan pengaruh terhadap viskositas dan derajat keasaman (pH). Penambahan
konsentrasi natrium hidroksida (NaOH) yang berbeda memberikan pengaruh terhadap viskositas,
derajat keasaman (pH), residu pembakaran, nilai kalor dan pindah panas. Interaksi antara
perlakuan memberikan pengaruh terhadap derajat keasaman (pH) dan nilai kalor, tetapi tidak
memberikan pengaruh terhadap viskositas, residu pembakaran, dan pindah panas. Formulasi
terbaik sesuai karakteristik viskositas, nilai kalor, dan residu pembakaran adalah etanol semi padat
dengan 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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ABSTRAK
Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan minyak murni yang diperoleh dari daging buah kelapa segar
yang dalam proses pembuatannya tidak mengalami proses pemanasan tinggi atau tambahan bahan
kimia apapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Rhizopus
oligosporus dan lama fermentasi terhadap rendemen, kadar air, asam lemak bebas, bilangan
peroksida, densitas, aroma dan warna. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan konsentrasi Rhizopus oligosporus 1%, 3% dan 5% serta lama
fermentasi 1 hari, 2 hari dan 3 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus
oligosporus berpengaruh terhadap rendemen VCO, lama fermentasi berpengaruh terhadap asam
lemak bebas, sedangkan interaksi antara konsentrasi Rhizopus oligosporus dan lama fermentasi
berpengaruh terhadap bilangan peroksida VCO. Kombinasi perlakuan terbaik diperoleh pada VCO
dengan 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 (aroma
khasminyak VCO/normal) danwarna 1,18 (putih bening).
Kata kunci : Virgin coconut oil, lama fermentasi, Rhizopus oligosporus
PENDAHULUAN

Kelapa memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia. Komoditas ini termasuk
kebutuhan sehari-hari masyarakat. Luas lahan dan iklim tropis yang dimiliki negara Indonesia
sangat 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 prosesnya
memanfaatkan santan kelapa dan diproses lebih lanjut. Minyak yang dihasilkan memiliki kadar air
dan asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening dan memiliki daya simpan yang lama. Ada
beberapa metode untuk memperoleh VCO, diantaranya yaitu metode sentrifuse, metode pancingan
dan metode fermentasi. Penelitian sebelumnya telah dilakukan Handayani dkk (2008) tentang
ekstraksiVCOmenggunakan sistem fermentasi dengan memvariasikan konsentrasi Lactobacillus
bulgaricusyaitu1%, 3%dan 5%, serta suhu fermentasi25°C, 30°C, 35°C dan 45°C, yang diinkubasi
selama 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 VCO
yang dihasilkan.
BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat
600C),

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah santan kelapa, air masak (suhu
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 asetat
glasial, 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 Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola faktorial yaitu
terdiri atas 2 faktor, yaitu: lama fermentasi (L) terdiri dari 3 taraf 1hari (L 1), 2 hari (L2), 3 hari
(L3)dan konsentrasi Rhizopus oligosporus (K) terdiri dari 3 taraf, yaitu K1 = 1% K2 = 3% K3 = 5%.
Metode Penelitian

Biakan murni Rhizopus oligosporus diambil satu o selalu diinokulasikan dalam pepton cairse
banyak 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, yang
dihasilkan dari 1 kg kelapa parut dan 2 liter air. Pembuatan VCO dibagi menjadi 3 bagian, bagian
pertama penambahan konsentrasi Rhizopus oligosporus sebanyak 1%, bagian kedua penambahan
konsentrasi sebanyak 3%, bagian ketiga penambahan konsentrasi sebanyak 5%. Ketiga bagian
dilakukan dengan 3 variasi lama fermentasi yaitu 1 hari, 2 haridan 3 hari.
Untuk pembuatan VCO bagian pertama, yaitu dengan konsentrasi Rhizopus oligosporus
sebanyak 1%, 2% dan 3% dilakukan sebagai berikut: 3 kg kelapa parut dan 6 liter air dipress
menggunakan mesin hydraulic pressure hingga dihasilkan santan, kemudian santan dibiarkan
selama 30 menit hingga terbentuk krim pada bagian atas. Kemudian dilakukan pemisahan antara
krim dan air dengan menggunakan pipet pompa dan dihasilkan krim sebanyak 750 ml. Krim yang
dihasilkan dibagi kedalam 3 wadah, sehingga dalam satu wadah terdapat 250 ml krim santan. Krim
yang dihasilkan ditambah Rhizopus oligosporus sebanyak 1%, 3% dan 5% kedalam masing-masing
wadah dan diaduk secara merata lalu difermentasi. Perlakuan ini juga sama dilakukan untuk bagian
kedua 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, lapisan
tengah berupa skim, dan lapisan bawah berupa air. Lapisan minyak yang dihasilkan dipisahkan
secara hati-hati dengan menggunakan corong pemisah. Kemudian minyak yang telah dipisahkan
disaring menggunakan kertas saring agar diperoleh minyak yang jernih dan tidak tercampur dengan
skim.
Analisis yang dilakukan meliputi, rendemen VCO, kadar air, asam lemak bebas, bilangan
peroksida, bilangan iod, densitas dan uji organoleptik berupa uji deskripsi (warna dan aroma).
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rendemen
Nilai rendemen VCO yang dihasilkan berkisar antara 11,60% - 27,20% dengan rata-rata
rendemen keseluruhan adalah 13,02 %.Nilai rendemen dalam penelitian ini lebih tinggi jika
dibandingkan dengan hasil penelitian Christianti (2009) yang menggunakan ragi tempe yaitu
dengan nilai rendemen VCO sebesar 10,99%. Hal ini menunjukkan bahwa rendemen VCO dengan
fermentasi menggunakan biakan murni Rhizopus oligosporus lebih tinggi dari pada menggunakan
ragi tempe. Hasil sidik ragam nilai rendemen VCO menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus
oligosporus berpengaruh nyata (P≤0,05) terhadap nilai rendemen VCO yang dihasilkan. Sedangkan
lama fermentasi dan interaksi antara konsentrasi Rhizopus oligosporus dengan lama fermentasi
berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap nilai rendemen VCO yang dihasilkan. Pengaruh
konsentrasi Rhizopus oligosporus terhadap VCO dapat dilihat pada Gambar 1.
Hasil uji lanjut BNT0.01 (Gambar 1) terhadap nilai rendemen VCO menunjukkan bahwa nilai
rendemen 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 oligosporus
sebanyak 5% kemungkinandisebabkan oleh terganggunya aktivitas enzimyang mengakibatkan
sulitnya 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 bersifat
memecah globula protein dalam sistem emulsi, ketika sistem emulsi santan pecah maka minyak
akan terpisah dengan komponen air.

Gambar 1.

Nilai rendemen VCO pada konsentrasi Rhizopus oligosporus yang berbeda (nilai yang diikuti oleh
huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata).

2. Kadar Air

Kadarair dalam minyak dapat memicu terjadinya reaksi hidrolisis yang mengakibatkan
kerusakan pada minyak (Ketaren,1986). Analisis kadar air minyak dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode thermovolumetri.Kadar air minyak yang dihasilkan dengan
menggunakan metode thermovolumetri adalah0%. Kadar air yang dihasilkan pada penelitian ini
telah memenuhi syarat mutu VCO SNI 7381:2008 yaitu maksimal 0,15%.
Hasil sidik ragam kadar air VCO menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus oligosporus, lama
fermentasi dan interaksi antara konsentrasi Rhizopus oligosporus dengan lama fermentasi
berpengaruh tidak nyata(P>0.05)terhadapkadar air VCO.
3. Asam Lemak Bebas

Asam lemak bebas VCO yang dihasilkan berkisar antara 0,14 % - 0,28% dengan rata-rata
sebesar 0,17%. Asam lemak bebas yang dihasilkan pada penelitian ini rata-rata sudah memenuhi
syarat mutu VCO berdasarkan SNI 7381:2008, yaitu maksimal 0,2%. Hasilsidik ragam asam lemak
bebas VCO menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus oligosporusdaninteraksiberpengaruh tidak
nyata (P>0,05) terhadap asam lemak bebas VCO yang dihasilkan, namun lama fermentasi
berpengaruh 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 bahwa
asam lemak bebas yang tertinggi terdapat pada VCO dengan lama fermentasi 3 hari(0,25%) yang
berbeda nyata dengan lama fermentasi 1 hari (0,14%) dan 2 hari (0,15%). Semakin lama waktu
fermentasi maka kadar asam lemak bebas (ALB) yang dihasilkan semakin tinggi. Semakin tinggi
asam 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 yang
dihasilkan 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 dalam
VCOjugamampu menghidrolisalemak netral (trigiserida) sehingga menghasilkan asam lemak bebas
dan gliserol.

Gambar 2.

Kadar asam lemak bebas VCO pada lama fermentasi yang berbeda (nilai yang diikuti oleh huruf
yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata).

4. Bilangan Peroksida

Bilangan peroksida VCO yang dihasilkan berkisar antara 2,50 -6,50 meq O2/gsampel dengan
rata-rata bilangan peroksida keseluruhan adalah 3 meq O 2/gsampel. Hasil sidik ragam bilangan
peroksida VCO menunjukkan bahwa lama fermentasi dan interaksi antara konsentrasiRhizopus
oligosporus dan lama fermentasi berpengaruh sangat nyata(P≤0,01)terhadap bilangan peroksida
VCOyang 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 perbedaan
yang tidak nyata).

Hasil uji lanjut BNT0.01 (Gambar 3) terhadap bilangan peroksida VCO menunjukkan bahwa
bilangan peroksida yang tertinggi terdapat pada VCO dengan kombinasi perlakuan penambahan
konsentrasi 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.
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

397
Semakin lama waktu fermentasi yang digunakan maka semakin tinggi bilangan peroksida
yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan proses fermentasi yang terlalu lama dapat menyebabkan reaksi
oksidasi baik itu dipengaruhi oleh aktivitas mikroba ataupun kadar air. Bahan pangan berlemak
dengan kadar air dan kelembaban udara tertentu merupakan medium yang baik bagi pertumbuhan
jamur yang dapat mengeluarkan enzim, sehingga dapat menguraikan trigliserida menjadi asam
lemak bebas dan gliserol. Reaksi oksidasi juga dapat dipercepat oleh adanya cahaya sehingga
minyak yang dihasilkan banyak mengandung peroksida. Ketaren (1986) menyatakan faktor-faktor
yang dapat mempercepat oksidasi minyak nabati yaitu cahaya, suhu dan penyimpanan.
Winarno (2002)menyatakan bahwa reaksi oksidasi minyak dimulai dengan pembentukan
radikal bebas yang disebabkan oleh faktor yang dapat mempercepat reaksi yang kemudian radikal
bebas dengan oksigen akan membentuk peroksida aktif yang dapat membentuk hidroperoksida
yang bersifat sangat tidak stabil.
5. Densitas

Densitas VCO yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar 0,910– 0,920 dengan rata-rata
0,91. Nilai densitas pada penelitian ini sudah memenuhi SNI 7381:2008. Hasil sidik ragam nilai
densitas VCO menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus oligosporus, lama fermentasi dan interaksi
antara konsentrasi Rhizopus oligosporus dengan lama fermentasi berpengaruh tidak nyata (P>0.05)
terhadapnilai densitas VCO.
6. Aroma

Hasil ujiorganoleptik terhadap aroma VCO berkisar antara 3,62 - 4,70 dengan rata-rata
keseluruhan 4,09 (aroma khasminyak VCO/normal). Hasil sidik ragam nilai aroma VCO
menunjukkan bahwa lama fermentasi berpengaruh nyata (P≤0,05) terhadap aroma VCO yang
dihasilkan, sedangkan konsentrasi Rhizopus oligosporus dan interaksi antara konsentrasi Rhizopus
oligosporus dan lama fermentasi berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap aroma VCO yang
dihasilkan (Gambar 4).

Gambar 4.

Nilai organoleptik aroma VCO pada berbagai lama fermentasi yang berbeda (nilai yang diikuti
oleh haruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata).

Hasil uji lanjut BNT0.01 (Gambar 4) terhadap nilai organoleptik aroma VCO menunjukkan
bahwa semakin lama fermentasi yang dilakukan maka aroma VCO semakin meningkat. Aroma VCO
yang tertinggi didapat pada VCO dengan lama fermentasi 3 hari yaitu 4,40 yang termasuk dalam
kriteria ambang aroma khas VCO dan banyak diterima oleh panelis. Nilai organoleptik aroma VCO
pada lama fermentasi 1 hari (3,71) berbeda tidak nyata dengan lama fermentasi 2 hari (4,17) dan
lebih rendah dibandingkan dengan lama fermentasi 3 hari (4,40).
7. Warna

Warna VCO yang baik yaitu berwarna bening (menurut SNI 7381:2008). Hasil uji
organoleptik 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.
KESIMPULAN

Konsentrasi Rhizopus oligosporus berpengaruh terhadap rendemen VCO, sedangkan lama
fermentasi berpengaruh terhadap asam lemak bebas dan bilangan peroksida. Semakin lama
fermentasi maka nilai asam lemak bebas dan bilangan peroksida semakin tinggi sehingga kualitas
VCO semakin menurun. Hasil terbaik di peroleh pada perlakuan konsentrasi Rhizopus oligosporus
1% 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 minyak
VCO/normal) dan warna 1,18 (putih bening).
DAFTAR PUSTAKA

Arpi, 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 ragi
tempe.Skripsi. Universitas Negeri Surakarta. Surakarta.
Erika, C., Yunita, Arpi, N. 2014. Pemanfaatan Ragi Tapai dan Getah Buah Pepaya pada Ekstraksi
Minyak 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) through
fermentation 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 Kualitas
dan 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 Sifat
Fisik, 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 Papain
Kasar, 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 papain
kasar. Jurnal Teknologi Pangan. Vol. 8 No 2 : 136-141.
Witono, Y., Subagio, A,.Widjanorko, B.S. 2007. Ekstraksi virgin coconut oil secara enzimatis
menggunakan protease dari tanaman biduri. Jurnal Agritech. Vol. 27 No 3 : 100-106.

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

399

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

ABSTRAK
Ubi jalar ungu merupakan tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber
karbohidrat non beras yang memiliki keunggulan karena kandungan kandungan gula yang cukup
tinggi sehingga memberikan rasa manis yang lebih tinggi dibanding sumber karbohidrat lain,
disamping kandungan antosianinnya yang berfungsi sebagaia ntioksidan. Pemanfaatan ubi jalar
dalam bentuk tepung akan meningkatkan pemanfaatannya terutama untuk produk berbasis tepung
seperti produk bakery. Tetapi kelemahan tepung ubi jalar adalah adanya aroma khas ubi jalar yang
kurang disukai oleh konsumen, serta terjadinya perubahan warna. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mendapatkan metode pengolahan tepung ubi jalar ungu yang menghasilkan tepung ubi jalar
ungu dengan karakteristik fisik dan sensori terutama warnadan aroma yang disukai. Penelitian ini
dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor yaitu, perlakuan
fermentasi berupa fermentasi chips dengan 3 metode yang berbeda (fermentasi dengan air,
fermentasi dengan penambahan ragi roti, dan fermentasi dengan penambahan starter bakteri asam
laktat) dengan 3 variasi lama fermentasi, yaitu 24, 48, dan 72 jam. Pengamatan karakteristik fisik
tepung 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 penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan fermentasi chips ubi jalar memberikan pengaruh berbeda nyata
tetapi lama fermentasi memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap nilai kecerahan dan
oHue warna serta nilai kesukaan panelis terhadap warna dan aroma tepung. Secara umum
fermentasi chips ubi jalar ungu dengan menggunakan starter bakteri asam laktat selama 72 jam
menghasilkan tepung ubi jalar ungu dengan warna ungu yang cerah serta aroma yang lebih disukai
panelis.
Kata Kunci : bakteri asam laktat, Fermentasi, ragi roti, tepung, ubi jalar ungu.
PENDAHULUAN

Ubi jalar (Ipomoea batas L. Poir) merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang
berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditi yang dapat menggantikan terigu
sebagai bahan baku pangan. Tanaman ubi jalar dapat dibudidayakan baik di dataran tinggi maupun
dataran rendah. Tanaman ini juga mampu beradaptasi di daerah yang kurang subur dan kering. Di
Sumatera Utaraproduksi ubi jalar pada tahun 2014 (ASEM) sebesar 146.622 ton, naik sebesar
29.951 ton dibanding produksitahun 2013. Kenaikan produksi disebabkan oleh kenaikan luas panen
sebesar 2.029 hektar atau 22,29 persen danhasil per hektar mengalami kenaikan sebesar 3,54
ku/ha atau 2,76 persen (BPS Propinsi Sumatera Utara, 2015). Ubu jalar dapat dibedakan
berdasarkan 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 sebagian
besar tanaman, yaitu warna biru, ungu dan merah. Hingga saat ini telah ditemukan 23 jenis pigmen
antosianidin basis (aglikon) dan 6 yang umum ditemukan di tanaman adalah pelargonidin, cyanidin,
peonidin, delphinidin, petunidin dan malvidin. Kandungan antosianin yang tinggi di dalam umbi
akarnya 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). Kandungan
antosianin pada ubi jalar ungu lebih tinggi daripada ubi yang berwarna putih, kuning, dan jingga. Di
antara ubi jalar ungu, kultivar Ayamurasaki dan Murasakimasari merupakan sumber pigmen
antosianin 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 ungu
mempunyai gradasi warna ungu yang berbeda (Hardoko et al., 2010).Adanya zat warna ini akan
menghasilkan produk olahan ubi jalar yang berwarna menarik. Pemanfaatan ubi ungu dalam bentuk
tepung dapat mensubtitusikan tepung terigu sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan
tepung terigu yang cukup tinggi. Selain itu dapat memperluas penggunaanya menjadi berbagai
bentuk olahan. Tetapi pada saat proses pengolahan tepung pigmen antosianin dapat mengalami
degradasi, dan menyebabkan perubahan warna pada tepung. Tepung ubi jalar juga memiliki aroma
khas ubi jalar (bau langu) yang kurang disukai oleh konsumen, terutama pada saat digunakan untuk
produk bakery.Hal ini menyebabkan terbatasnya penggunaan tepung ubi jalar pada produk pangan.
Penelitian tentang modifikasi pengolahan tepung ubi jalar telah banyak dilakukan, yang
bertujuan untuk mengurangi hilanganya warna pada saat pengolahan. Beberapa diantaranya adalah
pemberian 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 belum
menunjukkan adanya peningkatan derajat putih yang nyata pada tepung modifikasi. Proses
fermentasi terjadi penghilangan komponen penimbul warna atau pigmen warna rusak dan ikut
luruh dalam air (Anggraeni dan Sudarmito, 2014).
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode fermentasi yang dapat menghasilkan
tepung ubi jalar ungu dengan karakteristik warna dan aroma yang disukai oleh konsumen. Hasil
penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh petani maupun industri yang ingin mengembangkan
pemanfaatan ubi jalar dalam bentuk tepung.
BAHAN DAN METODE

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas ubi jalar ungu
dengan umur panen 3,5 bulan yang didapat dari daerah Berastagi, Sumatera Utara. Starter mikroba
yang digunakan dalam proses fermentasi adalah ragi instan (Saccharomyces cerevisae), dan bakteri
asam laktat (BAL) yang diambil dari yoghurt komersial Biokul Plain ®. Peralatan yang digunakan
adalah peralatan untuk pembuatan tepung ubi jalar ungu diantaranya alat pengiris umbi, oven
pengering, disc mill (penggiling tepung), dan mesin pengayak tepung yang dilengkapi dengan
saringan 60 mesh. Alat yang digunakan untuk pengamatan warna tepung adalah kromameter
Konica Minolta (tipe CR-400, Jepang).
Pembuatan Tepung Ubi Jalar

Proses pembuatan tepung ubi jalar dilakukan dengan cara sortasi pada ubi jalar ungu yang
akan 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 dengan
ketebalan 2-3 mm. Irisan bahan dibagi menjadi 9 kelompok yang masing-masingdifermentasi
dengan metode dan lama fermentasi yang berbeda. Kelompok I-III difermentasi dengan cara
merendam irisan umbi di dalam air (fermentasi spontan) selama 24, 48 dan 72 jam.Kelompok IV-VI
chips difermentasi dengan menambahkann starter mikroba berupa ragi instan sebanyak 0,5% dari
berat air perendam selama 24,48, dan 72 jam. Kelompok VII – IX chips difermentasi dengan
menambahkan 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 perlakuan
perendaman. Masing-masing kelompok dibuat dalam 3 ulangan. Irisan ubi jalar yang sudah
difermentasi 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 selama
10 jam (sampai kering) hingga ubi jalar dapat dipatahkan. Ubi jalar kering digiling atau dihaluskan
dengan mesin penggiling, kemudian diayak dengan mesin pengayak dengan ayakan berukuran 60
mesh. Tepung ubi jalar yang dihasilkan kemudian dikemas dalam plastik dan ditutup rapat.
Pengamatan dan Analisis Data

Tepung ubi jalar yang dihasilkan dianalisis karakteristik fisiknya meliputi densitas kamba
(Looseet al., 1981) dan warna, serta karakteristik sensori warna dan aroma. Pengujian warna
dilakukan dengan menggunakan kromameter Minolta (tipe CR 200, Jepang). Sejumlah sampel
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 parameter
kecerahan. Warna kromatik campuran merah hijau ditunjukkan oleh nilai a. Warna kromatik
campuran biru kuning ditunjukkan oleh nilai b. Nilai oHue dihitung dengan persamaan (Hutching,
1999) sebagai berikut :
oHue = tan-1(b/a), dimana
oHue 18-54
oHue 198-234 : Biru Hijau
: Merah
oHue 54-90
oHue 234-270 : Biru
: Kuning Merah
oHue 90-126
oHue 270-306 : Biru Ungu
: Kuning
oHue 126-162 : Kuning Hijau
oHue 306-342 : Ungu
oHue 162-198 : Hijau
oHue 342-18
: Merah Ungu
Perubahan warna (E) dihitung dengan persamaan (Ahmed et al., 2010) sebagai berikut :
E = [(L*)2+( a*)2+( b*)2]1/2

Pengujian karakteristik sensori warna dan aroma tepung dilakukan dengan menggunakan
uji hedonik skala 1-9 1=amat sangat tidak suka, 2=sangat tidak suka, 3=tidak suka, 4=agak tidak
suka, 5=netral, 6=agak suka, 7=suka, 8=sangat suka, 9=amat sangat suka).
Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial
dengan jenis bahan perendam sebagai faktor I yang terdiri dari perendaman dalam natrium
metabisulfit (P1), natrium klorida (P2) dan asam askorbat (P3). Lama perendaman merupakan faktor
II yang terdiri dari 3 taraf yaitu 10 menit (L1), 20 menit (L2) dan 30 menit (L3). Data yang diperoleh
dianalisis dengan analisis ragam, dan perlakuan yang memberikan pengaruh berbeda nyata atau
sangat nyata selanjutnya diuji lanjut dengan uji Least Significant Range (LSR).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Densitas Kamba
Proses fermentasi dengan metode dan lama fermentasi yang berbeda memberikan pengaruh
berbeda tidak nyata terhadap nilai densitas kamba tepung ubi jalar ungu.Nilai densitas kamba
tepung ubi jalar ungu yang diberi perlakuan berkisar antara 0,50-0,57 g/cm3. Nilai densitas kamba
tepung ubi jalar yang tidak diberi perlakuan fermentasi (kontrol) adalah 0,63±0,04 g/ml. Hal ini
menunjukkan bahwa proses fermentasi menurunkan nilai densitas kamba dari tepung ubi jalar
ungu. Nilai densitas kamba secara umum dipengaruhi oleh ukuran partikel dan parameter ini
penting untuk menentukan volume kemasan yang dibutuhkan untuk mengemas produk. Semakin
kecil nilai densitas kamba maka semakin kecil berat bahan yang bisa dikemas dalam satuan volume
yang sama (Adebowale et al., 2008).
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Gambar 1. Pengaruh interaksi metode dan lama fermentasi terhadap densitas kamba tepung ubi jalar ungu

Gambar 1 menunjukkan pada proses fermentasi dengan air (spontan) dan fermentasi ragi,
semakin lama proses fermentasi cenderung meningkatkan nilai densitas tepung, tetapi pada
fermentasi menggunakan starter BAL, semakin lama fermentasi maka nilai densitas kamba tepung
akan semakin rendah. Nilai densitas kamba tepung juga dipengaruhi oleh kadar airnya. Berdasarkan
hasil 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 menunjukkan
bahwa 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 fermentasi
BAL memiliki kadar air yang relatif lebih rendah dibandingkan tepung dari 2 metode fermentasi
lainnya, meskipun lebih tinggi daripada tepung ubi jalar kontrol. Proses fermentasi menyebabkan
terjadinya degradasi pati menjadi molekul gula yang lebih sederhana. Semakin banyak jumlah pati
maka semakin banyak molekul air yang dapat ditahan (Sollars, 2008).
Pada fermentasi dengan BAL semakin lama fermentasi, maka lebih banyak pati yang
terdegradasi menjadi gula sehingga kadar airnya menjadi lebih rendah, dan densitas kamba tepung
juga menjadi lebih rendah. Pada fermentasi dengan air dan fermentasi dengan ragi roti, proses
degradasi pati lebih sedikit dibandingkan dengan BAL, karena kemampuan miroba untuk
merombak pati lebih rendah, sehingga semakin lama fermentasi, justru air yang diserap akan
semakin meningkat sehingga kadar air tepung meningkat, dan densitas kamba tepung juga akan
semakin meningkat.
Warna

Warna tepung ubi jalar ungudiukur dengan cara mengukur warna permukaan cake
menggunakan kromameter Minolta (tipe CR 400). Pengukuran menghasilkan nilai L* dan notasi a*
dan b*. Notasi L* menyatakan parameter kecerahan. Notasi a* menunjukkan warna kromatik
campuran merah-hijau dan nilai a (+) berkisar antara 0 sampai +100 untuk warna merah dan nilai
a(-) berkisar antara 0 sampai -80 untuk warna hijau. Notasi b* menunjukkan warna kromatik
campuran 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 dan
perhitungan parameter warna dapat dilihat pada Tabel 1.
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa metode fermentasi hanya memberikan pengaruh
yang berbeda nyata terhadap parameter a*, b*, dan o Hue Lama fermentasi serta interaksi antara
metode dan lama fermentasi hanya memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap a*, tetapi
memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap parameter warna lainnya. Tabel 1
menunjukkanpada ketiga metode fermentasi, maka semakin lama fermentasi nilai L*, a* dan E
akan 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. Penurunan
nilai b* menunjukkan warna tepung yang semakin menuju ke arah biru. Penurunan nilai oHue
menunjukkan warna tepung yang lebih mengarah ke ungu. Fermentasi dengan BAL menghasilkan
tepung yang berwarna ungu cerah. Kestabilan antosianin dipengaruhi oleh faktor enzimatis dan non
enzimatis. Secara enzimatis, antosianin dapat rusak oleh enzim antosianase dan atau polifenol
oksidase. Secara non enzimatis kertabilan antosianin dipengaruhi oleh pH, cahaya dan suhu
(Marsitta, 2012). Secara kimia, antosianin merupakan turunan dari struktur flavilium. Akibat
kekurangan elektron, maka inti flaviliun menjadi sangat reaktif dan hanya stabil dalam keadaan
asam (Elbe dan Schwartz, 1996).
Tepung yang dihasilkan dari fermentasi dengan air dan fermentasi dengan ragi roti
meskipun 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 jalar
yang dihasilkan dari fermentasi BAL selama 72 jam memiliki warna yang ungu dan cerah. Hal ini
menunjukkan 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 tepung
ubi jalar ungu

Perlakuan

Kontrol*
Fermentasi dengan air
24 jam
48 jam
72 jam
Fermentasi Ragi Roti
24 jam
48 jam
72 jam
Fermentasi BAL
24 jam
48 jam
72 jam

Parameter
Warna
4.04
Merah Keunguan

L*
58.06

a*
16.59

b*
-0.56

E
60.40

oHue

69.31
71.04
69.13

14.03b
14.11b
16.52a

2.31
1.75
0.35

70,78
72,46
71,09

9,53
7,16
2,51

Merah Keunguan
Merah Keunguan
Merah Keunguan

65.55
69.79
70.14

14.34b
16.87a
17.83a

1.88
1.35
0.56

67,14
71,82
71,65

7,86
4,58
1,77

Merah Keunguan
Merah Keunguan
Merah Keunguan

70.45
72.10
70.81

10.c
9.16d
10.01c

3.62
4.20
3.23

71,39
72,81
71,60

18,37
24.77
18,68

Merah Keunguan
Merah Keunguan
Merah Keunguan

Angka dalam tabel merupakan rataan dari 3 ulangan. Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada
kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji LSR

Nilai Organoleptik Warna dan Aroma

Metode fermentasi memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap warna dan aroma tepung
ubi jalar. Lama fermentasi memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap warna tetapi
memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap aroma tepung. Interaksi antara metode dan
lama fermentasi memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap warna dan aroma tepung.
Hubungan antara metode dan lama fermentasi terhadap warna dan aroma tepung dapat dilihat
pada Gambar 2 dan Gambar 3.
Gambar 2 menunjukkan bahwa pada ketiga jenis metode fermentasi semakin lama proses
fermentasi, nilai kesukaan terhadap warna akan semakin meningkat. Hasil ini sejalan dengan nilai
oHue tepung yang juga semakin rendah dengan meningkatnya lama fermentasi, yang menunjukkan
warna tepung lebih ke arah ungu, serta semakin meningkatnya nilai L*, yang menunjukkan tepung
yang dihasilkan lebih cerah. Tepung ubi jalar ungu yang disukai oleh panelis adalah tepung yang
berwarna ungu cerah yang tidak terlalu tua. Perubahan warna tepung dapat disebabkan oleh enzim
polifenol oksidase yang mengkatalis reaksi polimerisasi oksidasi dari asam fenolat selama proses
pengolahan tepung ubi jalar. Perubahan enzimatis ini akan menghasilkan tepung yang berwarna
coklat, 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 pH
misalnya dengan menambahkan asidulan, atau inhibitor seperti sulfit dan asam askorbat (Walter
dan Wilson, 1992). Proses fermentasi terutama fermentasi oleh BAL akan merombak pati dan gula
di dalam ubi jalar menjadi asam laktat sehingga akan menurunkan pH, dan antosianin menjadi lebih
stabil. Warna merupakan parameter mutu yang paling penting, yang dinilai oleh konsumen sebagai
parameter dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu produk pangan. Nilai hedonik warna
tertinggi 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 jalar
ungu

Gambar 3 menunjukkan bahwa peningkatan lama fermentasi pada ketiga metode fermentasi
akan menghasilkan tepung ubi jalar dengan aroma yang lebih disukai oleh panelis. Nilai kesukaan
panelis terhadap aroma tepung berada pada kisaran 5,5-7,2 (agak suka – suka), sedangkan nilai
kesukaan panelis terhadap aroma tepung ubi jalar kontrol adalah 5,8 (agak suka). Nilai hedonik
aroma 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 BAL
selama 72 jam. Peningkatan nilai aroma dengan semakin meningkatnya lama fermentasi,
disebabkan karena semakin banyaknya asam-asam organik yang terbentuk dari hasil penguraian
pati dan gula-gula oleh mikroba selama proses fermentasi. Tetapi pada fermentasi BAL ada
kecenderungan menurunnya nilai aroma setelah 72 jam proses fermentasi, yang disebabkan aroma
asam yang dihasilka menjadi sangat kuat dan kurang disukai oleh panelis.

Gambar 2. Pengaruh interaksimetode dan lama fermentasi terhadap nilai hedonik aroma tepung
ubi jalar ungu
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KESIMPULAN
Modifikasi proses pengolahan tepung ubi jalar ungu melalui fermentasi irisan ubi jalar
sebelum dikeringkan memberikan pengaruh terhadap warna dan karakteristik sensori tepung ubi
jalar yang dihasilkan. Proses fermentasi dengan 3 metode yang berbeda (fermentasi dengan air, ragi
roti, dan bakteri asam laktat) dengan lama fermentasi yang berbeda hanya memberikan pengaruh
terhadap parameter kecerahan warna dari tepung. Secara umum fermentasi dengan air dan ragi roti
akan menghasilkan tepung ubi jalar yang memiliki warna lebih ke arah merah sehingga kurang
disukai oleh panelis. Proses fermentasi irisan ubi jalar dengan menggunakan starter bakteri asam
laktat selama 72 jam, menghasilkan tepung ubi jalar dengan warna ungu yang cerah dan lebih
disukai oleh panelis baik warna maupun aromanya dibandingkan dengan tepung ubi jalar kontrol
(yang tidak difermentasi).
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ABSTRAK
Ubi jalar merupakan sumberdaya lokal sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka
diversifikasi pangan. Permasalahan dalam pemanfaatan tepung ubi jalar dalam produk pangan
adalah adanya aroma khas ubi jalar yang kurang disukai oleh konsumen, serta terjadinya perubahan
warna terutama pada tepung yang berasal dari ubi jalar berdaging umbi ungu. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendapatkan metode pengolahan tepung ubi jalar ungu yang menghasilkan tepung
ubi jalar ungu dengan karakteristik fisik dan sensori yang sesuai untuk produk pangan, terutama
produk pangan berbasis terigu seperti produk bakery,menghilangkan bau langu serta
mempertahankan warna ungu pada tepung. Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak
lengkap faktorial dengan 2 faktor yaitu, perlakuan pendahuluan berupa perendaman chips dalam
larutan sodium bisulfit, asam askorbat dan NaCl dengan konsentrasi 2000 ppm, dan lama
perendaman untuk masing-masing bahan perendam selama 10, 20, dan 30 menit. Tepung ubi jalar
tanpa perlakuan pendahuluan digunakan sebagai kontrol. Pengamatan karakteristik fisik tepung ubi
jalar meliputi warna (terdiri dari nilai L, a, b, dan nilai Hue), serta densitas kamba, sedangkan
karakteristik sensori meliputi nilai hedonik warna dan aroma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlakuan perendaman chips ubi jalar dengan bahan perendam yang berbeda memberikan
pengaruh berbeda nyata terhadap nilai kecerahan dan oHue warna dari tepung ubi jalar ungu, tetapi
tidak memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap nilai kesukaan panelis terhadap warna dan
aroma tepung. Secara umum perendaman chips ubi jalar ungu dalam larutan sodium bisulfit selama
20 menit menghasilkan tepung ubi jalar ungu dengan warna ungu yang cerah serta aroma yang
lebih disukai panelis.
Kata Kunci : perlakuan pendahuluan, sodium bisulfit, asam askorbat, tepung, ubi jalar ungu.
PENDAHULUAN

Ubi jalar merupakan komoditi pangan yang menempati urutan ke-6 dari komoditi pangan
penting (FAO, 2009). Ubi jalar dapat digunakan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan
kemiskinan di negara-negara berkembang, karena mengandung karbohidratyang tinggi, disamping
itu kandungan vitamin A dan mineral seperti Ca dan Fe juga menjadi kelebihan dari ubijalar. Ubi
jalar 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 sehingga
memberikan rasa manis yang lebih tinggi dibanding sumber karbohidrat lain.Berdasarkan warna
daging 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 sianidin
dan peonidin (Yang dan Gadi,2008). Ubi jalar ungu memiliki aktivitas antioksidan yang tergolong
sedang (intermediate) (Huang et al., 2006), yang bermanfaat postif terhadap kesehatan manusia.
Hasil penelitian Rumbaboa et al. (2009) menunjukkan bahwa antosianin dari ubi jalar ungu
memiliki 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 seperti
penangkal radikal bebas, anti-mutagenik, anti-karsinogen, dan anti-hipertensi (Oki et al., 2002).
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

408
Pengolahan ubi jalar menjadi tepung selain bertujuan untuk mengawetkan umbi, juga dapat
meningkatkan pemanfaatannya, terutama sebagai bahan penyubstitusi terigu dalam berbagai
produk pangan berbasis terigu. Proses pengolahan tepung ubi jalar ungu yang tepat dapat
menghasilkan tepung dengan ungu yang disukai oleh konsumen. Pigmen antosianin mudah
mengalami degradasi pada saat proses pengeringan, disamping timbulnya aroma khas ubi jalar,
sehingga dihasilkan tepung yang kurang disukai konsumen. Kestabilan antosianin dan komponen
fenolik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya polifenol oksidase yang berperan dalam
degradasi antosianin dan komponen fenolik (Zhang et al., 2005).
Singh et al.(2006) menggunakan potasium metabisulfit, asam sitrat, dan sodium klorida
untuk memperbaiki mutu irisan ubi jalar terutama warnanya. Sulfit secara luas digunakan untuk
mencegah oksidasi baik oksidasi yang disebabkan oleh oksigen yang ada di udara maupun yang
disebabkan oleh enzim oksidasi (Isaac et al., 2006). Perlakuan pendahuluan lain yang digunakan
untuk mencegah terjadinya pencoklatan adalah penggunaan asam (asidifikasi). Penggunaan asam
akan menurunkan pH sehingga membantu mengurangi aktivitas enzim, dan beberapa jenis asam
memiliki sifat antioksidan (misalnya asam askorbat) sehingga mengurangi oksidasi. Asam askorbat
memiliki pengaruh positif terhadap wortel kering selama pengeringan (Yen et al., 2008).
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh perlakuan pendahuluan berupa
perendaman irisan ubi jalar ungu dalam larutan perendam yang berbeda yaitu sodium bisulfit, asam
askorbat, dan sodium klorida dengan lama perendaman yang berbeda terhadap mutu fisik dan
sensori tepung ubi jalar ungu.Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi petani
dan industri pengolahan tepung ubi jalar dalam mempertahankan kandungan pigmen antosianin.
BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat
Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas
ubijalarungudenganumurpanen 3,5 bulan yang didapat dari daerah Berastagi, Sumatera
Utara.Bahan pencegah pencoklatan yang digunakan sebagai perlakuan awal umbi adalah natrium
metabisulfit, natrium klorida, dan asam askorbat. Peralatan yang digunakan adalah peralatan untuk
pembuatan tepungubi jalarungu diantaranya alat pengiris umbi, oven pengering, disc mill
(penggiling tepung), dan mesin pengayak tepung yang dilengkapi dengan saringan 60 mesh. Alat
yang digunakan untuk pengamatan warna tepung adalah kromameter Konica Minolta (tipe CR-400,
Jepang).
Pembuatan Tepung Ubi Jalar

Proses pembuatan tepung ubi jalar dilakukan dengan cara sortasi pada ubi jalar ungu yang
akan 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 dengan
ketebalan 2-3 mm. Irisan bahan dibagi menjadi 9 kelompok yang masing-masing diberikan
perlakuan pendahuluan (pre treatment) yang berbeda-beda yaitu direndam dalam larutan natrium
metabisulfit, natrium klorida, dan asam askorbat, denganlama perendaman yang berbeda-beda
pada masing-masing bahan perendam yaitu 10, 20, dan 30 menit. Kelompok kontrol adalah irisan
ubi jalar ungu yang tidak diberi perlakuan perendaman. Masing-masing kelompok dibuat dalam 3
ulangan. Irisan ubi jalar yang sudah direndam ditiriskan dan disusun pada Loyang untuk proses
pengeringan dalam oven. Pengeringan dilakukan pada suhu50oC selama 10 jam (sampai kering)
hingga ubi jalar dapat dipatahkan. Ubi jalar kering digiling atau dihaluskan dengan mesin
penggiling, kemudian diayak dengan mesin pengayak dengan ayakan berukuran 60 mesh. Tepung
ubi jalar yang dihasilkan kemudian dikemas dalam plastik dan ditutup rapat.
Pengamatan dan Analisis Data

Tepung ubi jalar yang dihasilkan dianalisis karakteristik fisiknya meliputi densitas kamba
(Loos et al., 1981) dan warna, serta karakteristik sensori warna dan aroma. Pengujian warna
dilakukan 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 parameter
kecerahan. Warna kromatik campuran merah hijau ditunjukkan oleh nilai a. Warna kromatik
campuran biru kuning ditunjukkan oleh nilai b.Nilai oHue dihitung dengan persamaan (Hutching,
1999) sebagai berikut :
oHue = tan-1(b/a), dimana
oHue

18-54
54-90
oHue90-126
oHue 126-162
oHue 162-198
oHue

: Merah
: Kuning Merah
: Kuning
: Kuning Hijau
: Hijau

oHue

198-234 : Biru Hijau
: Biru
oHue 270-306 : Biru Ungu
oHue306-342 : Ungu
oHue342-18
: Merah Ungu
oHue234-270

Perubahan warna (E) dihitung dengan persamaan (Ahmed et al., 2010) sebagai berikut :
E = [(L*)2+(a*)2+(b*)2]1/2

Pengujian karakteristik sensori warna dan aroma tepung dilakukan dengan menggunakan
uji hedonik skala 1-9 1=amat sangat tidak suka, 2=sangat tidak suka, 3=tidak suka, 4=agak tidak
suka, 5=netral, 6=agak suka, 7=suka, 8=sangat suka, 9=amat sangat suka).
Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial
dengan jenis bahan perendam sebagai faktor I yang terdiri dari perendaman dalam natrium
metabisulfit (P1), natrium klorida (P2) dan asam askorbat (P3). Lama perendaman merupakan faktor
II yang terdiri dari 3 taraf yaitu 10 menit (L1), 20 menit (L2) dan 30 menit (L3). Data yang diperoleh
dianalisis dengan analisis ragam, dan perlakuan yang memberikan pengaruh berbeda nyata atau
sangat nyata selanjutnya diuji lanjut dengan uji Least Significant Range (LSR).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Densitas Kamba
Densitas kamba merupakan perbandingan antara berat bahan dengan volume bahan itu
sendiri, yang memiliki satuan g/ml. Semakin tinggi densitas kamba menunjukkan produk semakin
ringkas atau padat.
Bila densitas kamba rendah maka massa yang kecil dapat memenuhi ruang
yang besar. Jenis bahan pencegah pencoklatan memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata
terhadap nilai densitas kamba tepung ubi jalar ungu, tetapi lama perendaman dalam bahan
pencegah pencoklatanserta interaksi antara jenis bahan pencegah pencoklatan dan lama
perendaman memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai densitas kamba. Nilai
densitas kamba tepung ubi jalar ungu berkisar antara 0,52 – 0,58 g/ml, sedangkan nilai densitas
kamba 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 masingmasing jenis bahan pencegah pencoklatan. Pada natrium metabisulfit, peningkatan lama
perendaman hingga 20 menit memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata, tetapi setelah 30
menit perendaman secara nyata akan meningkatkan nilai densitas kamba tepung ubi jalar. Pada
NaCl dan asam askorbat peningkatan lama perendaman cenderung menurunkan nilai densitas
kamba tepung ubi jalar. Tingginya nilai densitas kamba berhubungan dengan sifat kohesif tepung
yaitu 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 perlakuan
perendaman dengan bahan pencegah pencoklatan
Perlakuan Perendaman
Densitas Kamba (g/ml)
Kontrol
0,58
Natrium Metabisulfit
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NaCl

10 Menit
20 Menit
30 Menit

10 Menit
20 Menit
30 Menit
Asam Askorbat
10 Menit
20 Menit
30 Menit

0,58ab
0,56b
0,59a
0,58ab
0,56b
0,54c
0,56b
0,59a
0,52d

Nilai Warna
Nilai warna diukur dengan menggunakan Chromameter yang menggunakan sistem Hunter
dengan parameter L*, a*, dan b* serta E. Parameter-parameter ini secara luas digunakan untuk
menggambarkan 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 Tabel
1. Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa interaksi antara jenis bahan pencegah
pencoklatan dan lama perendaman memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap
semua parameter warna. Berdasarkan nilai oHue yang dihasilkan baik pada kontrol maupun tepung
ubi jalar ungu yang diberi perlakuan perendaman dalam bahan pencegah pencoklatan memiliki
warna merah keunguan.
Tabel 1. Pengaruh perlakuan pendahuluan berupa perendaman irisan ubi jalar dengan bahan
pencegah pencoklatan dengan jenis dan waktu yang berbeda terhadap mutu tepung ubi
jalar ungu
Perlakuan
Parameter
o
L*
a*
b*
Hue
Warna
E
Kontrol*
59,76
14,81
0,65
61,58
2,48 Merah Keunguan
Perendaman dalam Nametabisulfit
10 Menit
59,43
15,64
-1,85
61,48
3,52 Merah keunguan
20 Menit
59,92
16,22
-3,51
61,98
3,51 Merah keunguan
30 Menit
60,45
14,73
-0,39
62,22
1,99 Merah keunguan
Perendaman dalam NaCl
10 Menit
60,35
14,55
0,72
62,10
4,52 Merah keunguan
20 Menit
61,38
12,88
1,77
62,87
11,25 Merah keunguan
30 Menit
62,54
12,82
2,33
63,95
11,52 Merah keunguan
Perendaman dalam Asam
Askorbat
10 Menit
59,72
14,63
1,65
61,54
6,87 Merah keunguan
20 Menit
59,73
14,62
1,05
61,49
4,35 Merah keunguan
30 Menit
61,17
14,43
2,26
62,93
9,35 Merah keunguan
Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum perendaman dalam Natrium klorida (NaCL)
memberikan nilai kecerahan (L*) yang lebih tinggi pada tepung, tetapi memiliki nilai Hue yang lebih
tinggi yang menunjukkan warna tepung lebih ke warna merah. Tepung yang dihasilkan dari
perlakuan perendaman dalam NaCl memiliki nilai a* yang lebih kecil dibandingkan kontrol dan
perlakuan lainnya, yang menunjukkan intensitas pencoklatan yang lebih rendah. Nilai a yang lebih
besar menunjukkan intensitas pencoklatan yang lebih besar (Garayo dan Moreira, 2002). Tingginya
nilai L* dan rendahnya nilai a berhubungan dengan kemampuan NaCl untuk menghambat reaksi
enzimatis maupun non enzimatis. Reaksi oksidasi yang disebabkan karena aktivitas enzim polifenol
oksidase 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 perendaman
dalam Na-metabisulfit menghasilkan tepung dengan nilai oHue yang lebih kecil yang menunjukkan
warna tepung lebih mengarah ke ungu, tetapi nilai a* lebih besar yang menunjukkan intensitas
warna merah yang lebih pekat serta pencoklatan yang lebih intensif. Nilai b* negatif menunjukkan
warna 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, semakin
lama perendaman maka E akan semakin meningkat yang menunjukkan warna tepung yang
semakin cerah. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa perendaman di dalam NaCl menghasilkan tepung
ubi jalar ungu yang lebih cerah, tetapi warna tepung yang dihasilkan lebih merah. Berdasarkan hasil
ini dapat dilihat bahwa warna ungu tepung lebih kuat pada perendaman dalam Na-bisulfit diikuti
dengan perendaman dalam asam askorbat. Pada perendaman dalam Na-bisulfit, semakin lama
perendaman maka warna tepung akan lebih mengarah ke warna ungu, tetapi pada perendaman
dalam NaCl dan asam askorbat semakin lama perendaman maka warna tepung akan lebih mengarah
ke warna merah.
Nilai Sensori Warna dan Aroma

Evaluasi terhadap karakteristik sensori dari tepung ubi jalar ungu dilakukan dengan
menggunakan uji kesukaan menggunakan skala hedonik 1-9 terhadap warna dan aroma. Pengujian
dilakukan oleh 20 orang panelis semi terlatih yaitu mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi
Pangan Fakultas Pertanian USU. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan jenis bahan pencegah
pencoklatan dan lama perendaman memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap nilai
sensori warna dan aroma dari tepung ubi jalar ungu yang dihasilkan. Tetapi secara umum
perendaman dalam larutan Na-metabisulfit menghasilkan tepung ubi jalar ungu yang memiliki
warna dan aroma yang lebih disukai oleh panelis (Gambar 1 dan Gambar 2). Hasil ini berhubungan
dengan warna tepung yang dihasilkan pada perendaman dalam Na-metabisulfit lebih ungu daripada
jenis bahan pencegah pencoklatan NaCl dan asam askorbat. Warna merupakan parameter mutu
pertama yang dinilai oleh konsumen dan merupakan parameter penerimaan produk yang paling
kritis (Santis et al., 2007).

Gambar 1. Pengaruh perendaman dalam bahan pencegah pencoklatan dengan jenis dan lama
perendaman 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 lama
perendaman yang berbeda terhadap nilai hedonik aroma tepung ubi jalar ungu
KESIMPULAN

Perbedaan jenis bahan pencegah pencoklatan memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap nilai kecerahan (L*) dan nilai kroma b* warna tepung ubi jalar ungu, tetapi memberikan
pengaruh 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 pencegah
pencoklatan 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 nilai
hedonik warna dan aroma. Interaksi antara jenis bahan pencegah pencoklatan dan lama
perendaman hanya memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap densitas kamba tetapi
memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap parameter mutu warna serta nilai hedonik
warna dan aroma. Perendaman dalam Na-metabisulfit selama 30 menit menghasilkan tepung ubi
jalar ungu yang memiliki warna ungu yang lebih cerah dengan tingkat penerimaan panelis terhadap
warna dan aroma berada pada kisaran 7-8 (suka-sangat suka). Nilai hedonik warna dan aroma
tepung ubi jalar kontrol (yang tidak diberi perlakuan) juga berada pada kisaran 7-8. Hal ini
menunjukkan bahwa perlakuan perendaman dalam bahan pencegah pencoklatan berupa Nametabisulfit, NaCl, dan asam askorbat belum secara signifikan menghasilkan tepung dengan nilai
hedonik yang lebih disukai.
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ABSTRAK
Kakao (Theobroma cacao) merupakan salah satu komoditi unggulan di Provinsi Aceh dan
produksinya terus meningkat setiap tahunnya. Bagian buah kakao yang mempunyai nilai ekonomis
adalah bijinya, sedangkan kulit buah yang merupakan limbah pengolahan dari biji kakao sering
tidak termanfaatkan. Kulit kakao dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan karena
penggunaannya sangat terbatas (biasa digunakan sebagai pupuk/makanan ternak) dan kadang
dibuang begitu saja tanpa penggunaan lebih lanjut. Salah satu cara penanganan limbah kulit kakao
yaitu dengan mengekstraknya menjadi pektin. Diketahui dalam industri pangan senyawa pektin
merupakan bahan penolong yang sangat penting karena sifatnya yang dapat menaikkan kekentalan
cairan dan membentuk gel dengan gula dan asam. Untuk mengetahui pengaruh aplikasi pektin pada
bahan pangan maka diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat kesesuaian penambahan kadar
pektin pada selai nenas. Analisis penambahan pectin pada selai nenas meliputi: kadar air, kadar
gula, 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 selai
nenas dengan penambahan 1% pektin dari kulit kakao.
Kata kunci: pectin, selai, daya oles, daya terima

PENDAHULUAN
Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu produk hasil pertanian yang sangat
penting dalam ekonomi suatu wilayah. Di Provinsi Aceh, kakao merupakan salah satu komoditi
unggulan daerah dan produksinya terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data Statistik
Perkebunan Indonesia (2009-2011), produksi kakao di Aceh adalah 17.071 ton tahun 2006, 27.295
ton tahun 2008, 29.130 ton tahun 2009 dan 30.339 tahun 2010. Bagian buah kakao yang
mempunyai nilai ekonomis adalah bijinya, sedangkan kulit buah biasanya dijadikan pupuk atau
sebagai pakan ternak. Kulit kakao dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan jika tidak
digunakan dan kadang dibuang begitu saja tanpa penggunaan lebih lanjut. Setiap ton biji kakao
kering akan menghasilkan 10 ton kulit kakao berdasarkan berat basah. Peningkatan permintaan
terhadap 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 dan
banyak dijumpai di dalam lamella tengah sel-sel tumbuhan (Koubala et al. 2008). Pektin merupakan
komponen tambahan penting dalam industri pangan, kosmetika, dan obat-obatan, karena
kemampuannya 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 baik
sebagai bahan baku industri pangan maupum industri non pangan.
Pektin mempunyai sifat yang sangat penting dalam pengolahan bahan pangan terutama
pada 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 kembang
gula (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 seperti
buah nenas. Menurut Hidayah (2013), nenas memiliki kadar air 85,3 g/100 g bahan dan kandungan
pektin 0,06-0,16 g/100 g bahan. Menurut Winarno et al. (1980), Jika pektin di dalam larutan
ditambahkan gula dan asam akan terbentuk gel, dan prinsip ini digunakan sebagai dasar pembuatan
selai dan jelli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat potensi penambahan pektin dari
limbah kakao pada selai nenas. Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi
penggunaan pektin dari limbah kakao pada bahan pangan.
BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan di Laboratorium Pengolahan Nabati, Laboratorium Analisis Pangan dan
Laboratorium Organoleptik Jurusan Teknologi Hasil Pertanian (THP), Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.
Bahan yang digunakan pada penelitian ini
terdiri atas bahan baku untuk ekstraksi pektin dan selai serta bahan kimia untuk analisis. Bahan
baku 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 digunakan
untuk analisis antara lain: etanol 96%, ammonium oksalat, air destilata dan lain-lain. Peralatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah adalah gelas kimia, erlenmeyer, timbangan analitik, labu
ukur, biuret, hot plate, oven, water bath, beaker glass, spatula, termometer, gelas ukur, pH meter,
viscometer Brookfield, grinder dan lain-lain.
Proses pembuatan Selai nenas

Proses pembuatan selai nenas dilakukan sebagai berikut:
1. Persiapan bahan. Buah nenas yang telah matang disortir dengan cara memilih buah yang segar
dan 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 menit
sampai berbentuk bubur.
4. Dilakukan pemanasan awal + 5 – 10 menit, lalu dilakukan penambahan gula dan pektin sesuai
perlakuan dan selanjutnya dilakukan pemasakan/pemanasan dengan api sedang sampai
kekentalan selai tercapai.
5. Untuk menilai apakah selai sudah masak dilakukan fork test, yaitu dengan cara memasukkan
garpu ke dalam masakan jem. Selanjutnya garpu tersebut diangkat dan apabila jem di antara gigi
garpu tersebut tidak mengalir ke bawah, berarti jemnya sudah masak.
6. Pewadahan selai nenas yang telah masak dimasukkan dalam botol bertutup sampai dianalisis
lebih lanjut.
Analisis produk selai meliputi analisis fisik dan kimia seperti kadar air, kadar gula, derajat
keasaman, daya oles dan uji organoleptik terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Air
Air merupakan komponen penting dalam bahan pangan. Kandungan air di dalam bahan
pangan mempengaruhi daya tahan makanan terhadap serangan mikroba. Kadar air dalam bahan
pangan seperti selai sangat berperan untuk menjaga konsistensi tekstur.
Hasil analisis kadar air
menunjukkan 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 air
selai nenas semakin tinggi. Hal ini disebabkan sifat pektin yang mampu membentuk gel bersama
asam dan gula. Gula pasir (sukrosa) merupakan senyawa yang bersifat higroskopis karena mampu
mengikat air bebas. Proporsi pektin, gula dan asam mampu memerangkap air sehingga kadar air
dari selai nenas meningkat.
Total Padatan Terlarut

Total padatan terlarut (TPT) merupakan adalah suatu ukuran kandungan kombinasi dari
semua zat-zat anorganik dan organik yang terdapat di dalam suatu bahan makanan. Hasil TPT pada
penelitian ini berkisar antara 52,83 – 64,68%.
Pada Gambar 2 dapat dilihat semakin tinggi penambahan persentase pektin maka nilai Total
Padatan Terlarut juga semakin besar. Hal ini diduga karena pektin dan sukrosa merupakan
komponen penyusun dari total padatan terlarut. Menurut Desrosier (1988), kandungan total
padatan terlarut suatu bahan meliputi gula reduksi, gula non reduksi, asam organik, pektin dan
protein. Winarno (2002) menambahkan total padatan terlarut pada suatu bahan makanan sangat
dipengaruhi oleh pektin yang larut.

Gambar 2. Pengaruh Penambahan Pektin Terhadap Kadar Total Padatan Terlarut Selai Nenas
(Notasi huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata)

Nilai pH

Nilai pH yang diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 3,2 – 3,6. Dari hasil analisi sidik
ragam, 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 penurunan
nilai pH, hal ini diduga karena pada saat pembuatan selai, pektin akan terhidrolisis menjadi asam
pektat dan asam pektinat.
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Daya Oles

Gambar 3. Pengaruh Penambahan Pektin Terhadap nilai pH Selai Nenas
(Notasi huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata)

Daya oleh merupakan salah satu uji fisik yang bertujuan untuk mengukur konsistensi dan
tekstur selai pada saat diolesi pada roti. Selai yang berkualitas baik yaitu selai dengan konsistensi
dan tekstur yang tinggi, hal tersebut bisa ditunjukkan dengan nilai persentase daya oles. Persentase
daya 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. Pada
gambar 4 terlihat selai nenas dengan penambahan pektin memiliki persentase daya oleh yang lebih
besar daripada selai tanpa penambahan pektin. Hal ini diduga karena dengan penambahan pektin
dan gula akan mempengaruhi keseimbangan pektin-air dan meniadakan kemantapan pektin dalam
membentuk serabut halus sehingga gel yang terbentuk tidak terlalu keras dengan demikian daya
oles selai yang dihasilkan menjadi lebih panjang. Menurut Desrosier (1988), pektin adalah koloid
yang bermuatan negatif. Penambahan gula akan mempengaruhi keseimbangan pektin dan air yang
ada. Pektin akan mengumpal dan membentuk suatu serabut halus. Struktur ini mampu menahan
cairan, kepadatan serabut-serabut dalam struktur ini dikendalikan oleh asiditas.
Daya Terima Organoleptik

Hasil uji organoleptik (Gambar 5) menunjukkan rata-rata panelis suka dengan selai
penambahan pektin dari kakao pada semua penilaian penampakan, tekstur dan keseluruhan.
Sedangkan pada atribut aroma dan rasa, para panelis menilai agak suka sampai suka selai dengan
penambahan pektin 0,5% dam 1%, tapi cenderung menurun nilai kesukaan pada selai dengan
penambahan 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

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Faktor
penambahan pektin mempengaruhi kadar air, total padatan terlarut, nilai pH, daya oles dari selai
nenas. Hasil uji organoleptik menunjukkan rata-rata panelis menyukai selai dengan penambahan
pektin 1%.
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ABSTRAK
Polisakarida larut air (PLA) merupakan kelompok karbohidrat yang tidak bisa dicerna di dalam
tubuh, namun dapat difermentasi di dalam usus besar oleh mikroflora usus, seperti inulin dan
fructooligosaccharides (FOS), Bifidobacteria memiliki intraseluler aktivitas hidroliase, ekstrak
polisakarida larut air umbi bengkoang menjadikan molekul PLA sebagai substrat yang efisien
(Roberfroid et al. 1998). Diet yang mencapai usus besar dapat meningkatkan pertumbuhan dan
populasi bifido indigenous. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa mayoritas spesies
Bifidobacterium mampu memanfaatkan rantai pendek FOS dan inulin (Biedrzycka dan Bielecka
2004; Rossi et al. 2005). Sifat PLA yang kental dan membentuk gel dapat berfungsi menghambat
penyerapan makronutrien yang berlebihan dan dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Hal ini
disebabkan fermentas1 PLA di kolon menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA, short chain
acids) seperti asetat, propionat, dan butirat. Peningkatan produksi SCFA diasumsikan
menguntungkan karena menurunkan pengeluaran glukosa dari hati (Lunn dan Burttiss (2007).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik dan kimia polisakarida larut air umbi
bengkoang 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 serat
kasar, kadar glukosa, gula reduksi, total gula, kadar pati, dan derajat polimerisasi. Ekstrak PLA umbi
bengkoang diberikan secara oral pada mencit percobaan dengan dosis 200 dan 400 mg per kg berat
badan. Hasil percobaan uji toleransi glukosa menunjukkan dosis 400 mg/kg BB dapat menurunkan
kadar glukosa darah secara signifikan. Penurunan berat badan mencit secara signifikan hanya
terjadi pada kelompok negatif (P2). Ekstrak PLA yang diekstrak dengan ragi tempe berpengaruh
terhadap penyerapan glukosa ke dalam darah baik diuji dengan GTT maupun kantung usus terbalik.
Kata kunci: kadar glukosa darah, polisakarida larut air, umbi bengkoang, GTT..
PENDAHULUAN

Pemanfaatan bengkoang untuk bahan pangan maupun industri masih sangat terbatas. Umur
simpan bengkoang yang terbatas juga menjadi kendala dalam pengolahannya. Penyimpanan
bengkoang yang terlalu lama menyebabkan umbinya mudah berserat, oleh karena itu diperlukan
upaya untuk mengawetkan bengkoang dalam bentuk tepung yang memiliki keunggulan, dapat
disimpan lebih lama, praktis dan volumenya lebih kecil. Belakangan diketahui selain isoflavon, umbi
bengkoang juga mengandung polisakarida larut air (PLA-non pati) yang dikenal sebagai sumber
inulin. Inulin tergolong oligosakarida yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia tetapi larut dalam
air. Sifat bahan seperti ini sangat berguna bagi penderita diabetes atau orang yang melakukan diet
rendah kalori (Lingga, 2010).
Sifat PLA yang kental dan membentuk gel dapat berfungsi menghambat penyerapan
makronutrien yang berlebihan dan dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Hal ini disebabkan
fermentasi 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 dan
Burttiss, 2007).
STZ (streptozotocin) merupakan senyawa antibiotik yang memiliki efek sitotoksik dan efek
karsinogenik ringan (Evans et al, in Kanter et. Al, 2003). Meskipun mekanisme efek sitotoksik dari
STZ belum banyak diketahui. Salah satu efeknya adalah STZ menghambat enzim penangkal radikal
bebas sehingga meningkatkan radikal superoksida. Hal ini akan menyebabkan lipid mengalami
oksidasi, DNA rusak dan mengoksidasi sulfhidril. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan tikus
yang ditreatmen STZ sel beta akan mengalami degenerasi dan menunjukan penurunan sekresi
insulin disertai meningkatnya insulin darah. STZ menyebabkan sel-sel pancreas mengalami
degenerasi dan inti mengalami piknosis. Kerusakan sel beta ini menyebabkan hewan coba yang
disuntik STZ tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah normal. Penurunan insulin sangat
tajam antara tikus normal dengan kadar insulin normal yaitu sekitar 15mU/liter , karena kerusakan
sel beta oleh STZ kadar insulin menurun sangat tajam menjadi sekitar 10 mμ/liter (Kanter et al,
2003).
BAHAN DAN METODE

Bahan dan alat
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian USU
dan Laboratorium Kimia MIPA USU. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi
bengkoang 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, air
destilata,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 pati

Parameter 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 gula
metode 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), daya
larut (SNI 06-1451-1989).
Pembuatan pati umbi bengkoang

Umbi bengkoang segar umur panen 5 bulan dikupas dan dicuci dari kotoran kemudian
dipotong kecil-keciluntuk mempermudah penghancuran, ditambahkan air sebanyak 1:1 dan
dihancurkan dengan blender, disaring dengan kain saring dan diendapkan selama 6 jam suhu
refrigerator, supernatan disentrifuse. Hasil endapan pati dan supernatan dikeringkan pada oven
blower suhu 400C selama 12 jam, dihaluskan dengan blender dan diayak 80 mesh, dihasilkan
ekstrak pati bengkoang.
Pembuatan polisakarida larut air (PLA)

Sebanyak 30 g ekstrak pati ditambahkan air 2 bagian dari berat pati. Ekstraksi PLA-non pati
dilakukan menggunakan laru tempe sebanyak 0,3% selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya dilakukan
pemisahan pati dan penggumpalan PLA dengan etanol (Yuliasih, et al., 2011) konsentrasi 75% dan
95% dengan perbandingan penambahan masing-masing 1:4(Hokputsa, et al., 2004). Gumpalan PLAnon pati basah dipisahkan dari etanol, disaring, dikeringkan dan digiling sehingga diperoleh ekstrak
PLA-non pati bubuk kering. Selanjutnya dilakukan pengamatan dan pengukuran data. Ekstrak PLA
umbi bengkoang diberikan secara oral pada mencit percobaan dengan dosis 200 dan 400 mg per kg
berat 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 pada
percobaan pengujian efek hipoglikemik (Ruzaidi, et al., 2008).
Pengujian toleransi glukosa menggunakan 2 kelompok mencit masing-masing terdiri 5 ekor
mencit kondisi normal yang telah diadaptasi selama 3 hari dan dipuasakan selama 16 jam. Masingmasing kelompok diberi PLA sesuai perlakuan (200 dan 400 mg/kg) dan glukosa 2g/kg berat badan
secara oral. Kadar glukosa darah ditentukan dengan memotong bagian ekor dan diukur dengan
gluco 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 dan
akuades), 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 data

Penelitian in vivo dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) factorial.
Pengamatan dilakukan 3 kali ulangan. Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata dan sangat nyata
maka uji dilanjutkan dengan uji beda rataan, menggunakan uji Least Significant Range (LSR).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pati umbi bengkoang yang dihasilkan pada umur panen 5 bulan, selanjutnya digunakan
untuk memperoleh polisakarida larut air (PLA) pada penelitian ini.
Pada umur panen kurang dari 5 bulan kandungan pati relatif sangat kecil, namun telah
dibuktikan pada penelitian Rusmarilin, dkk. (2014) bahwa umbi bengkoang memiliki aktivitas
antioksidan 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 aktivitas
antioksidan (IC50) <50ppm dikelompokkan kedalam katagori sangat kuat, 50-100 ppm tergolong
kuat, kekuatan sedang berkisar 100-150 ppm dan kekuatannya lemah jika memiliki nilai 150-200
ppm.
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 oligosakarida
yang 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. Umbi
bengkoang mengandung serat yang tinggi, terdiri dari serat larut dalam air dan serat yang tidak
larut dalam air (Dian, 2011).
Komposisi fisiko kimia PLA bengkoang.

Kadar air PLA serta parameter lainnya dapat dilihat pada Tabel 1. Penambahan air sebanyak
2 bagian dapat menyebabkan kapasitas pengikatan air terhadap komponen yang ada pada sistim
produk relatif tidak sama dan belum maksimum. Peningkatan hidrasi berkaitan dengan jumlah air
yang lebih besar dari jumlah optimal sehingga dapat memutuskan ikatan polimer-polimer yang
terdapat dalam bahan, air bebas akan semakin besar jumlahnya dan bahan-bahan terlarut dapat
terekstrak secara optimal (Chang et al., 2006)
Penambahan air pada pati akan mempengaruhi jarak antar molekul, mobilitas partikel, dan
kohesivitas serta adesivitas antar molekul penyusun. Pada jumlah air yang berlebihan akan
mengakibatkan timbulnya efek penurunan kohesivitas karena jarak antar molekul yang semakin
besar 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
Kadar air (%)
Kadar protein (%)
Kadar karbohidrat (%)
Kadar pati (%)
Kadar amilosa (%)
Kadar serat kasar (%)
Total gula (%)
Kadar glukosa (%)
Kadar gula pereduksi (%)

1,403 + 0,1624
92,7522 + 0,3264
2,1867 +0,0321

DE
DP
Viskositas (cP)
Daya larut (%)

84,1533 + 1,7233

Hasil analisis kimia
4,7499 + 0,1127
9,5254 + 0,1904
6,2867 + 0,929
2,2441 +0,0557
1,7667 + 0,814

0,0941 + 0,0005

4,3053 + 0,0458
23,2289 + 0,2464
0,9633 + 0,0075

Keterangan: 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 berbagai
campuran mikroba bersifat lebih kompleks, sehingga hidrolisis terjadi lebih besar, banyaknya
molekul air bebas yang terlepas pada saat reaksi kimia berlangsung selama fermentasi semakin
besar. Kusnandar (2010) menyatakan bahwa setiap reaksi pemecahan ikatan satu monomer dengan
monomer yang lain akan membebaskan satu molekur air sehingga air akan menjadi bebas dan
terlepas, sehingga mudah diuapkan selama pengeringan.
Kadar protein PLA denganekstraksi laru tempe masih mengandung1,403 +0,1624%. Hal ini
disebabkan karena laru tempe mengandungRhizopus oligosporusyang memiliki kemampuan
memecah molekul protein kompleks menjadi lebih sederhana (Pusat Inovasi LIPI, 2011) dan
kemungkinan juga disebabkan oleh biomassa dari ragi tempe. Hal ini sesuai dengan pendapat
Mortensen, et al., (2009) yang menyatakan bahwa kapang tempe mempunyai aktivitas hidrolitik
yang mendegradasi makromolekul menjadi komponen berberat molekul rendah. Juga pendapat
Devi (2011) yang menyatakan bahwa Rhizopus oligosporus(Pusat Inovasi LIPI, 2011)memiliki
kemampuan dalam memecah pati menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selain itu Rhizopus
oligosporusmemiliki kemampuan hidrolitik membentuk molekul yang lebih sederhana, serta
memiliki kemampuan amilolitik dan proteolitik. Aktivitas amilolitik kapang diharapkan dapat
mendegradasi pati sehingga PLA lebih mudah terpisah. Untuk mengetahui potensi ekstrak kasar
PLA bengkoang dengan metode tersebut, maka dilakukan pengujian penurunan gula darah pada
tikus hiperglikemia, dan pengujian toleransi glukosa (GTT, glucose tolerance test) serta kantung
usus terbalik.
Hasil analisis kimia pada Tabel 1 menunjukkan bahwa PLA-non pati relatif cukup besar jika
dilihat dari kadar karbohidrat, kadar pati, total gula, kadar serat kasar dan daya larut masingmasing sebesar (92,7522+0,3264)%; (9,5254+0,1904)%; (2,1867 +0,0321)%, (2,2441+ 0,0557)%
dan (84,1533+1,7233)%.
Toleransi terhadap Glukosa

Pengujian toleransi terhadap glukosa (GTT, Glucose Tolerance Test) menunjukkan bahwa
penghambatan 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 peningkatan
kadar 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 setelah
glukosa masuk ke dalam pencernaan. Gambar 1 menunjukkan bahwa konsentrasi PLA bengkoang
menyebabkan penyerapan glukosa yang diberikan secara oral menurun secara signifikan (P<0,01).
Adanya PLA bengkoang menyebabkan perlambatan peningkatan kadar glukosa darah. Hal ini
menunjukkan bahwa salah satu mekanisme penurunan kadar gula darah adalah PLA bengkoang
yang dapat menghambat penyerapan glukosa oleh pencernaan.
PLA yang diekstrak dengan bantuan ragi tempe menunjukkan penghambatan secara
signifikan, hal ini berkaitan dengan kemurnian PLA yang dihasilkan sehingga mampu menghambat
penyerapan glukosa. Penghambatan penyerapan glukosa terbaik pada konsentrasi 400 mg/kg berat
badan.
Berdasarkan hasil analisis statistik (Tabel 2)penyerapan glukosa ke dalam darah yang diuji
dengan GTT semakin menurun, hal ini adanya kandungan protein, kadar amilosa, kadar serat yang
dapat berfungsi menahan penyerapan glukosa. Serat larut merupakan senyawa yang dapat
membentuk gel ketika tersedia air dalam perut dan usus halus. Gel yang terbentuk memperlambat
pengosongan perut, mempercepat waktu transit di usus halus, dan mengendalikan penyerapan
nutrisi. Hal ini berdampak pada penyerapan glukosa dalam darah dan nilai indeks glikemik bahan
pangan (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. Hasil
penelitian Torsdottir et al. (1991) menunjukkan bahwa pemberian alginat pada penderita diabetes
menyebabkan penurunan kecepatan pengosongan lambung dibandingkan asupan bebas serat. Serat
pangan secara teoritis menurunkan difusi nutrien untuk diabsorpsi oleh mukosa usus sehingga
menyebabkan penurunan kadar glukosa. Hal ini yang menyebabkan ekstrak PLA bengkoang mampu
menghambat penyerapan glukosa.
Berdasarkan hasil penelitian Madar et al. (1988) bahwa diet yang diberi serat pangan dari
biji kapas pada mencitdiabetes menunjukkan penurunankadar glukosa pada menit ke 30, 60, dan
180 dibandingkan diet tanpa serat. Serat pangan dari biji kapas ternyata dapat memperpendek
waktu transit dan meningkatkan berat feses.
Bentuk fisik serat juga berpengaruh terhadap kemampuan dalam menghambat penyerapan
glukosa (Madar et al.,1988), serat kedelai dalam bentuk bubuk tidak mampu menghambat
penyerapan glukosa, akan tetapi jika diformulasikan dalam roti, serat tersebut dapat menghambat
peningkatan kadar gula darah. Ada dugaan bahwa ekstrak PLA menggunakan ragi tempe telah
terhidrolisis secara fisik, bentuk granula lebih kecil dan derajad polimerisasinya lebih sedikit, daya
hambat 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)
200

Waktu GTT menit ke-

Kadar gula darah
(mg/dL)
P1T1
30
118,00 aA
P1T2
60
100,00 abcAB
P1T3
90
92,33 bcdBC
P1T4
120
88,67bcdeBC
P2T1
400
30
103,67 abABC
P2T2
60
85,67 cdeBC
P2T3
90
82,00 deBC
P2T4
120
75,33 eC
Keterangan:angka yang diikuti huruf yang berbeda dalam baris yang samamenunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5%(huruf kecil dan berbeda sangat nyata pada taraf 1% (huruf besar).
Efek Hipoglikemik PLA Bengkoang

Perubahan kadar glukosa darah tikus yang diberi ekstrak PLA dibandingkan dengan kadar
glukosa darah mencit yang tidak diberi PLA (kelompok control) maupun kelompok negatif (injeksi
dengan streptozotocin) selama 4 minggu memberikan pengaruh yang signifikan (P<0,01),hal ini
dapat dilihat pada Gambar 2.

Keterangan:

Gambar 2. Hubungan antara jenis perlakuan pada mencit percobaan dengan
kadar gula darah selama 4 minggu.

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) dan
pemberian ekstrak PLA dan streptozotocin (P2). Dari Gambar 2 terlihat bahwa mencit
hiperglikemia kembali normal setelah diberi STZ dan PLA bengkoang pada minggu ke 2, sedangkan
kadar gula darah pada minggu ke-1 terjadi peningkatan untuk perlakuan 2, 3 dan 4. Perlakuan P1
kelompok normal tidak memberikan pengaruh yang signifikan dibanding yang lain. Peningkatan
kadar gula darah pada minggu ke-1 kelompok 3 diduga pengaruh stress oksidatif pemberian PLA
secara oral. Kelompok 2 dan 4 karena pengaruh STZ.
Pemberian STZ menyebabkan diabetes mellitus type 1 yang disebabkan lesi dan nekrosis sel
beta langerhands, hilangnya fungsi sel beta bisa disebabkan invasi virus, kerja toksin kimia atau
antibody auto imun (Arora, et al., 2009; Retno Susilowati). Pemberian STZ 180 mg/kg berat badan
menyebakan kerusakan pancreas secara permanen (Arora, et al., 2009).
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Hasil penelitian Lee et al. (2007) menunjukkan bahwa proses fermentasi Dioscorea dengan
menggunakan kapang merah Monascus purpureus NTU 568 menghasilkan efek hipokolesterolemik
yang lebih tinggi dibandingkan tanpa fermentasi yang diduga disebabkan pembentukan senyawa
bioaktif monacolin K. Diduga kuat pada proses ekstraksi PLA bengkoang dengan menggunakan
kapang tempe mengakibatkan pembentukan senyawa bioaktif yang ikut berperan menurunkan
kadar glukosa darah.Penurunan kadar glukosa darah pada mencit yang diberi ekstrak PLA dan STZ
menyebabkan efek hipoglikemik yang relatif lebih tinggi.
Pengujian Absorpsi Glukosa secara In Situ Menggunakan Kantung Usus Terbalik

Berdasarkan hasil analisis statistik (Tabel 3 dan 4 ), ekstrak PLA yang diekstrak dengan ragi
tempe berpengaruh terhadap penyerapan glukosa ke dalam darah baik diuji dengan GTT maupun
kantung usus terbalik. Hal ini kemungkinan dipengaruhi viskositas ekstrak di dalam pencernaan
sehingga perbedaan penghambatan penyerapannya berpengaruh secara signifikan (p<0,05) hanya
pada 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

Notasi
0,05
B
A
B
B

Rataan

P1
0,0736
P2
2
0,0060
0,0081
0,0797
P3
3
0,0063
0,0085
0,0721
P4
4
0,0065
0,0087
0,0699
Keterangan:angka yang diikuti huruf yang berbeda dalam baris yang samamenunjukkan berbeda
nyata 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
-

2
3
4

0,05
-

0,0060
0,0063
0,0065

LSR

Waktu

0,01

(menit)

0,0081

M2=20

-

0,0085
0,0087

M1=10

M3=30

Rataan

0,0597
0,0673
0,0758

0,05
d
c

b

Notasi

0,01
C

BC
B

a
A
M4=40
0,0924
Keterangan:angka yang diikuti huruf yang berbeda dalam baris yang samamenunjukkan berbeda
nyata 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 dapat
mengurangi kecepatan absorpsi glukosa yang dapat menurunkan glukosa darah dan respon insulin.
Pengaruh serat yang terdapat dalam makanan secara alami tidak persis sama dengan serat yang
telah dimurnikan dan sengaja ditambahkan ke dalam makanan. Fermentasi serat dalam kolon
menghasilkan produk berupa gas seperti gas hidrogen, metana, karbondioksida dan asam lemak
rantai pendek (Short Chain FattyAcid) seperti asam asetat, propionat butirat, kaproat, kaprilat, dan
kaprat. Asam lemak rantai pendek (SCFA) diserap oleh mukosa kolon dan menghasilkan energi bagi
inang 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 SCFA
paling rendah. Sebaliknya guar gum, pektin, agar-agar, karagenan, beta-glukan karena mudah
difermentasi, 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 menormalkan
pertumbuhan sel sehingga produksi SCFA memberi efek kemoprotektif dalam kolon. Beberapa
penelitian membuktikan bahwa asam butirat menurunkan insiden tumor kolon. Namun ada
penelitian menemukan, tidak ada perubahan dari lesi prekanker kolon ketika tikus percobaan diberi
pelet kaya butirat sehingga diperlukan penelitian konfirmasi lebih lanjut (Tensiska, 2008).
KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah PLA (polisakarida larut air) umbi
bengkoang dapat menurutkan kadar gula darah mencit percobaan secara signifikan dengan dosis
400 mg/kg berat.
Penghambatan penyerapan glukosa pada uji hypoglikemik pada mencit percobaan terbukti
secara signifikan pada perlakuan mencit yang diinduksi dengan streptozotocin dan PLA.Perlakuan
penyerapan glukosa in situ pada uji kantung usus terbalik pada mencit percobaan terbukti secara
signifikan 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 Rusmarilin
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT
Probiotics are defined as live microbial food ingredients that have a beneficial effect on human
health, that when consumed, the fermenting bacillus (Lactobacillus) positively influenced the
microflora of the colon, decreasing toxic microbial activities. Yoghurt is fermented milk product
using Lactobacillus delbruekii subsp. Bulgaricus and Streptococcus salivarus subsp. thermophillus
as starter cultures. The extend shelf life of yoghurt several methods of preservation such as drying
have been applied. The present study aimed to prepare instant yoghurt using the dextrin on the
quality of probiotic drink (yoghurt mix juice concentrate powder of passion fruit and carrot) by
vacuum drier. Yoghurt was made by inoculation of 16% reconstitute skim milk with 2% yoghurt
starter culture and incubated at 37oC for 4-6 hours. Yoghurt was dried by vacuum drier with dextrin
as binding agents at consentration of 10, 12, 14 and 16%, and acryl as an emulsifier at concentration
of 3%. On the formulation of instant yoghurt, sugar, yoghurt starter and skim milk were added. On
the 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 and
xanthan gum were used to improve viscosity of reconstituted instant yoghurti mix juice concentrate
powder. Addition of 12% dextrin respectively and 30 days of storage time gave better acceptability
quality of the instant probiotic drink.
Key word: yoghurt, pectin, probiotic drink, microencapsulation.
PENDAHULUAN

Yoghurt adalah produk susu yang mengalami fermentasi, dibuat dengan menambahkan
bakteri Lactobacillus delbruekii subsp. bulgaricus and Streptococcus salivarus subsp. thermophillus.
Yoghurt diharapkan dapat memaksimalkan pemanfatan baik susu segar, susu kedelai atau produk
susu lainnya dan dapat meningkatkan nilai gizinya.
Meskipun yoghurt relatif lebih awet dibandingkan susu segar atau susu bubuk yang
dilarutkan dalam air, tetapi penyimpanannya harus dalam keadaan dingin untuk dapat disimpan
selama beberapa hari.
Untuk meningkatkan daya awet, memperluas kisaran suhu penyimpanan dan memperluas
jangkauan pemasaran, diperlukan suatu perlakuan lebih lanjut. Perlakuan tersebut diharapkan juga
dapat mempertahankan atau hanya mengurangi sedikit mungkin kandungan gizi, sifat fisiko kimia
dan nilai organoleptiknya. Untuk membuat lebih bervariasi dalam aroma dan rasa serta
meningkatkan gizinya , maka salah satu bentuk perlakuan tersebut adalah dengan membuatnya
menjadi yoghurt bubuk mix nutrisari markisa dan wortel.
Beberapa manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi yoghurt yaitu meningkatkan daya
cerna dari pada susu, membantu penyembuhan infeksi usus, membantu di dalam pencernaan
laktosa, meningkatkan fungsi kekebalan, menjaga kesehatan usus, membantu penyerapan kalsium
dan vitamin B, dapat menurunkan kolesterol dan banyak manfaat lainnya.
Permasalahan yang sering terjadi adalah ketersediaan kultur starter dan penyimpanan atau
distribusi produk sangat terbatas, oleh karena itu diperlukan terobosan untuk mempermudah
penyediaan kultur starter yoghurt dan teknik pengolahan yang dapat memperpanjang masa simpan
dan 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 wortel
yang banyak tersedia dan dibudidayakan di Indonesia.
Yoghurt kering dapat diproduksi dengan menggunakan oven vakum. Dalam proses
pengeringan dengan menggunakan pengering oven vakum diperlukan bahan pengisi. King (1995)
menyatakan bahwa bahan penyalut/pengisi yang sering digunakan untuk mikro-enkapsulasi adalah
gum arab, dekstrin, pati termodifikasi dan pati terhidrolisis. Bahan penyalut berfungsi untuk
melapisi 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 wortel
adalah susu dancow full cream, kultur yoghurt (Lactobacillus delbruekii subsp. bulgaricus and
Streptococcus salivarus subsp. thermophillus) yang berasal dari biakan murni yang diperoleh dari
Institut Teknologi Bandung, sari markisa dan sari wortel. Bahan pengisi yang digunakan adalah
dekstrin, pektin dan xanthan gum. Sedangkan untuk formulasi nutrisari digunakan asam sitrat,
asam malat, pektin, gula, gliseril monostearat, pewarna yellow dan sunset yellow, serta aroma
markisa.Bahan untuk analisis yaitu NaOH 0,1N, H2SO4, alcohol 96%, N-hexan, hexan, phenolptalen,
amilum/pati, iodium, asam asetat.
Metode Penelitian

Pembuatan Yoghurt
Yoghurt dibuat dari susu skim atau susu bubuk dancow full cream yang telah diformulasikan
hingga total solidnya 16%, gula 2%, dipanaskan sampai suhu 90 oC selama 20 menit dan
diinkubasikan pada suhu 37oC selama 4 jam dengan penambahan starter yoghurt 2%. Yoghurt yang
telah jadi ditambah 10, 12, 14, 16% dekstrin, dikeringkan dalam oven vakum pada suhu 40oC
selama 6 jam, kemudian dihaluskan serta ditambahkan pektin 0.4%.
Pembuata nutrisari mix

Buah markisa dan wortel masing-masing diblansing dengan uap menggunakan larutan asam
asetat 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), dicampur
dengan 2% pektin dan 0,2% garam, homogenisasi, kemudian dikeringkan dalam oven vakum 40 oC,
diayak dengan ayakan 60 mesh.
Pembuatan minuman probiotik

Yoghurt bubuk dengan nutrisari mix dicampur dengan perbandingan 1:1, lalu ditambah
emulsifier 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), penentuan
kadar serat (Sudarmadji, et al., 1984), penentuan viabilitas (kemampuan tumbuh mikroba) (Purba
dan Rusmarilin, 2005), uji organoleptik (Soekarto, 1985).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 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 g
bahan)

Total asam (%)

12%

12,475 ab AB

2,709 b AB

10%
14%
16%

Keterangan:

13,475 a A

10,385 c BC
8,624 c C

2,855 a A
2,504 c C
2,455 c C

notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan
berbeda sangat nyata pada taraf 1%.

Minuman probiotik instan yang dihasilkan dari 4 tingkatan konsentrasi dekstrin yang
berbeda mempunyai kadar vitamin C antara 8,624 sampai 13,475 mg/100 g bahan. Dari hasil
pengamatan dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi dekstrin, maka kadar vitamin C
semakin menurun. Demikian juga semakin tinggi dekstrin yang ditambahkan, total asam semakin
menurun. Hal ini disebabkan karena dekstrin dapat meningkatkan volume bahan, maka komponen
yang 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 bahan
yang mempunyai keasaman tinggi termasuk probiotik, mempunyai viskositas yang relatif rendah
(Edwards, 1995), sehingga produk menjadi lebih stabil, namun hal ini sangat menguntungkan
apabila dekstrin sebagai bahan penstabil, karena dapat meningkatkan berat produk yang dihasilkan
dalam bentuk bubuk, jumlah komponen lain yang terdapat di dalam minuman probiotik menjadi
menurun (total solid menurun).
Selama penyimpanan (0, 10, 20, 30 hari) pada suhu kamar, kadar vitamin C minuman
probiotik instan semakin menurun. Hal ini disebabkan vitamin C adalah suatu zat yang mudah
mengalami kerusakan, akibat pengaruh udara (oksigen), peningkatan suhu selama penyimpanan,
serta kelembaban ruang penyimpanan yang tinggi. Vitamin C mudah teroksidasi dan terdegradasi
oleh panas (Winarno, 2002), sehingga kerusakan Vitamin C minuman probiotik selama
penyimpanan semakin besar (Tabel 2).
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh interaksi konsentrasi dekstrin terhadap
total asam minuman probiotik selama penyimpanan (P<0.05). Pada konsentrasi pati 16%
perubahan total asam cenderung lebih cepat dibandingkan total asam pada konsentrasi dekstrin
lainnya, hal ini karena terjadinya kerusakan atau perubahan komponen yang terdapat di dalam
minuman probiotik akibat suhu penyimpanan dan Rh yang tinggi (29-30oC), terutama perubahan
gula-gula sederhana menjadi asam-asam organik. Total asam minuman probiotik yang diperoleh
berkisar antara 2,016-3,190% sebagai persen asam sitrat, karena diperoleh dari kandungan asam
dominan nutrisari, dimana 90 persen sari berasal dari markisa. Selama penyimpanan minuman
probiotik 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 yang
berbeda 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 hasil
penelitian dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi dekstrin, maka kadar lemak minuman
probiotik semakin menurun. Dekstrin mempunyai viskositas yang relatif rendah (Edwards, 1995),
sehingga produk menjadi lebih stabil, selain itu juga sangat menguntungkan apabila dekstrin
digunakan sebagai bahan penyalut, karena dapat meningkatkan berat produk yang dihasilkan dalam
bentuk bubuk, sehingga jumlah komponen lain yang terdapat di dalam minuman probiotik menjadi
menurun (total solid menurun), maka kadar lemak menjadi turun (Tabel 3).Penurunan kadar lemak
selama penyimpanan disebabkan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan yang tinggi, kelarutan
oksigen menjadi lebih besar dan katalisator oksidasi lemak menjadi lebih reaktif, sehingga reaksi
oksidasi 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 minuman
probiotik.
Lama Penyimpanan
0 hari
10 hari
20 hari
30 hari

Kadar vitamin C
(mg/100g bahan)
13,4750 a A
11,550 b AB
10,460 bc BC
8,765 c C

Total asam (%).

2,351 a A
2,485 b AB
2,775c C
2,912c C

Keterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan
berbeda sangat nyata pada taraf 1%.

Peningkatan konsentrasi dekstrin dan lama penyimpanan ternyata memberikan pengaruh
yang 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 pembuatan
minuman probiotik.
Konsentrasi dekstrin
10%
12%
14%
16%

Kadar lemak (%)
10.151 a A
9.676 b AB
9.345 bc BC
8.953 c C

Kadar serat (%).
0.681 a A
0.558 b B
0.466 c C
0.394 d D

Keterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan
berbeda sangat nyata pada taraf 1%.

Tabel 4. Kadar lemak dan kadar serat selama penyimpanan pada pembuatan minuman probiotik.
Lama penyimpanan
0 hari
10 hari
20 hari
30 hari

Kadar lemak (%)
10.623 a A
9.926 b B
9.018 c D
8.559 cd CD

Kadar serat (%).
0.720 a A
0.555 b B
0.442 c C
0.382 d D

Keterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan
berbeda sangat nyata pada taraf 1%.

Penurunan kadar serat dalam minuman probiotik berdasarkan konsentrasi dekstrin karena
peningkatan konsentransi dekstrin dapat meningkatkan berat produk yang dihasilkan dalam
bentuk bubuk, sehingga jumlah komponen lain yang terdapat di dalam minuman probiotik menjadi
menurun (total solid menurun), maka kadar serat menjadi turun (Edwards, 1995). Terjadi
penurunan kadar serat selama penyimpanan, diduga karena terjadinya reaksi spontan (oksidasi
atau hidrolisis) pada komponen-komponen yang menyusun minuman probiotik, sehingga total solid
bahan jumlahnya semakin kecil, maka kadar serat yang merupakan bagian dari bahan-bahan
tersebut juga semakin kecil (Prabandari, 2011, Ketaren, 2012).
Konsentrasi dekstrin dan lama penyimpanan produk probiotik terhadap viabilitas bakteri
asam laktat (BAL) memberikan pengaruh yang signifikan (p<0.01). Menurut pendapat Jackson dan
Lee (1991) menyatakan bahwa bahan yang dapat melindungi komponen tertentu seperti asam
amino, enzim, mikroorganisme, flavor, vitamin dan mineral, pemanis dan sebagainya adalah
golongan gum (gum arab, agar, karagenan), karbohidrat (pati, dekstrin, sukrosa), lipida (tristearin,
ester asam stearat, monogliserida, digliserida), protein (gluten, kasein, gelatin, albumin), sehingga
semakin tinggi konsentrasi dekstrin mikroba sangat sulit beradaptasi dengan lingkungan, akibatnya
viabilitas/pertumbuhannya semakin lambat.
Selama penyimpanan, viabilitas semakin meningkat (waktu inkubasi mikroba semakin
lama), hal ini dapat terjadi karena semakin lama penyimpanan kondisi mikroba yang terselubung
dekstrin untuk beradaptasi dengan lingkungan semakin menurun, nutrisi untuk pertumbuhan
mikroba juga mengalami kerusakan karena peningkatan kadar air dan kelembaban udara, sehingga
daya tumbuh bakteri BAL semakin lama (Tabel 5).
Tabel 5. Viabilitas (jam) dan nilai organoleptik pada berbagai tingkat konsentrasi dekstrin pada
pembuatan minuman probiotik instan.
Konsentrasi dekstrin
10%
12%
14%
16%

Viabilitas (jam)
9,263 a A
9,338 a A
10,428 b B
10,505 b B

Nilai organoleptic
2,726 a A
2,785 ab AB
2,835 bc ABC
2,871 bc BC

Keterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan
berbeda sangat nyata pada taraf 1%.
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Nilai organoleptif diartikan sebagai upaya memperkenalkan produk minuman probiotik
instan kepada masyarakat sebagai minuman sehat yang memiliki banyak keunggulan yaitu selain
mengadung gizi tinggi, produk ini dianggap memberi manfaat kesehatan dan terapeutik, karena
akibat terbawanya bakteri-bakteri hidup ke dalam saluran pencernaan yang mampu mamperbaiki
komposisi mikroflora usus, dapat menginduksi terbentuknya antibody, memproduksi antimikroba,
menghasilkan antibiotic bacitrasin, mencegah penuaan dini, dapat menegah lactose in tolerance
yang 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 uji
penerimaan/kesukaan meliputi unsur rasa, aroma dan warna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
minuman probiotik instan memiliki rerata nilai skor rasa, aroma dan warna (dengan nilai proporsi
yang sama) berkisar antara 2,726-2,871. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan konsentrasi
dekstrin 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 karena
terbentuknya asam-asam organik di dalam minuman probiotik instan yang merupakan perubahan
rasa yang sangat nyata. Menurut Soekarto (1985) rasa adalah salah satu faktor yang sangat
mempengaruhi nilai organoleptik. Demikian juga dengan aroma, akibat terjadinya reaksi spontan
selama penyimpanan termasuk reaksi oksidasi, sehingga terbentuk aroma yang relatif kurang
disukai (Tabel 6).
Tabel 6. Viabilitas (jam) dan nilai organoleptik selama penyimpanan padapembuatan minuman
probiotik instant.
Lama penyimpanan
0 hari
10 hari
20 hari
30 hari

Viabilitas (jam)
9,765 a A
9,815 a A
9,923 ab AB
10,030 b AB

Nilai organoleptik
2,871 a A
2,809 ab A
2,778 bc A
2,760 bcd A

Keterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan
berbeda sangat nyata pada taraf 1%.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Konsentrasi dekstrin memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap kadar vitamin
C, total asam, kadar lemak, kadar serat, viabilitas dan nilai organoleptik. Semakin tinggi
konsentrasi 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 vitamin
C, total asam, kadar lemak, kadar serat, viabilitas dan nilai organoleptik.
3. Interaksi antara konsentrasi dekstrin dan lama penyimpanan memberikan pengaruh yang
berbeda sangat nyata terhadap total asam.
4. Minuman probiotik instan (yoghurt Bubuk Nutrisari Markisa dan Wortel Plus) pada konsentrasi
pati 12% dan lama penyimpanan 30 hari memberikan hasil yag relatif lebih baik pada penelitian
ini.
Saran

Disarankan peggunaan kemasan yang lebih representatif, penggunaan suhu rendah selama
penyimpanan serta penggunaan berbagai campuran jenis penstabil yang sesuai.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mempelajari pembuatan abon jantung pisang kepok sebagai usaha
pemanfaatan limbah jantung pisang dan menentukan karakteristik kimia dan sensori abon jantung
pisang setelah penambahan udang rebon kering asin. Rancangan penelitian yang digunakan adalah
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor, yaitu konsentrasi udang rebon kering asin, tiga
taraf yaitu 5, 10, dan 15% (b/b) dari 400 g daging jantung pisang. Faktor kedua, jumlah santan, tiga
taraf yaitu 100, 200, dan 300 ml (dari 5400 ml santan/10800 g daging kelapa parut). Rendemen
abon yang dihasilkan 31,55-46,90%, rata-rata 40,05% dari berat awal total bahan. Interaksi
perlakuan yang digunakan menunjukkan semakin tinggi konsentrasi udang rebon dan santan yang
digunakan, semakin tinggi (P≤0,05) rendemen, kadar lemak, dan serat kasar yang dihasilkan. Akan
tetapi, pada kadar air, semakin tinggi santan yang ditambahkan, semakin rendah kadar air. Analisis
sensori 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) dibandingkan
abon sapi. Produk yang terbaik diperoleh pada abon jantung pisang kepok dari konsentrasi udang
rebon 15% dan santan 300 ml dengan rendemen 46,90%, kadar protein 11,74%, lemak 10,46%, abu
8,81%, serat kasar 27,65%, dan air 17,91%.
Kata kunci: abon, jantung pisang kepok, udang rebon kering asin, santan
PENDAHULUAN

Abon adalah sejenis makanan kering berbentuk serpihan, dibuat dari daging yang diberi
bumbu 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 jenis
makanan kering berbentuk khas, dibuat dari daging, direbus disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan
dipres. Abon dapat disajikan bersama nasi, roti atau sebagai bahan pengisi kue kering. Abon
tergolong produk olahan daging yang awet sampai 6 bulan.
Pembuatan abon terdiri dari perebusan daging, pembentukan serat daging halus (dengan
penumbukan daging dan penyuiran), penambahan bumbu dan pengeringan. Perebusan dan
penumbukan daging bertujuan untuk memudahkan pembentukan serat-serat halus. Bunga atau
jantung pisang dapat diolah menjadi abon, karena dapat menghasilkan serat-serat halus yang
menyerupai abon sapi. Serat-serat yang terdapat di dalam jaringan jantung pisang tidak hancur bila
dimasak tidak terlalu lama. Hal inilah yang menyebabkan jantung pisang sangat baik digunakan
sebagai bahan pembuatan abon, karena serat-serat jantung pisang akan menyerupai serat-serat
daging setelah dibuat menjadi abon.
Produksi pisang Aceh pada 2015 mencapai 89.792 ton (BPS Aceh, 2016), diperkirakan
jantung pisang yang dihasilkan sekitar 3-5% dari berat tersebut. Jantung pisang belum
dimanfaatkan secara optimal kecuali untuk sayur, bahkan sering dibuang begitu saja. Padahal harga
jantung pisang murah, dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Jantung pisang mengandung
protein, 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 protein
dan 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, dan
bakso. 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 yang
khas dan gurih.
METODE PENELITIAN

A.

Bahan dan Alat

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jantung pisang kepok yang
berumur 1 hari setelah dipetik yang diperoleh dari pasar Peunayong, Banda Aceh. Bahan-bahan lain
seperti 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 Banda
Aceh. Santan kental diperoleh dari pemerasan santan di pasar Aceh. Bahan kimia yang diperlukan
untuk proses analisis berupa dietil eter, larutan iodin, amilum dan beberapa bahan lainnya yang
menunjang proses analisis yang diperoleh dari Laboratorium Analisis Pangan, Jurusan Teknologi
Hasil Pertanian dan toko bahan kimia di kota Banda Aceh.
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, blender merek
National, 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 yang
diperlukan untuk menunjang proses produksi dan analisis.
B.

Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dua faktor. Faktor
pertama yaitu konsentrasi udang rebon kering asin, tiga taraf, yang berdasarkan penelitian awal
yaitu 5, 10, dan 15% (b/b) dari berat 400 gram daging jantung pisang. Faktor kedua yaitu jumlah
santan, tiga taraf, yang berdasarkan percobaan awal yaitu 100, 200, dan 300 ml (dari 5400 ml
santan /10800 g daging kelapa parut) untuk 400 gram daging jantung pisang.
C.

Prosedur Penelitian

Proses Pembuatan Abon Jantung Pisang
Jantung pisang dikupas semua kelopak terluarnya yang berwarna merah (± 4 lembar)
hingga terlihat bagian putihnya, lalu dibelah membujur menjadi 4 bagian. Selanjutnya jantung
pisang dicuci dan direbus dalam air mendidih selama 15 menit. Setelah itu, jantung pisang dicuci
lagi sampai air pencuci tidak lagi berwarna hitam, lalu ditiriskan. Jantung pisang rebus selanjutnya
disuir secara perlahan dengan menggunakan garpu agar didapatkan serat. Udang rebon kering asin
yang digunakan dicuci hingga bersih, digiling halus dengan menggunakan blender. Selanjutnya
udang rebon kering asin halus dicampur dengan jantung pisang suir hingga merata.

Bumbu-bumbu dicampur dan dihaluskan (menggunakan blender dengan kecepatan
maksimal selama 5 menit). Untuk 400 g jantung pisang digunakan bumbu halus yang terdiri
atas 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 dengan
api kecil selama ± 1 menit menggunakan minyak goreng panas  50 ml hingga beraroma
harum. Selanjutnya bumbu yang ditumis dicampur dengan campuran udang rebon kering
dan jantung pisang tadi, lalu ditambahkan santan kental dan dimasak hingga abon
tergoreng oleh minyak yang dihasilkan dari santan. Abon ditiriskan, lalu dilakukan
pengepresan hingga sebagian besar kandungan minyaknya terpisah. Abon yang
menggumpal dipisahkan dengan menggunakan garpu. Abon jantung pisang didinginkan
dengan cara diangin-anginkan, kemudian dikemas dalam kemasan plastik dan siap
dianalisis. 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 uji
organoleptik uji perbandingan dengan abon sapi yang meliputi warna, rasa dan aroma.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rendemen

Rendemen (%)

Rendemen abon jantung pisang yang dihasilkan berkisar 31,55-46,90% dengan rata-rata
40,05%. Gambar 1 menunjukkan bahwa rendemen abon jantung pisang tertinggi (P≤0,05) diperoleh
pada perlakuan konsentrasi 15% udang rebon dan 300 ml santan dengan nilai 46,90%. Semakin
tinggi konsentrasi udang rebon dan jumlah santan yang digunakan maka semakin tinggi pula
rendemen abon jantung pisang yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak bahan
yang 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 dan
jumlah santan yang berbeda.

B. Kadar Air

Kadar 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 013707-1995, kadar air abon sapi maksimal 7%. Hal ini diduga karena terlalu besarnya api pemanas
dan kurang lamanya waktu penguapan air dan penggorengan abonjantung pisang.
Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah santan yang ditambahkan maka
semakin rendah (P≤0,05) kadar air pada abon jantung pisang yang dihasilkan. Hal ini diduga karena
kelapa yang digunakan cukup tua sehinggakan santan yang dipakai rendah kandungan air dan tinggi
kandungan padatannya. Sedangkan untuk konsentrasi udang rebon, semakin meningkatnya
konsentrasi udang rebon maka kadar air juga semakin meningkat (P≤0,05). Hal ini diduga karena
protein 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 dan
jumlah santan yang berbeda.
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C. Kadar Lemak
Kadar 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 sapi
maksimal 30% (b/b). Oleh karena itu kadar lemak yang terkandung pada abon jantung pisang yang
dihasilkan 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 asin
dan santan mengandung lemak, sehingga semakin banyak ditambahkan akan semakin tinggi lemak
abon jantung pisang yang dihasilkan.
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12
10
8
6

5,75
4,55 b
a

6,68
c

9,41
8,15 f
6,70 d
c

8,73
7,83 e
d

10,46
g

S1 (100 ml)
S2 (200 ml)

4

S3 (300 ml)

2
0
R1 (5%)

R2 (10%)

R3 (15%)

Konsentrasi Udang Rebon Kering Asin dan Jumlah Santan

Gambar 3. Kadar lemak abon jantung pisang pada konsentrasi udang rebon kering asin dan
jumlah santan yang berbeda.

D. Kadar Protein

Kadar 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, jumlah
santan, dan interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar protein
abon jantung pisang yang dihasilkan.
E. Kadar Abu

Kadar 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 semakin
banyak jumlah santan yang digunakan (Gambar 5) maka semakin tinggi (P≤0,05) kadar abu abon
jantung pisang yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena kandungan mineral dari udang rebon dan
santan.
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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 Kasar
Kadar serat kasar abon jantung pisang yang dihasilkan 10,39-23,79% dengan rata-rata
19,30%. Gambar 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi udang rebon kering asin dan
jumlah santan yang digunakan maka semakin tinggi (P≤0,05) kandungan serat kasar abon jantung
pisang yang dihasilkan. Peningkatan serat kasar pada abon jantung pisang diduga santan
mengandung 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 dan
jumlah santan

G. Uji Organoleptik Perbandingan Pasangan Abon Jantung Pisang

Sampel yang digunakan untuk pembanding dalam penelitian ini berupa abon sapi dengan
skala perbandingan 1-5.
a.Warna

Hasil perbandingan warna abon jantung pisang pada berbagai perlakuan 2,38-4,63 (kurang
cerah – lebih cerah) dengan rata-rata 3,52 (lebih cerah) dibandingkan dengan abon sapi. Gambar 7
menunjukkan perbedaan nilai warna abon jantung pisang akibat interaksi diatara kedua faktor
perlakuan . Semakin tinggi konsentrasi udang rebon dan semakin banyak jumlah santan yang
ditambahkan, warna abon jantung pisang semakin cerah (lebih baik) (P≤0,05) dibandingkan dengan
abon sapi.
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Gambar 7. Nilai organoleptik warna abon jantung pisang akibat pengaruh interaksi konsentrasi udang rebon
dan jumlah santan, dibandingkan dengan abon sapi. Nilai 1=sangat kurang cerah, 5=sangat lebih cerah.

b. Rasa

Hasil 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 abon
jantung pisang masih dibawah (kurang enak) dari rasa abon sapi. Hal ini diduga karena panelis
belum terbiasa dengan rasa abon jantung pisang yang lebih menonjolkan rasa udang rebon, dan
juga diduga karena kebiasaan panelis yang cenderung lebih terbiasa mengonsumsi daging daripada
sayuran (jantung pisang).
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Gambar 8. Nilai organoleptik rasa abon jantung pisang akibat pengaruh interaksi konsentrasi udang rebon
dan jumlah santan, dibandingkan dengan abon sapi. Nilai 1=sangat kurang enak, 5=sangat lebih enak

c. Aroma

Hasil 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 abon
sapi. Gambar 9 menunjukkan nilai aroma meningkat semakin harum (P≤0,05) dibandingkan dengan
aroma 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 pada
jumlah santan 100 ml berbeda tidak nyata dengan jumlah santan 200 ml tetapi berbeda nyata
terhadap 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, dibandingkan
dengan abon sapi. Nilai 1= sangat kurang harum, 5 = sangat lebih harum).

KESIMPULAN

Peningkatan konsentrasi udang rebon kering asin meningkatkan persentase rendemen,
kadar air kadar lemak, kadar abu, serat kasar. Peningkatan jumlah santan yang ditambahkan
meningkatkan persentase rendemen, kadar lemak, kadar abu, dan serat kasar, tetapi menurunkan
kadar air, organoleptik warna abon jantung pisang yang dihasilkan. Abon jantung pisang terbaik
berdasarkan nilai yang paling dekat dengan syarat mutu SNI 01-3707-1995, dan hasil analisis
perbandingan organoleptik abon jantung pisang dengan abon sapi, diperoleh dari interaksi
perlakuan konsentrasi udang rebon 15% dan jumlah santan 300 ml.
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ABSTRAK
Jernang (Daemonoropsdraco) mengandung zat warna merah (dracohordin) yang larut dalam
minyak. Sifat kelarutan dalam minyak ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pewarna dalam
minuman emulsi.Penelitian ini ini secara umum bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan
resin Jernang. Penelitian dilakukan dalam dalam dua tahap yaitu pembuatan larutan resin Jernang,
tujuannya untuk memprediksi penggunaan resin jernang yang akan digunakan dalam pembuatan
minuman emulsi. Tahap kedua yaitu pembuatan minuman emulsi resin Jernangtujuannya untuk
memprediksi 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 tahap
pertama. Hasil penelitian tahap pertama, diperoleh hubungan antara konsentrasi resin Jernang
dalam VCO (x) dengan nilai L* (y) yaitu y = 2.9286x2 - 23.411x + 50.4; nilai a* (y) yaitu y = 3.6571x 2
- 33.483x + 75.96; nilai b* (y) yaitu 1.9429x2 - 16.957x + 36.9. Warna larutan resin Jernang berada
antara 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 = 3.7143x 2 - 6.8857x + 5.6; nilai b* (y) yaitu y =
2.2857x2 - 1.9143x + 2. Warna minuman emulsi resin jernang berada antara light grayish orange
hingga bright red.
Kata kunci: Resin Jernang (Daemonorops draco), dragon’s blood, VCO, Minuman Emulsi
PENDAHULUAN

Resin jernang berasal dari permukaan kulit buah jernang (Daemonorops draco) yang dikenal
dengan sebutan dragon’s blood. ResinJernangmerupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat
lokal Jambi khususnya yang tinggal dipinggiran hutan dan suku pedalaman. Resin Jernang telah
diekspor ke pasar internasional seperti China, Hongkong dan Singapura (Arifin, 2009), dengan
harga jualyang cukup tinggi berkisar Rp. 2.000.000,;-/kg sampai Rp. 3.000.000,’/kg tergantung
tingkat kemurniannya (Asra, 2014).
Resin Jernang berwarna merah, tidak beracun, tidak berbau dan berasa. Warna merah pada
resin Jernang karena adanya senyawa dracorubin, dracosinotannol dan dracohordin yang termasuk
kelompok antosianin (Shi et al., 2009; Melo, 2009). Masyarakat tradisional Jambi, memanfaatkan
resin Jernang seagai pewarna makanan, dan obat sakit perut. Menurut Gupta et al. (2007), resin
Jernang bermanfaat sebagai obat diare, anti tumor, anti virus, anti mikroba dan obat untuk
menghentikan pendarahan. Lin (1986) menyatakan bahwa resin merah aman diberikan kepada
kelinci sebanyak 1,3 – 3,0 g/kg berat badan/hari selama 90 hari. Ekstrak jernang yang
menggunakan pelarut methanol mempunyai LC50 sebesar 70 ppm dan pelarut etil asetat
mempunyai LC50 sebesar 570 ppm (Wilastra, 2013).
Resin Jernang memiliki titik leleh 80-120oC, berat jenis berkisar 1,18 – 1,20 larut dalam
alkohol, eter minyak dan lemak, sebagian larut dalam kloroform, etil asetat, petroleum, spiritus dan
karbondisulfide namun tidak larut dalam air (Coppen, 1995). Kelarutan resin Jernang dalam minyak
ini dapat dimanfaatkan sebagai minuman emulsi yang bersifat fungsional dan warna merah pada
resin 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 dengan
minyak lainnya seperti minyak kelapa sawit. VCO dihasilkan dari pengolahan bahan baku daging
kelapa segar. Secara fisik minyak kelapa berwarna kuning kecoklatan muda.Titik bekunya pada
derajat 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 sangat
penting bagi metabolisme tubuh. Manfaat dari minyak kelapa murni antara lain adalah mengurangi
resiko penyumbatan pembuluh darah dan penyakit yang disebabkannya seperti hipertensi, jantung,
dan stroke. Membantu mengendalikan kandungan gula darah (diabetes).Mengurangi resiko terkena
kanker dan penyakit generative lain serta mencegah infeksi bakteri, virus, jamur, khamir dan
meningkatkan 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 mengandung
Vitamin E, antioksidan dan citarasa, dengan aroma kelapa yang tidak berubah sehingga baik untuk
kesehatan.
Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan lain yang molekulmolekul 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 tersuspensi
didalam 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 dalam
pembuatan emulsi dapat ditambahkan flavor, pemanis dan bahan tambahan lainnya untuk
menjadikan produk yang enak dan disukai. Kerusakan emulsi terjadi melalui beberapa tahap. Pada
tahap awal, partikel-pertikel emulsi saling berdekatan membentuk beberapa kelompok, komponen
terdispersi dari emulsi saling tarik menarik hingga dua atau lebih komponen terdispersi
permukaanya saling kontak (flokulasi). Tahap kedua, globula-globula yang mengalami flokulasi
bergabung 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 pada
stabilitas fisik dan sifat-sifat organoleptic minuman emulsi.Ada berbagai faktor dan parameter yang
mempengaruhi emulsi, termasuk pencampuran dan kondisi homogenisasi serta proporsi dari
komponen emulsi (Syah, 2010). Menurut Rauf (2015:120) Proses homogenisasi merupakan salah
satu cara untuk meningkatkan stabilitas emulsi dengan cara mengecilkan dan menghomogenkan
ukuran droplet atau partikel fase terdispersi. Semakin tinggi tekanan yang digunakan dalam proses
homogenisasi, 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 pengemulsi
yang tepat dan ekonomis dalam penggunaannya yakni dengan metode HLB (hidrophile-lipophile
balance).HLB merupakan rasio yang dinyatakan sebagai presentase berat dari gugus hidrofilik dan
hidrofobik dalam molekul pengemulsi (Husenhuettl, 2008).
Menurut Sabariman (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi adalah
jenis 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-faktor
seperti perbedaan berat jenis antar kedua fase, kohesi fase terdispersi, persentase padatan di dalam
emulsi, temperature luar yang ekstrim, ukuran butiran fase terdispersi, distribusi ukuran fase
terdispersi, dan tegangan interfarsial antar fase.
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BAHAN DAN METODE
Bahan dan alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Resin Jernang yang berasal dari di
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Virgin Coconut Oil (VCO), Aquadest dan tween 80.Alat yang
digunakan meliputi blender Fomac DS7 (26.000 rpm), kompor listrik, thermometer, stopwatch,
timbangan analitik, batang pengaduk, alu dan mortal, gelas piala, gelas ukur, Erlenmeyer, dan color
box.
Persiapan resin Jernang

Buah Jernang yang digunakan diambil langsung dari hutan di Kabupaten Sarolangun. Resin
Jernang diperoleh dengan metode ekstraksi kering dari buah jernang. Buah jernang dimasukkan ke
dalam keranjang rotan, ditumbuk dan ditekan-tekan hingga resin Jernang keluar melalui sela-sela
keranjang, selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah plastik
Metode

Penelitian ini terbagi dalam dua tahap yaitu pembuatan larutan resin Jernang dan
pembuatan minuman emulsi resin Jernang. Tujuan tahap pertama yaitu untuk memprediksi
penggunaan resin jernang yang akan digunakan dalam pembuatan minuman emulsi. Pembuatan
larutan resin Jernang dengan menambahkan resin Jernang sebanyak 1g, 2g, 3g 4g dan 5g ke dalam
10 ml VCO.
Pembuatan minuman emulsi resin Jernang bertujuan untuk memprediksi 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 tahap pertama.
Pelaksanaan Penelitian

Pembuatan larutan resin Jernang. VCO sebanyak 10 ml dipanaskan hingga suhu 70-80C
kemudian 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 Jernang
disentrifuse dengan kecepatan 4000 rpm selama 5 menit untuk memisahkan kotoran atau endapan
yang terdapat dalam larutan tersebut.
Pembuatan minuman emulsi resin Jernang. Larutan resin Jernang jernih ditambahkan VCO
sebanyak 210ml, air sebanyak 90 ml dan tween 80 sebanyak 3,75 ml kemudian dimasukan ke dalam
blender dan dihomogenasi selama 7 menit dengan kecepatan 26.000rpm sehingga dihasilkan
minuman 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 box
dan diberi label setelah itu di foto.Pengukuran tingkat warna minuman emulsi dilakukan secara
objektif dengan menggunakan colour box. Colour box yang digunakan berbentuk segi empat dengan
panjang sisi 50 cm. Kotak cie lab terbuat dari papan dengan tinggi 50 cm dan terdiri dari 4 lampu
neon 8 watt dengan panjang 30 cm yang diletakkan disetiap sisi kotak dengan kemiringan 45 0.
Sampel diletakkan didalam kotak dan difoto dengan posisi kotak papan tertutup dengan jarak
kamera dengan sampel ± 40 cm. Kamera yang digunakan yaitu 16 Megapixel tanpa blitz.
Pengukuran dan analisis warna : Gambar yang telah dicrop, dipindahkan dan ditampilkan pada
program Adobe Photoshop. Pengukuran warna dilakukan dengan menggunakan histogram window
untuk menentukan distribusi warna atau untuk menampilkan nilai L*, a* dan b*.
Analisis Data

Hasil pengukuran warna resin Jernang dan minuman emulsi Jernang dianalisis secara
statistic menggunakan regresi dengan bantuan SPSS 13.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Warna Larutan Resin
Tabel 1. Data hasil pengamatan nilai rata-rata warna (L*a*b*) minyak resin Jernang pada berbagai
konsentrasi.
Resin Jernang
(gr)

L*

1

28.0

3

9,3

2
4
5

21.3
6.3
6.3

Nilai Warna
a*

b*

43.0

20.7

8,0

4,3

32.7
2.7
0.3

Warna

14.3
1.3
0.7

Tabel 2. Model regresi polinomial untuk nilai warna (L*a*b*)
Nilai warna
L*
a*
b*

Persamaan regresi (Polinomial)
y = 2.9286x2 - 23.411x + 50.4
y = 3.6571x2 - 33.483x + 75.96
y = 1.9429x2 - 16.957x + 36.9

Keterangan : x = Resin Jernang (gr), y = Nilai warna

Deskripsi Warna
Vivid red

Very dark red
Very dark (mostly black) red
Very dark (mostly black) red
Very dark (mostly black) orange
[brown tone]

Koefisien determinasi (R2)
0.8373
0.9004
0.9236

Hasil 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 jernang
terhadap nilai warna (L*a*b*), dimana semakin banyak konsentrasi resin Jernang yang ditambahkan
semakin 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 (5782%), 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 dan
nordracorubin (Chu, 2006 dalam Risna, 2006). Menurut Torid (2013) drakorodin merupakan
komponen utama dan juga penciri Jernang.Drakoridin merupakan senyawa flavonoid turunan
antosianin, pemberi warna alami pada jernang. Dengan demikian, penambahan resin Jernang pada
berbagai konsentrasi dalam 10 ml minyak kelapa meningkatkan kandungan drakorodin pada
minyak resin Jernang.
2. Warna Minuman Emulsi Penambahan Resin Jernang

Emulsi merupakan sistem heterogen yang terdiri atas dua fase cairan yang tidak tercampur
tetapi cairan yang satu terdispersi dengan baik dalam cairan yang lain. Fase yang berbentuk butiran
disebut fase terdispersi atau fase internal atau disebut juga fase diskontinyu, sedangkan fase cairan
tempat butiran terdispersi disebut fase pendispersi atau fase eksternal atau fase kontinyu (deMan
1989).
Tabel 3. Data hasil pengamatan nilai warna minuman emulsi resin Jernang
Resin
Jernang (g)

Nilai Warna
L*
a*
b*

1

93

3

81

2
4
5

Deskripsi warna

Light grayish orange

1

2

17

17

Very soft orange

65

50

Bright red

87

10

69

36

51

Warna

8

Light grayish red

30

Soft orange

Tabel 4. Model regresi polinomial untuk nilai warna (L*a*b*)
Nilai warna
L*
a*
b*

Persamaan regresi
(Polinomial)
y = -2.1429x2 + 2.6571x +
91.8
y = 3.7143x2- 6.8857x + 5.6
y = 2.2857x2 - 1.9143x + 2

2

Koefisien determinasi (R )
0.9963
0.993

0.9989

Emulsi dapat terbentuk dengan pengadukan dan tambahan bahan pengemulsi
(emulsifier).Dalam penelitian ini digunakan adalah Tween 80 sebanyak 3.75 ml yang berfungsi
untuk mengurangi tegangan permukaan. Emulsifier adalah suatu molekul yang memiliki sekaligus
gugus hidrofilik dan gugus lipofilik sehingga dapat mempersatuan campuran yang terdiri dari air
dan minyak. Aktivitas emulsifier diperoleh karena sifat ganda dari molekulnya yang memiliki bagian
polar (hidrofilik) dan bagian non polar (lipofilik) (Lavlinesia, 2013).
Homogenisasi merupakan proses mengubah dua cairan yang sifatnya immisible (tidak
bercampur) menjadi sebuah emulsi. Homogenisasi di dalam teknologi pencampuran, emulsifikasi
dan suspensi dikenal sebagai operasi yang pada dasarnya terdiri dari dua tahap yaitu pertama
pengecilan ukuran droplet pada fase bagian dalam dan kedua yang merupakan tahap simultan
pendistribusian droplet kedalamfase kontinu (Wirakartakusumah 1992). Alat yang dirancang untuk
melakukan 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 Jernang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penelitian ini dapat meningkatkan upaya dalam
mewujudkan hilirisasi produk resin merah jernang guna meningkatkan nilai tambah produk (value
added). Kelarutan resin merah jernang dalam minyak kelapa dapat dimanfaatkan sebagai pewarna
dalam pembuatan minuman emulsi guna memberikan daya tarik terhadap minuman emulsi. Hal ini
sejalan dengan perkembangan penelitian dan pembahasan tentang VCO dan manfaatnya bagi
kesehatan, maka semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsi VCO baik sebagai
obat maupun seplemen untuk menjaga ketahanan tubuh. Namun rasa berminyak dari VCO menjadi
salah satu hambatan masyarakat dalam mengkonsumsi VCO secara langsung. Salah satu cara
mengatasi hal tersebut adalah mengolah VCO menjadi minuman emulsi. Dalam penelitian ini VCO
sebagai fase terdispersi dikembangkan pemanfaatannya bersamaan dengan resin merah jernang
menjadi produk minuman emulsi yang berkhasiat untuk kesehatan.
KESIMPULAN

Hubungan antara konsentrasi resin Jernang dalam VCO (x) dengan nilai L* (y) yaitu y =
2.9286x2 - 23.411x + 50.4; nilai a* (y) yaitu y = 3.6571x 2 - 33.483x + 75.96; nilai b* (y) yaitu
1.9429x2 - 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 resin
Jernang 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 minuman
emulsi resin jernang berada antara light grayish orange hingga bright red.
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

448
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini melalui program Penelitian Unggulan
Perguruan Tinggi tahun 2016.
DAFTAR PUSTAKA

Amin, S. 2009. Coco preneurship - Aneka peluang bisnis dari kelapa. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Anonim, 2009. Updated List of Threatened Aromatic Plants Used in The Aroma and Cosmetic
Industries. Volume 1.13.www.cropwatch.org (diakses tanggal 2 November 2009)
Arifin, W. 2009.Jernang : Tanaman Konservasi bernilai Ekonomis Tinggi dan Prospeknya di Provinsi
Jambi. http://wein-arifin.blogspot.com/2009/01/ jernang-tanaman-konservasi(diakses
tanggal 27 Januari 2010).
Asra, R. 2013. Diversity Dragon’s Blood Palm (Daemonorops spp.) di Hutan Sekunder Jambi. Prosiding
Seminar Nasional Biodiversitas dan Ekologi Tropika (BIOETI I).
Association of Official Analytical Chemist[AOAC]. 2012. Official Methods of Analysis.Arlingtong (US):
AOAC.
Bogadenta, A. 2013.Manfaat air kelapa dan minyak kelapa. Penerbit Flashbooks. Yogyakarta.
Burdock, GA. 1995.Febaroli’s Handbook of Flavor Ingredients. Boca Rotan. FL: CRC Press
Cavallo, P., Proto, M. C., Patruno, C., Del Sorbo, A., and Bifulco, M., 2008. Review Article : The first
cosmetic treatise of history. A female point of view.International Journal of Cosmetic Science,
30:79 – 86.
Chanamai, R dan McClement, J. 2002. Comparison of Gum Arabic, Modified Starch , and Whey
Protein Isolate as Emulsifiers: Influence of PH, CaCl 2 and Temperature. J. Food Sci. 67, 120–
125.
Charoen, R. Jangchud, A. Jangchud, K. Harnsilawat, T. Naivikul, O dan McClements, J.. 2011. Influence
of Biopolymer Emulsifier Type on Formation and Stabiliy of Rice Bran Oil-inWater
Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic. And Modified Starch. Journal of Food Science.76
(1):E165-E172
Chen, M., Huang, L., dan He, Y. 2004. A clinical study on analgesic effeshu powder on cancerous pain
used in a way external application - a repory of 60 cases. J. Tradit Chin Med Univ Hunan, 24:
9-37
Coppen, JJW. 1995. Gums; resins and latexes of plant origin.Non-wood Forest Products 6. FAO,
Rome.
Dransfield, J., 2001. Taxonomy, biology and ecology of rattan.Unasylva.No.205.
Dickinson E. 2009.Hydrocolloids as emulsifier and emulsion stabilizers.Food Hydrocoll.23: 14731382.
deMan, J.M. 1989. Principles of Food Chemistry.2nd ed. Canada: Van Nostrand Reinhold.
Estiasih T., dan Ahmadi K. 2011. Teknologi Pengolahan Pangan. Jakarta: Bumi Aksara.
Govaerts, R. 2014. Catalogue of Life: 21 st April 2015. On linehttp://www.catalogueoflife.org/
col/details/species/id/19319131 (accessed April 23 2015).
Gupta, D., Bleakley, B., and Gupta, R.K., 2007. Dragons’s blood : Botany, chemistry and therapeutic
uses. Journal of Ethnopharmacology, 115: 361-380.
Hasenhuettl, G. L. and Richard, W. H. 2008.Food Emulsifiers and Their Applications.Second Edition.
USA: Spinger
Julirestianasam. 2014. Pengaruh intensitas cahaya terhadap stabilitas minuman emulsi pekatan
karotenoid minyak sawit merah. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jambi.
Ketaren, S. 1986. Minyak dan Lemak Pangan, edisi pertama.UI-Press. Jakarta.
Lavlinesia. 2013. Materi kuliah teknologi hidrokoloid dan produk emulsi. Fakultas Teknologi
Pertanian Universitas Jambi, Jambi.
Leon, K., Mery, D., Pedreschi, F., & Leon, J. (2006). Color Measurement in L*a*b* units from RGB
Digital Images. Food Research International, 39: 1084-1091
Lin, Q.Y. 1986. Pharmacological effect and toxicity test of Guangxi dragon’s blood. Guangxi J. Tradit.
Chin. Med. 6: 33–35.
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

449
Liu, Z., dan Liu, L. (2009). Essentials of Chinese Medicine; Volume 3. Verlang, London: Springer.
McClements.2004. Food Emulsion Principles, Practices, and Techniques.New York (US): CRC Pr.
Melo, M.J., Sousa, M., Parola, A.J., de Melo, J.S., Catarino, F., Marcalo, J., Pina,F., 2006. Identiﬁcation of
7,4-Dihydroxy-5-methoxyﬂavylium in “Dragon’sBlood”: to be or not to be an anthocyanin.
Chemistry 13: 1417–1422.
Moigradean D, Poiana M.A, Gogoasa I. 2012. Quality characteristics and oxidative stability of coconut
oil during storage. J Agroalimentary Process Tech.18(4): 272-276.
Pearson, J. 2002. Dragon’s Blood.The Horticulturist.11(2).
Rauf, R. 2005. Kimia pangan edisi I. Penerbit Andi.Yogyakarta.
Rustiami, H., Setyowatii, F.M. , Kartawinata K., 2004. Taxonomy and uses of Daemonorops draco
(Willd.) Blume.Journal of Tropical Ethnobiology. I (2): 65 – 75.
Sabariman, M. 2007. Sifat reologi dan sifat fisik minuman emulsi kaya beta karoten dari minyak
sawit merah dengan menggunakan beberapa pengemulsi.Sekolah pasca sarjana Institut
Pertanian Bogor. Bogor
Shi J, Hu R, Lu Y, Sun C, Wu T. 2009. Single-step purification of dracorhodin from dragon’s blood
resin of Daemonorops dracousing high-speed counter-current chromatography combined
with pH modulation. J Sep Sci. 32:4040-4047.
Syah ANA. 2010. Teknologi Mikroemulsi 48% Senyawa MCT (Medium Chain Trigliceride) dari Virgin
Coconut Oil (VCO) Untuk Produksi Minuman Penguat Immunitas (Menekan Jumlah Leukosit
dalam Darah <10.500/μl) dengan Tingkat Kestabilan Emulsi dan Daya Simpan Minimal 1
Tahun. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
Tensiska., Siti,I., dan Irawati, D. 2007. Deskripsi minuman emulsi VCO (Virgin coconut Oil) pada
berbagai penambahan air. FTIP UNPAD, Bandung.
Thomson, G.E. 2007. The Health Benefits of Traditional Chinese Plant Medicines : Weighing the
Scientific Evidence. Rural Industries Research and Development Corporation.Australian
Government.
Tse KY, Reineccius GA. 1995. Methods to predict the physical stability of flavorcloud emulsion. In:
HoCT, Tan CT, Tong CH, editors. Flavortechnology: Physical chemistry, modification, and
process. Washington, D.C.: American Chemical Society: 172-182.
Waluyo, TK 2008.Teknik Ekstraksi Tradisional dan Analisis Sifat-sifat Jernang Asala Jambi.Jurnal
Penelitian Hasil Hutan. 26 (1) 30-31.
Waluyo, TK. 2013. Perbandingan Sifat Fisiko-Kimia 5 Jenis Jernang.Jurnal Penelitian Hasil hutan.31
(2). 141-150
Winarno FG. 2008. Kimia Pangan dan Gizi: Edisi Terbaru.Bogor : Mbrio Press.
Yasumatsu K, Sawada K, Moritaka S, Misaki M, toda J, Wada T and Ishi K. 1972. Whipping and
Emulsifying Properties of Soybean Products.Agricultural and Biological Chemistry.36 (5) pp
719-727.

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

450

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
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Telp. 0751 – 72772,
Kampus Limau Manis, Padang – 25163
2 Laboratorium Produksi dan Manajemen Alat dan Mesin Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas
Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Telp. 0751 – 72772,
Kampus Limau Manis, Padang – 25163
email: santosa764@yahoo.co.id
1

ABSTRAK
Telah dilaksanakan penelitian tentang rancang bangun alat perajang pisang tipe engkol. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2015 di Laboratorium Produksi dan Manajemen Alat dan
Mesin Pertanian dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian Program Studi
Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang. Penelitian ini dilakukan
bertujuan untuk merancang dan membuat alat perajang pisang tipe engkol. Alat perajang pisang
tipe engkol ini menggunakan tangan sebagai tenaga penggerak, dari putaran tangan dan engkol
maka 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 yang
dikembangkan adalah rangka utama, pisau dengan piringan, engkol (tuas pemutar), pulley, belt, dan
lubang pemasukan (hopper). Berdasarkan pengujian alat didapatkan kapasitas perajangan pisang
22,58 kg/jam, ketebalan rata-rata hasil perajangan 2,20 mm, standar deviasi 0,03 mm, koefisien
keragaman 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
PENDAHULUAN
Keripik pisang merupakan produk olahan dari buah pisang dalam skala industri rumah
tangga. Kualitas dari keripik pisang ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu rasa, kerenyahan dan
bentuk irisan yang tidak pecah (rusak). Cara merajang (mengiris) pisang merupakan kendala utama
pembuatan keripik pisang untuk menghasilkan keripik pisang yang berkualitas. Kebanyakan
industri keripik pisang masih menggunakan cara manual dalam pengerjaannya yaitu dengan
menggunakan pisau ketam, setelah dilakukan pengujian 1,1 kg pisang membutuhkan waktu
perajangan selama 4,1 menit, jadi dalam 1 jam kapasitas perajangan sebesar 16,2 kg/jam, sehingga
hasil tidak optimal. Di samping itu, ada beberapa industri rumah tangga keripik pisang, pisang
diletakkan pada piringan yang berputar. Jika pisang masih panjang proses perajangan (pengirisan)
dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi jika pisang sudah pendek (karena sudah diiris), maka
irisan yang dihasilkan banyak yang sobek (rusak), dan pengerjaan perajangan pisang memerlukan
waktu 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 pengembangan
teknologi alat dan mesin yang berhubungan dengan penanganan masalah – masalah pascapanen
produk pertanian seperti pembuatan keripik buah pisang, sehingga waktu dan tenaga yang
digunakan dalam proses pembuatan keripik pisang bisa lebih efisien dan begitu juga dengan resiko
kecelakaan kerja dapat dikurangi serta hasil irisan lebih seragam.
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan alat perajang pisang untuk pembuatan
keripik pisang skala industri rumah tangga tipe engkol.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pembuatan alat dan tahap
pengujian alat yang akan dilaksanakan pada Juni - Juli 2015 di Laboratorium Produksi dan
Manajemen Alat Mesin Pertanian dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian
Program 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 dalam
penelitian adalah: mesin las, mesin bor, gerinda, gergaji tangan, mesin bubut, amplas, timbangan,
stopwatch, perlengkapan alat dan mesin perbengkelan lainya yang akan dibutuhkan, kalkulator, alat
tulis dan komputer. Menurut Prabawati et al. (2008), pisang yang dapat diolah untuk keripik pisang
adalah pisang tanduk, pisang kepok, pisang nangka dan jenis pisang lainnya, buah pisang yang dapat
digunakan untuk membuat keripik pisang adalah buah pisang mentah dengan tingkat ketuaan 80 %.
Metode dalam penelitian ini adalah rancang bangun alat sederhana, selanjutnya akan
dilakukan uji kerja alat yang sudah jadi tersebut. Prinsip kerja alat ini adalah mata pisau akan
merajang pisang setelah engkol diputar berlawanan arah jarum jam, mata pisau akan berputar
sebanyak 3 buah. Putaran tersebut dihasilkan setelah engkol diputar dan energi akan disalurkan
melalui pulley dan belt, sedangkan tenaga yang dikeluarkan seminimal mungkin, namun hasil
perajangan yang dihasilkan semaksimal mungkin, dan hasil rajangan lebih seragam.
Prinsip Kerja Alat

Prinsip kerja alat ini adalah belt yang sudah dipasang pada alur pulley dimana belt berfungsi
untuk memindahkan putaran dari pulley satu ke pulley putaran lainya, belt bekerja atas dasar belt
yang telah dipasang pada pulley. Proses perajangan pisang mata pisau akan bergerak jika tuas
engkol digerakkan (diputar) berlawanan arah jarum jam dan putaran akan dipindahkan melalui belt
yang dipasang pada pulley. Perputaran pulley menggunakan 1 : 3. yaitu jika pulley besar utama
berputar 1 kali maka putaran pulley kecil sebanyak 3 kali.
Analisis Rancangan Fungsional

Analisis rancangan fungsional dilakukan dengan tujuan untuk merancang fungsi dan letak
komponen alat perajang pisang.
1. Rangka Utama
Rangka utama adalah kerangka utama alat perajang pisang yang berfungsi untuk penopang
seluruh 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 belt
dan pulley adalah harga relatif lebih murah, tidak menimbulkan suara bising, dan pemeliharaan
lebih murah.
3. As (Poros atau Sumbu)
As (poros atau sumbu) berfungsi sebagai penghubung antara engkol dengan pulley dan belt
fungsinya 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 Kerja
Perajangan manual memiliki kapasitas kerja 16,2 kg/jam dalam waktu 4,1 menit dengan
mendesain 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 kg
Waktu perajangan (manual) = 4,1 menit
Kapasitas kerja rancangan
= 16,2 kg/jam

=

× 4,1 menit ..................………………………...(1)

= 3,7 menit
=
×

Perencanaan Daya
Daya merupakan kemampuan untuk melakukan kerja per satuan waktu. Dalam perancangan
alat atau mesin perlu direncanakan daya yang dibutuhkan. Daya yang diperlukan untuk merajang
pisang oleh manusia dapat ditentukan melalui pengukuran denyut jantung operator pada saat
melakukan perajangan secara manual dengan menggunakan pisau ketam. Klasifikasi tingkat kerja
manusia berumur 20 sampai 50 tahun dapat dilihat pada Tabel 1.
Daya yang diperlukan untuk merajang pisang dengan alat perajang pisang tipe engkol dapat
diketahui 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 jarak
yang ditempuh satu kali perajangan 0,2 m. Ketika proses perajangan dalam 1 menit menggunakan
pisau ketam dilakukan sebanyak 87 kali dalam gerakan lurus, maka:
V
V
V

= 0,2 m ×

= 0,29 m/s x 3
= 0,87 m/s

= 17,4 m/menit ×

= 0,29 m/s

Selanjutnya, dapat diketahui frekuensi putar yang diperlukan susunan mata pisau untuk
merajang 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/s

Frekuensi putar mata pisau perajang dapat dicari menggunakan persamaan:



=

RPM =

Diketahui:



…………………………..………………………...(4)

................................................................................(5)

= 6,96 Rad/s
π = 3,14
RPM = (6,96 Rad/s .60) / (2 . 3,14)
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= 66,5

Daya yang diperlukan untuk perajangan pisang dengan pisau ketam dapat dicari
menggunakan persamaan:
P
F

dengan:
P
F
V

= F × V……………………………………………...........................(6)
= ……………………………………………………......................(7)
= Daya yang diperlukan pada saat perajangan (Watt)
= Gaya untuk perajangan ( N )
= Kecepatan linear perajangan ( m/s )

Gaya yang dibutuhkan untuk merajang pisang sebesar 75,75 N berdasarkan pengujian
dengan force gauge. Dihubungkan dengan persamaan diatas maka didapatkan nilai sebagai berikut:
P

= F ×V
= 75,75 N x 0,87 m/s
= 65,9 watt

Nilai gaya merajang pisang secara manual sama dengan gaya yang dibutuhkan alat perajang
untuk merajang pisang. Setelah nilai gaya merajang pisang didapatkan, maka untuk mencari nilai
torsi perajangan dapat dicari menggunakan persamaan:
T
Dengan:
T
F
R
Diketahui:
F
R
T

= F × R……………………………………..............……...................(8)
= Torsi silinder perajang (N.m)
= Gaya untuk merajang ( N )
= Jari-jari silinder perajangan (m)
= 75,75 N
= 12,5 cm atau 0,125 m
=F×R
= 75,75 N × 0,125 m
= 9,468 Nm

Alat perajang pisang tipe engkol ini dipasang dengan menggunakan dua poros. Bahan poros
yang dipilih dalam penelitian ini adalah baja karbon konstruksi jenis S45C dengan kekuatan tarik 58
kg/mm2 dengan faktor keamanan Sf1 6 dan Sf2 2,15 (Sularso dan Suga, 1987).
Setelah jenis bahan dipilih, maka langkah yang selanjutnya adalah melakukan perhitungan
diameter 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, sehingga
didapat nilai dari momen puntir untuk alat ini sebesar.
= 965,13 kg.mm.

............................................................(9)

2. Menentukan bahan poros, perlakuan panas, faktor keamanan Sf1 dan Sf2 dan kekuatan tarik
alat perajang pisang tipe engkol digunakan poros dengan jenis S45C, kekuatan bernilai 58
kg/mm2, dengan faktor keamanan yang diambil sebesar 5,6. Harga 5,6 ini diambil untuk bahan
Sf1 dengan kekuatan yang dijamin bernilai 6,0. Nilai dari Sf2 didapat dari rata - rata faktor
keamanannya 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:
dengan :

..........................................................................................................(10)
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τa
= Tegangan geser ijin poros (kg/mm2)
τb
= Kekuatan tarik (kg/mm2)
Sf1 dan Sf2 = Faktor keamanan

Jadi tegangan ijin poros

= 4,49 kg/mm2

4. Menentukan diameter poros
Penentuan diameter poros dihitung dengan persamaan berikut (Sularso dan Suga, 1987):
dengan:
ds
τ
τa
Kt
Cb
Sehingga,

ds
ds
ds

...............................................................................(11)

= Diameter poros perajang pisang tipe engkol (mm)
= Momen puntir (kg.mm)
= Tegangan geser ijin poros (kg/mm2)
= Faktor koreksi tumbukan
= Faktor lenturan

(4385,1)1/3
16,36 mm
1,64 cm

Keputusan yang dapat diambil dari perhitungan perencanaan poros ini adalah besarnya
diameter harus besar sama dari 1,64 cm untuk poros alat perajang pisang tipe engkol. Perancangan
alat perajang pisang tipe engkol ini penulis menggunakan diameter poros sebesar 1,7 cm untuk
kedua poros alat perajang pisang tipe engkol.

Nilai daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan (mengengkol) perajang pisang dapat
dicari 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/s
P =T×ω
= 9,468 Nm × 6,96 Rad/s = 65,9 watt
Efisiensi daya penerus pulley adalah sebesar 0,98 dan daya manusia untuk mengengkol
perajang pisang dapat dicari dengan persamaan:
……………………………………………(13)

= 67,24 watt

Jadi dari perhitungan tersebut didapatkan daya sebesar 67,24 watt, maka perajangan pisang
masih dapat digerakkan (dikerjakan) oleh tenaga manusia.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Alat perajang pisang tipe engkol adalah alat yang dirancang dalam penelitian ini, dan
mempunyai bagian – bagian yang bertujuan untuk mendukung pengoperasian alat, yaitu rangka
utama, 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 pisang
yang 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 mata
pisau. Namun, sistem kerja dari alat perajang pisang tipe engkol ini kebalikan dari alat yang telah
ada, dimana alat ini memiliki 3 buah mata pisau perajang yang bergerak (dinamis) dan bahan yang
akan dirajang yang ada dalam posisi statis (diam). Sumber tenaga penggerak dari alat perajang
pisang ini adalah tenaga dari putaran tangan manusia yang menggunakan engkol yang berputar
berlawanan arah jarum jam. Alat perajang pisang tipe engkol secara lengkap ditampilkan pada
Gambar 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 Pisang
Banyak pisang yang digunakan pada pengujian alat ini adalah sebanyak 3 kg dan pisang
yang digunakan adalah pisang bunga (Pasaman Barat). Rata – rata panjang pisang yang digunakan
pada 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 didapatkan
kapasitas hasil perajangan sebesar 22,58 kg/jam. Kapasitas hasil perajangan yang dihasilkan oleh
alat perajang pisang tipe engkol ini sudah melebihi kapasitas hasil perajangan alat perajang manual
(pisau sistem ketam), dimana alat perajang pisang manual hanya menghasilkan kapasitas sebesar
16,2 kg/jam dengan perbedaan kapasitas hasil perajangan sebesar 6,38 kg/jam. Perbedaan
kapasitas hasil perajangan dari alat perajang manual dengan alat perajang pisang tipe engkol
disebabkan perbedaan pisau perajang yang digunakan.
Pisau perajang yang digunakan pada alat perajang manual hanya satu buah dan dalam
keadaan statis (diam), sedangkan pisau yang yang digunakan pada alat perajang pisang tipe engkol
ini memiliki tiga buah mata pisau yang berputar melalui pulley dan belt yang digerakkan oleh
engkol. Di samping itu, tenaga yang digunakan untuk proses perajangan pada alat perajang manual
adalah tenaga dari gesekan (ayunan) tangan, sedangkan pada alat perajang pisang tipe engkol yang
dikembangkan ini tenaga operator berasal dari putaran engkol melalui tangan. Mesin perajang
(pengiris) pisang yang sudah ada yaitu Perancangan Mesin Pengiris Pisang untuk Home Industri
hasil 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 Pisang

Berdasarkan SNI 0838:2008, tebal rajangan (irisan) ubi kayu yang dihasilkan oleh pisau
pemotong berkisar antara 0,8 mm sampai 1,5 mm, sedangkan dari penelitian (pengujian) yang telah
dilakukan didapatkan hasil bahwa ketebalan rata – rata rajangan pisang yang dihasilkan oleh alat
perajang pisang tipe engkol yaitu 2,22 mm. Berdasarkan nilai dari hasil rajangan Pisang tersebut
dengan 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 keripik
pisang 0,8 – 1,5 mm maka pada saat penggorengan akan mudah patah (hancur).
Keragaman Ketebalan Hasil Perajangan Pisang

Berdasarkan SNI 01-042801989 (Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan) dalam SNI
0838:2008, pertama – tama diambil sampel utuh sebanyak 100 rajangan (irisan) hasil perajangan,
selanjutnya diukur ketebalan rajangan pisang tersebut, dan kemudian dicari ketebalan dari hasil
rajangan pisang tersebut. Keragaman ketebalan hasil perajangan pisang dapat dicari dengan cara
mengukur ketebalan sebanyak 100 buah hasil rajangan pisang tersebut.
Pengukuran ketebalan hasil rajangan ke 1 – 100 diukur dengan menggunakan jangka sorong
dengan ketelitian 0,05 mm. Dari hasil pengukuran ketebalan 100 buah hasil rajangan pisang, maka
didapatkan nilai standar deviasi dan koefisien keragaman rajangan.
Berdasarkan data yang didapatkan nilai simpangan baku (standar deviasi) dari 100 hasil
rajangan pisang didapatkan 0,03 mm. Berdasarkan nilai standar deviasi yang diperoleh, dapat
dikatakan keragaman dari setiap hasil rajangan cukup bagus (hampir seragam), dan berdasarkan
data keragaman hasil rajangan didapatkan nilai koefisien keragaman rajangan sebesar 1,45 %. Nilai
dari koefisien keragaman hasil rajangan dari 100 hasil rajangan pisang yang didapatkan sangat
kecil, sehingga dapat dikatakan alat perajang pisang tipe engkol ini memiliki keragaman ketebalan
hasil rajangan yang hampir seragam untuk setiap rajangan yang dihasilkan. Berdasarkan nilai
koefisien keragaman rajangan yang didapatkan dapat dikatakan hasil rajangan alat ini sudah
memenuhi kriteria, dengan nilai untuk koefisien variansi harus kecil dari 15 % (Zelfiati, 2015).
Kebutuhan Daya Spesifik

Kebutuhan daya spesifik didapatkan dari daya manusia yang bekerja melakukan perajangan
berbanding dengan waktu perajangan pisang. Nilai untuk daya manusia didapatkan dari
menghitung denyut nadi per menit sesaat setelah melakukan perajangan. Berdasarkan hitungan
denyut nadi rata – rata yang terhitung, yaitu 86,33 denyut/menit setelah melakukan pengirisan
selama 146,33 detik.
Pengukuran denyut nadi dilakukan 3 kali pengukuran pada ulangan ke 1, ke 2, dan ke 3 dan
nilainya dirata – ratakan. Berdasarkan nilai denyut nadi yang didapatkan dan dilakukan
perhitungan maka pekerjaan merajang pisang menggunakan alat perajang pisang tipe engkol ini
termasuk ke dalam kelompok kerja ringan dengan curahan energi 0,24 kW (Wanders, 1987). Nilai
curahan energi tersebut lalu dimasukkan ke dalam persamaan, sehingga dari persamaan tersebut
maka didapatkan kebutuhan daya spesifik sebesar 0,0016 kW .jam/kg.
Rendemen

Rendemen merupakan perbandingan berat akhir (output) dengan (input) berat awal.
Rendemen perajangan pisang diperoleh dengan membandingkan berat akhir (output) dengan berat
awal (input) dikalikan 100 %. Berdasarkan dari data penelitian yang didapatkan hasil rendemen
alat perajang pisang tipe engkol, yaitu 91,67 %, dari nilai rendemen yang didapatkan bisa
disimpulkan alat perajang pisang tipe engkol bisa digunakan pada proses perajangan pisang.
Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kerja Manusia Berumur 20 sampai 50 Tahun
Tingkat pekerjaan

Sangat ringan
Ringan
Sedang
Berat
Sangat berat
Di luar batas

Sumber : Wanders (1987)

Kebutuhan tenaga (kW)
Kurang 0.17
0,17 – 0,33
0,33 – 0,55
0,55 – 0,67
0,67 – 0,84
Di atas 0,84

Denyut jantung per menit
Kurang 75
75 – 100
100 – 125
125 – 150
150 – 175
Lebih 175
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Tabel 2. Hasil Alat Perajang Pisang Tipe Engkol pada Pengujian Alat Perajang Pisang Tipe Engkol
Ulangan ke
1
2
3
Jumlah
Rata – rata

Berat
awal (kg)
1
1
1
3
1

(a)

Waktu
(jam)
0,04
0,04
0,04
0,12
0,04

Berat utuh
(kg)
0,90
0,90
0,95
2,75
0,91

Berat rusak
(kg)
0,10
0,10
0,05
0,25
0,08

Kapasitas
(kg/jam)
23,13
21,32
23,28
67,73
22,58

(b)

Gambar 1. Alat Perajang Pisang Tipe Engkol

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Dihasilkan alat perajang pisang tipe engkol, yang memiliki kapasitas kerja sebesar 22,58 kg/jam
dan sudah melewati kapasitas kerja alat perajang pisang manual (sistem ketam) yang hanya
memiliki 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 adalah
0,0016 kW .jam/kg.
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ABSTRAK
Di Provinsi Banten terdapat beberapa kawasan industri, diantaranya Kawasan Industri Modern
Ciaknde. Perkembangan industri di kawasan tersebut, dari tahun ke tahun terus meningkat baik
industri Besar, Sedang, maupun Kecil. Perkembangan industri tersebut, diasumsikan akan
berimplikasi pada pengelolaan lahan pertanian. Dalam mengelola lahan, masyarakat petani di
sekitar kawasan tersebut, tergantung pada iklim. Fluktuasi keadaan iklim diasumsikan akan
berimplikasi 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 dengan
menggunakan nilai dari algoritma terkecil; (2) mengestimasi perubahan iklim di Kabupaten Serang;
dan (3) membuat sistem informasi perubahan iklim bagi petani untuk menjaga produktivitas
pertanian. Adapun metode yang digunakan, yaitu dengan membuat model sistem informasi bagi
petani dalam menghadapi perubahan iklim di Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan,
angin di Kabupaten Serang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dalam periode tahun 2005-2015
secara 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 hujan
mulai 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-rata
suhu maksimum terjadi pada bulan Mei dan suhu minimum terjadi bulan Agustus. Pada bulan
Nopember berdasarkan kajian curah hujan terjadi musim hujan, tetapi pada bulan tersebut terjadi
pula kondisi suhu yang sangat tinggi sampai mencapai suhu maksimum sebesar 34,8oC.
Kata kunci: fluktuasi perubahan iklim, sistem informasi, pola angin dominan, curah hujan, kondisi
suhu
PENDAHULUAN

Perubahan iklim (anomali) akan membawa pengaruh pada intensitas dampak dan sangat
tergantung pada tingkat penyimpangannya. Secara umum dampak penyimpangan iklim terhadap
aspek-aspek penataan ruang, meliputi: (a) pemanfaatan lahan budidaya, berupa penurunan atau
bahkan kegagalan berproduksi usaha pertanian, seperti: kegagalan panen tanaman pangan akibat
kekeringan, kegagalan panen tanaman pangan akibat banjir, penurunan produksi holtikultura
akibat penyimpangan iklim yang mempengaruhi periode pembuahan, kebakaran hutan yang
memengaruhi produksi kayu dan hasil hutan, kegagalan produksi kegiatan budidaya perikanan air
tawar akibat kelangkaan air atau bahkan kebanjiran; (b) penyimpangan iklim berupa curah hujan
yang cukup tinggi, memicu terjadinya gerakan tanah yang berpotensi menimbulkan bencana alam
berupa: banjir dan tanah longsor; (c) penyimpangan iklim berupa curah hujan yang sangat rendah
dibarengi peningkatan suhu udara, menyebabkan terjadinya kekeringan. Kekeringan potensial
menjadi penyebab terjadinya: penurunan ketersediaan air, yang akan mengganggu proses budidaya
pertanian, kebakaran hutan. Artinya, perubahan iklim berhubungan erat dengan pengelolaan lahan
dan aspek-aspek kewenangan didalamnya, seperti kawasan permukiman, kawasan budidaya
pertanian, sistem jaringan prasarana dan lain sebagainya.
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Iklim mempengaruhi produksi pangan, karena itu penerapan klimatologi pada pertanian
adalah penting mengingat setiap jenis tanaman pada berbagai tingka pertumbuhan memerlukan
kondisi iklim yang berbeda-beda. Tentunya ada interaksi antara tanaman pada iklim lingkungan
adalah menjadi penting dengan semakin besarnya tanaman dan semakin banyknya jumlah rumpun
tanaman. Pada mulanya tanaman hanya dipengaruhi oleh iklim mikro saja, namun kemudian lambat
laun dipengaruhi oleh iklim meso dan iklim makro. Ada hubungan yang erat antara pola iklim
dengan distribusi tanaman sehingga beberapa klasifikasi iklim didasarkan pada dunia tumbuhan.
Iklim tidak hanya mempengaruhi oleh tanaman tetapi juga dipengaruhi oleh tanaman. Hutan yang
lebat dapat menambah jumlah kelembapan udara melalaui transpirasi. Bayangan dari pepohonan
dapat mengurangi suhu udara sehingga penguapan menjadi kecil. Unsur-unsur iklim yang
mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah curah hujan, suhu, angin, sinar matahari, kelembapan
dan evapotranspirasi (penguapan+transpirasi).
Lahan merupakan bagian bentang alam (landscape) yang mencakup ilkim, topografi (relief),
hidrologi dan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial
berpengaruh terhadap penggunaan lahan (Djaenudin, 1997). Kemampuan penggunaan lahan
merupakan kesanggupan lahan untuk memberikan hasil penggunaan pertanian pada tingkat
produksi tertentu. (FAO, 1976: Sanchez, 1993). Sementara, Kartasapoetra (2000) menyatakan
bahwa pengelolaan lahan merupakan suatu upaya agar lahan dapat berfungsi optimal sebagai media
pengatur tata air dan produksi. Bentuk pengelolaan lahan yang baik adalah dapat menciptakan
suatu keadaan yang mirip dengan keadaan alamiahnya (Arsyad, 2000).
METODE PENELITIAN

Iklim 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 yang
melewati Laut Cina Selatan. Pada musim kemarau (Juni-Agustus), cuaca didominasi oleh angin
timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang keras terutama di wilayah
bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino. Temperatur di daerah pantai dan
perbukitan berkisar antara 22oC dan 32oC, sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggian
antara 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 dan
pusat tekanan rendah di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera masih bertahan tetapi memiliki
intensitas yang menurun. Hal tersebut menyebabkan pola angin di wilayah sepanjang Pulau Jawa
mengalami pembelokan angin serta di ikuti dengan timbulnya pola vortek atau gangguan kecil yang
kadang-kadang muncul di wilayah perairan dekat ekuator.
Berdasarkan rata-rata dan simpangan baku, dengan transformasi normal standar besarnya
curah huja yang diharapkan untuk satu bulan dapat diperkirakan peluangnya (Sudjana, 1982 dan
Bethea, 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 peluang
terjadinya hujan pada hari ke-i jika pada hari sebelumnya tidak terjadi hujan ditulis dalam bentuk
p01(i). Peluang terjadi hujan jika pada hari sebelumnya terjadi hujan dilambangkan dengan p11(i),
bentuk persamaan untuk menduga peluang hujan adalah:

n01 (i )
n11 (i )
dan p11 (i ) 
n01 (i )  n00 (i )
n11 (i )  n10 (i )

.................................. 1

 p (i ) 
 p11 (i ) 
g 01 (i )  ln  01
 dan g11 (i )  ln 

1  p11 (i ) 
1  p01 (i ) 

.................................. 2

p01 (i ) 





Transformasi logistik g jk i  terhadap kedua nilai peluang tersebut didefinisikan sebagai:





Persamaan garis fitting untuk g jk i  :
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m

g jk (i )  a0   al sin(li ' )  bl cos(li ' )
l 1

dengan i = 2i/365, i = 1, 2, 3 ......365, m banyaknya harmonik.

.................................. 3

Nilai gjl(i) yang diperoleh dari deret fourier ditransformasikan ke dalam bentuk nilai peluang
pjl(i) untuk membangkitkan data kejadian hujan, bentuk transformasinya adalah:

p jl (i ) 

1
1  exp g jl (i ) 



.................................. 4



Prosedur pembangkitan hujan dilakukan melalui lima tahap kegiatan sebagai berikut: (1)
menyusun model peluang kejadian hujan (pjk(i)), (2) membuat persamaan garis fitting (regresi
fourier) untuk fungsi penghubung logit peluang kejadian hujan (gjk(i)), (3) mentransformasi
kembali (gjk(i)) ke bentuk (pjk(i)), (4) mengubah bentuk peluang kejadian ke bentuk kejadian hujan
dengan menggunakan sebaran uniform, dan (5) menduga parameter sebaran tinggi hujan untuk
kondisi hj1(i).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 2014 kecepatan angin berada pada kisaran antara 2-20 m/det dengan arah dari
sebelah utara. Distribusi frekuensi angin dalam keadaan calm sebesar 51,1% angin dengan
kecepatan 2 m/det dengan kategori angin lemah distribusi frekuensinya sebesar 13,8%, sedangkan
angin dengan kecepatan  20 m/det dengan kategori angin badai, dengan indikasi pohon-pohon
besar patah, distribusi frekuensinya sebesar 7,7%. Tahun 2015 kecepatan angin berada pada
kisaran antara 2-20 m/det dengan arah dari sebelah utara. Distribusi frekuensi angin dalam
keadaan calm sebesar 52,4% angin dengan kecepatan 2 m/det dengan kategori angin lemah
distribusi frekuensinya sebesar 13,3%, sedangkan angin dengan kecepatan  20 m/det dengan
kategori angin badai, dengan indikasi pohon-pohon besar patah, distribusi frekuensinya sebesar
5,9%. Arah angin dalam kurun waktu dari Tahun 2012-2015 ditampilkan pada Gambar 1, arah
angin dibuat dengan dengan menggunakan software WinRose.

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Gambar 1. Winroses Angin Kabupaten Serang

Tahun 2015

1. Analisis Kecenderungan Curah Hujan

Dengan 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)
Pola sebaran g01 terhadap hari

Gambar (b)
Pola sebaran g11 terhadap hari

Gambar 2. Pola sebaran hujan

Curah hujan membantu dalam menentukan pembagian jenis tanaman: hutan, semak, padang
rumput 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 pada
tanaman umumnya
(3) xerophites, tanaman yang hidupnya disesuaikan dengan keadaan air. Untuk mengimbangi efek
kekeringan ini maka daun dialpisi lilin, untuk mengurangi transpirasi kulit pohon menjadi tebal
dan sistem akar menjadi dalam.

Curah hujan memegang peranan dalam pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini
disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan diteruskan ke bagian-bagian
lainnya. Fotosintesi akan menurun jika30% kandungan air dalam daun hilang, kemudian proses
fotosintesis akan terhenti jika kandungan air mencapai 60% (Griffith, 1976).
Selain diklasifikasikan berdasarkan curah hujan, tanaman dapat pula diklasifikasikan
berdasarkan 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 ratarata tahunan telah bertambah kira-kira 0.3oC sejak tahun 1900. Pada tahun 1990 menjadi decade
terpanas abad ini. Tahun 1998 menjadi tahun terpanas hampir 1 °C di atas rata-rata tahun 19611990.
Pemanasan ini telah terjadi di semua musim sepanjang tahun, curah hujan telah berkurang 2
hingga 3 persen di Indonesia dalam abad ini. Hampir seluruh pengurangan ini terjadi selama
periode bulan Desember-Februari. Rata-rata suhu udara di Indonesia mengalami peningkatan
berkisar 0,2-1,0 °C yang terjadi sejak tahun 1970 sampai tahun 2008 akibat adanya pemanasan
global. Dampak lain pemanasan global yang merupakan salah satu aspek dari perubahan iklim
adalah naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan menyusutnya luas lahan pertanian.
Meningkatnya suhu udara rata-rata, naiknya suhu permukaan air laut, perubahan pola
hujan, pergeseran awal musim kemarau maupun muim hujan, merupakan dampak dari adanya
pemaasan global/perubahan iklim. Ada dua akibat dari meningkatnya temperatur: (1) adanya
perubahan 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 curah
hujan 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 pada
kisaran 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 minimum
terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan Nopember berdasarkan kajian curah hujan terjadi musim
hujan, tetapi pada bulan tersebut terjadi pula kondisi suhu yang sangat tinggi sampai mencapai
suhu maksimum sebesar 34,8oC. Sebaran suhu di Kabupaten Serang periode 2005-2015 ditampilkan
pada Gmbar 3.
Suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman, setiap jenis tanaman
mempunyai batas suhu minimum, optimum, dan maksimum untuk setiap tingkat pertumbuhannya.
Tanaman tropis, mislanya biji coklat memrlukan suhu tinggi sepanjnag tahun. Batas atas suhu yany
mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar dari 120oF sampai 140oF. Dalam suhu yang tinggi,
pertumbuhan tanaman terhambat atau bahkan terhenti tanpa menghiraukan persediaan air, dan
kemudian terjadi keguguran daun atau buah sebelum waktunya.
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Gambar 3. Keadaan suhu di Kabupaten Serang
KESIMPULAN

Iklim mempengaruhi produksi pangan, karena itu penerapan klimatologi pada pertanian
adalah penting mengingat setiap jenis tanaman pada berbagai tingka pertumbuhan memerlukan
kondisi iklim yang berbeda-beda. Tentunya ada interaksi antara tanaman pada iklim lingkungan
adalah menjadi penting dengan semakin besarnya tanaman dan semakin banyknya jumlah rumpun
tanaman.
Sementara itu, curah hujan di Kabupaten Serang, dianalisis sebagai berikut: pada tahun
2010 hari hujan berada pada kisaran antara 11-25 hari hujan (HH). Tahun 2011 hari hujan berada
pada kisaran antara. Tahun 2012 hari hujan berada pada kisaran antara 2-23 HH. Tahun 2012 hari
hujan 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 pada
kisaran antara 2-26 HH. Tahun 2014 hari hujan berada pada kisaran antara. Selanjutnya tahun 2015
hari hujan berada pada kisaran antara 12-29 HH. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa musim
hujan terjadi antara bulan oktober sampai Februari. Antara bulam Maret sampai juni hujan mulai
berkurang, sedangkan pada antara bulan juli sampai september hujan semakin berkurang.
Selanjutnya hasil pengukuran suhu atau temperatur di Kabupaten Serang dalam kurun
waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2015 menunjukkan bahwa temperatur
berada pada kisaran 17,5-36,2 oC. Secara umum rata-rata suhu maksimum terjadi pada bulan Mei
dan 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 sampai
mencapai suhu maksimum sebesar 34,8oC.
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ABSTRAK
Bagian tanaman melinjo (Gnetum gnemon L.) khususnya biji dan daunnya mengandung antioksidan
tinggi. 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 untuk
mengekstrak daun melinjo.Jenis pelarut dan metode ekstraksi terbaik dilihat berdasarkan
kandungan senyawa kimia dan aktivitas antioksidan dari ekstrak yang dihasilkan. Penelitian ini
disusun dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 2 faktor yaitu jenis pelarut(air dan
etanol 70%) dan metode ekstraksi (maserasi, soxhletasi dan digesti). Parameter analisis utama
adalah kandungan senyawa kimia dan aktivitas antioksidan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa
ekstrak daun melinjo dengan kombinasi perlakuanmetode soxhletasidan pelarutair memiliki
aktivitas 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 dengan
pelarutair menunjukkan bahwa terdapat 4 komponen atau senyawa pada ekstrak daun melinjo
yang teridentifikasi yaitu asam palmitat, asam stearat, asam oleat dan asam linoleat.
Kata kunci : Daun melinjo, antioksidan, jenis pelarut dan metode ekstraksi
PENDAHULUAN

Melinjo (Gnetum gnemonL.) merupakan salah satu jenis tanaman berbiji terbuka
(Gymnospermae), dimana dagingnya terbungkus oleh kulit luar. Tanaman melinjo merupakan
komoditas pangan yang melimpah di Indonesia dan memiliki banyak manfaat bagi
pengkonsumsinya 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 dimakan
dengan cara di rebus dapat juga diolah menjadi emping. Kulit biji melinjo dapat diaplikasikan untuk
bahan baku pembuatan keripik kulit melinjo sedangkan daun melinjo umumnya dimasak menjadi
sayuran atau lauk-pauk.
Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (2013), produksi buah melinjo jumlahnya mencapai
134,845 kuintal/tahun, tetapi pemanfaatannya sangat kurang, hanya terbatas sebagai sayur dan
bahan baku pembuatan emping. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Aceh dan Sumatera. Melihat
prospek manfaat yang besar dan kemudahan dalam mendapatkan bahan bakunya, melinjo dapat
dioptimalkan penggunaannya sebagaia ntioksidan alami.
Menurut Hanan dan Sutrisno (2000) melinjo merupakan tanaman yang mengandung
antioksidan tinggi, sehingga dapat menghambat radikal bebas dan dapat berfungsi sebagai
antiaging. Aktivitas antioksidan yang tinggi pada suatu bahan pangan dipengaruhi oleh senyawa
yang ada didalamnya (Septianietal., 2012). Menurut Permadi (2006) didalam Dewi (2011) daun
melinjo (Gnetum gnemonL.) serta buahnya mengandung tanin, saponin, dan flavonoid.
Menurut Dewi (2011) melinjo memiliki aktivitas antioksidan tertinggi pada bagian daun
yaitu sebanyak 5,97% yang diperoleh dengan metode ekstraksi pemanasan (perebusan) pada suhu
60°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 antioksidan
sintetik. Namun saat ini penggunaan antioksidan sintetik sudah dibatasi, hal ini didasari bahwa
antioksidan sintetik yaitu BHT (Butylated HydroxyToluena) ternyata dapat meracuni binatang dan
bersifat karsinogen. Oleh karena itu saat ini industri makanan dan obat-obatan banyak yang beralih
mengembangkan dan mencari sumber antioksidan alami dan melinjo merupakan salah satu
tanaman yang mengandung antioksidan alami (TakashidanTakayuni, 1997).
Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan untuk mendapatkan ektraksi alami yaitu
metode maserasi, soxhletasi, dan digesti. Metode maserasi merupakan proses ekstraksi simplisia
dengan menggunakan pelarut pada waktu tertentu selama 24jam pada suhu ruang
(Suzeryetal.,2010). Metode soxhletasi yaitu suatu proses pemisahan suatu komponen yang terdapat
dalam zat padat dengan cara penyulingan berulang-ulang menggunakan pelarut pada titik didihnya
dengan waktu tertentu atau kurang lebih selama 2 sampai 5 jam sehingga semua komponen yang
diinginkan akan terisolasi (Suzeryetal., 2010). Adapun metode digesti merupakan maserasikinetik
(dengan pengadukan kontinyu)pada temperatur yang lebih tinggi dari suhu kamar, umumnya
dilakukan pada suhu 40-50°C (Utomo,2008).
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kandungan kimia dan akivitas anti oksidan daun
melinjo yang diekstrak menggunakan dua jenis pelarut(air dan etanol 70%) dengan tiga metode
ekstraksi (maserasi, soxhletasi dan digesti).
BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun melinjo yang diperoleh dari
daerah Banda Aceh, sedangkan untuk proses ekstraksi melinjo pelarut yang digunakan adalah air
dan 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 foto
meter 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 Percobaan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial
yang terdiri atas 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis pelarut (J) yang terdiri dari 2 taraf yaitu J1=air
dan 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 Sampel
Sebelum dilakukan ekstraksi, daun melinjo dicuci sampai bersih, kemudian daun melinjo
ditiriskan, dirajang dan dikeringkan dengan cara diangin- anginkan ditempat terbuka dan
terlindung dari sinar matahari langsung selama 7–10 hari selanjutnya diukur kadar air. Serbuk daun
melinjo dibuat dengan cara diblender selanjutnya diukur kadar air.
B. Ekstraksi Simplisia

Proses ektraksi daun melinjo dengan menggunakan tiga metode yaitu maserasi, soxhletasi,
dan digesti denganpelarut air dan etanol 70%. Prosedur ekstraksi masing-masing metode dijelaskan
sebagai berikut:
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B.1. Proses Metode Maserasi ( Modifikasi Suzery, 2010)
Serbuk daun melinjo sebanyak 100 gram ditempatkan di dalam erlenmeyer dan
ditambahkan air atau etanol 70 % sebanyak 300 ml. Larutan kemudian diaduk menggunakan shaker
selama10 menit, selanjutnya larutan diekstraksi dengan perendaman pada suhu ruang selama24
jam. 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 ditempatkan
dalam thimble (selongsong tempat sampel). Serbuk daun melinjo diekstraksi dengan menggunakan
air atau etanol 70% sebanyak 300 ml kemudian ditempatkan pada labu soxhlet dan refluks
dilakukan 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 diaduk
dengan magnetik stirrer. Larutan kemudian dikumpulkan dan disaring diambil fitratnya.
B.4. PemekatanFiltrat

Filtrat yang diperoleh dipekatkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator pada
suhu T=70°C hingga dihasilkan ekstrak pekat dengan volume 1/10 dari volume awal yang siap
untuk dianalisis.
Analisis

Analisis yang dilakukan terhadap ekstrak daun melinjo meliputi rendemen, total fenol, total
tanin, aktivitas antioksidan dan komposisi asam lemak (GC-MS).
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KarakteristikDaunMelinjo
Daun melinjo yang digunakan pada penelitian ini berwarna hijau tua. Daun melinjo terlebih
dahulu dikeringkan dan dilakukan pengukuran kadar air. Pengeringan sampel dimaksudkan agar
dapat menghindari kontaminasi mikroba, karena kandungan air dalam suatu bahan akan
mempengaruhi daya tahan bahan tersebut terhadap serangan mikroba. Kadar air dari daun melinjo
kering 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 disimpan
dalam jangka waktu cukup lama. Hal ini karena kemungkinan bahan rusak oleh jamur pada saat
penyimpanan sangat kecil. Penghalusan dapat mempermudah proses ekstraksi. Semakin kecil
bentuknya semakin besar luas permukaannya maka interaksi zat cair anekstraksi akan semakin
besar, sehingga proses ekstraksi akan semakin efektif. Zataktif dalam serbuk yang halus lebih
mudah diekstrak oleh pelarut (Octavia, 2010). Hasil proses ekstraksi menggunakan pelarut air atau
etanol 70% dengan tiga metode, yaitu maserasi, soxhletasi dan digesti diperoleh ekstrak yang
memiliki warna yang berbeda-beda. Hasil ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 1 untuk pelarut air
dan 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 ekstraksi
menggunakan pelarut air dengan metode maserasi dan digesti adalah hijau kecoklatan sedangkan
dengan metode soxhletas imemiliki warna krem kecoklatan (Gambar 1c). Sedangkan hasil ekstrak
dari daun melinjo menggunakan pelarut etanol 70% dengan ketiga metode ekstraksi berwarna hijau
kehitaman (Gambar 2a, 2b dan 2c).
2. Rendemen Ekstrak Daun Melinjo

Rendemen menunjukkan banyaknya ekstrak yang dihasilkan dari proses ekstraksi daun
melinjo. Nilai rendemen dinyatakan sebagai persentase dengan cara membandingkan jumlah
ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal yang digunakan. Dari hasil penelitian diperoleh
rendemen 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 interaksi
antara keduanya (JM) berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap rendemen ekstrak daun melinjo.
Berdasarkan penelitian Kunarto (2014) rendemen kulit melinjo yang diperoleh 15,59%. Jika
dibandingkan dengan hasil penelitian ini maka rendemen yang diperoleh lebih tinggi, hal ini
kemungkinan disebabkan karena jenis bahan baku yang digunakan berbeda terutama karena
varietas, 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 baku
dan pelarut yang digunakan, maka semakin banyak ekstrak kasar yang didapat. Untuk mendapatkan
ekstrak yang lebih banyak harus dilakukan ekstraksi yang lebih lama. Tingkat kepolaran
pelarutyang digunakan sangat menentukan jumlah zat aktif karena pada proses ekstrak siber lak
uprinsip “like dissolve like” dimana zat hanya akan terlarut dengan baik dan terekstrak apabila
pelarut yang digunakan memiliki tingkat kepolaran yang sama.
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3. Total Fenol
Fenol adalah senyawa dengan gugus OH yang terikat pada cincin aromatik. Menurut
Yuswantina (2009) di dalam Dewi (2011) senyawa alami antioksidan tumbuhan umumnya adalah
senyawa fenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin dan
tokoferol. Menurut Permadi (2006) di dalam Dewi (2011) kandungan kimia yang terdapat pada biji
dan daun melinjo yaitu saponin, flavonoid dan tanin.
Dari hasil penelitian diperoleh total fenol ekstrak daun melinjo berkisar antara 0,039 mg
GAE/ml sampai 0,085 mg GAE/ml dengan rata-rata sebesar 0,065 mg GAE/ml. Setiap tanaman
memiliki sifat tersendiri dalam ektraksi senyawa fenolik, sehingga pada tanaman yang berbeda
membutuhkan kondisi ekstraksi yang berbeda untuk memperoleh kandungan senyawa fenolik yang
maksimal (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 ekstraksi
dan kualitas senyawa fenolik bioaktif yang diekstrak,yaitu jenis pelarut, konsentrasi pelarut, ukuran
partikel, suhu, pH, dan waktu ekstraksi.
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis pelarut (J), metode ekstraksi (M), dan interaksi
antara keduanya (JM) berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap total fenol dari ekstrak daun
melinjo (Lampiran 8b). Berdasarkan penelitian Bhatdan Yahya (2014) dari hasil total fenol ekstrak
tepung 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 dalam
penelitian Bhat dan Yahya (2014) lebih tinggi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh bahan baku yang
berbeda, tempat tumbuh, persiapan sampel dan metode ektraksi yang digunakan.
4. Total Tanin

Pengukuran total tanin menggunakan metode titrasi oksidasi yaitu dengan menggunakan
senyawa pengoksidasi kalium permanganat. Penentuan kadar tanin dalam metode ini adalah
berdasarkan jumlah gugus pada senyawa tanin. Struktur senyawa tanin memiliki gugus hidroksil
lebih dari satu yang menyebabkan tanin cenderung bersifat polar. Oleh karena itu pelarut yang
digunakan sebaiknya juga bersifat polar untuk dapat mengekstrak senyawa tanin (Ummah, 2010).
Dari hasil penelitian diperoleh total tanin dalam ekstrak daun melinjo berkisarantara 2,0811,44% dengan rata- rata sebesar 5,81%. Dari hasil sidik ragam menunjukkan bahwa metode
ekstraksi 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 dan
metode 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 jenis
pelarut menggunakan etanol 70% menghasilkan total tanin yang lebih tinggi (7,63%) yang berbeda
nyata jika dibandingkan dengan hasil ekstraksi menggunakan air (3,99%). Sifat kepolaran pelarut
yang berbeda menyebabkan kemampuan untuk mengekstrak tanin pun berbeda pula. Menurut Bhat
dan Yahya (2014) tanin menunjukkan sifat hidrofobik terutama disebabkan oleh adanya cincin
benzena dalam molekulnya, karena cincin benzene bersifat hidrofobik, diduga total tanin yang
dihasilkan lebih banyak bila diekstrak dengan menggunakan pelarut etanol 70%, sehingga
kemungkinan tingkat kepolaran tanin lebih mendekati etanol 70%. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian Sulastri (2009) dimana tanin yang diperoleh dari biji pinang sirih lebih tinggi kadarnya
jika diekstrak menggunakan etanol yaitu8,53%, sedangkan pelarut air 6,45%. Begitu juga pada
penelitian Bhat dan Yahya (2014) tanin yang ada dalam ekstrak tepung biji melinjo juga lebih tinggi
menggunakan pelarut etanol yaitu 35,6 mg CE/100g, dibandingkan dengan pelarut air sebesar16,1
mg CE/100g.
5. Aktivitas Antioksidan

Aktivitas antioksidan adalah kemampuan senyawa anti radikal untuk menangkap radikal
bebas, akibatnya kerusakan pada sel dapat dihambat(Selawa et al., 2013). Dari hasil penelitian
diperoleh aktivitas antioksidan daun melinjo berkisarantara 38,54-83,33% dengan rata-rata sebesar
58,25%. Analisis aktivitas antioksidan ekstrak daun melinjo pada penelitian ini menggunakan
metode DPPH (2,2-difenil-I–pikrilhidrazil). Reduksi DPPH terhadap antioksidan akan menghasilkan
penurunan absorbansi pada panjang gelombang 500-530 nm. Semakin banyak DPPH yang tereduksi
oleh antioksidan maka aktivitas antioksidan akan semakin besar. Penelitian ini menggunakan
panjang gelombang 517 nm yang merupakan panjang serapan maksimun DPPH. Ekstrak daun
melinjo yang direaksikan dengan larutan DPPH, mengubah warna ungu dari larutan DPPH menjadi
kuning keemasan.
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa metode ekstraksi (M) berpengaruh tidak nyata
terhadap aktivitas antioksidan daun melinjo, sedangkan jenis pelarut (J) dan interaksi jenis pelarut
dan metode ekstraksi (JM) berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap aktivitas antioksidan
ekstrak daun melinjo. Pengaruh interaksi jenis pelarut dan metode ektraksi terhadap aktivitas
antioksi dan ekstrak daun melinjo ditunjukkan pada Gambar4.

Gambar 4. Interaksi antara jenis pelarut (J) dan metode ektraksi (M) terhadap aktivitas antioksidan daun
melinjo pada BNT 0,05=17,78, KK= 17,72% (Nilai yangdi ikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan
yang tidak nyata)

Hasil uji BNT0,05 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh pada
kombinasi perlakuan pelarut air dengan metode soxhletasi (J1M2) yaitu 80,45%, dibandingkan
dengan perlakuan pelarut etanol 70% dengan metode soxhletasi (J2M2) yang memiliki aktivitas
antioksidan terendah yaitu30,10%. Pengaruh metode ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan
ekstrak 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 buaya
lebih tinggi jika diekstrak dengan metode soxhletasi dibandingkan dengan metode maserasi,
terlepas dari bahan tanaman dan pelarut yang digunakan. Diduga karena proses ekstraksi dengan
pelarut panas lebih efisien dalam memperoleh komponen antioksidan dalam tanaman tersebut.
Pada Gambar 4 juga dapat dilihat bahwa aktivitas antioksi dan ekstrak daun melinjo dengan
menggunakan pelarut air, baik dengan metode maserasi (M1), soxhletasi (M2) dan digesti (M3) lebih
tinggi dibandingkan dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Diduga komponen antioksidan yang
terekstrak oleh pelarut air memiliki gugus hidroksil (-OH) yang jauh lebih banyak, sehingga
menyebabkannya lebih larut air bila dibandingkan komponen antiok sidan yang terekstrak
menggunakan pelarut etanol 70%. Menurut Wijaya (2010) gugus hidroksil (-OH) pada komponen
antioksidan merupakan gugus yang berperan dalam menstabilkan radikal bebas. Semakin banyak
gugus hiroksil yang dimiliki oleh komponen antioksidan makasemakin banyak elektronyang dapat
ditransfer untuk menstabilkan radikal bebas. Dikarenakan gugus OH lebih bersifat hidrofilik
sehingga lebih memungkinkan pelarut air untuk mengikat komponen antioksidan.
Menurut Oktaviana (2010), perbedaan dari hasil antioksidan yang dihasilkan umumnya
disebabkan antara lain oleh sifat antioksidan yang rentan terhadap suhu, oksigen, pH, peroksida dan
cahaya. Dugaan laindisebabkan oleh senyawa antioksi dan yang mudah terdekomposisi sehingga
menyebabkan penurunan aktivitas antioksidannya. Sedangkan hasil dari pelarut etanol 70 %
menggunakan metode soxhletasi memiliki aktivitas antioksidan terendah, diduga karena alat soxhlet
yang digunakan tidak memiliki pengontrol suhu. Suhu yang digunakan diperkirakan mencapai 8090°C,yaitu suhudi atas titik didih etanol yang hanya 78°C.
6. Komposisi Kimia Ekstrak Daun Melinjo

Komposisi kimia ekstrak daun melinjo dianalisa menggunakan Gas Chromatography-Mass
Spectra (GC-MS). Analisis komposisi kimia dilakukan pada 2 (dua) sampel ekstrak daun melinjo
yang diperoleh dengan metode soxhletasi menggunakan pelarut air dan etanol 70%. Pemilihan ini
berdasarkan persentase tertinggi dan terendah dari uji aktivitas antioksidan. Kromatogram hasil
analisis komposisi kimia daun melinjo menggunakan metode soxhletasi dengan pelarut air dapat
dilihat pada Gambar 5, sedangkan kromatogram hasil analisis komposisi kimia daun melinjo
metode soxhletasi dengan pelarut etanol 70% dapat dilihat pada Gambar 6.
Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa ekstrak daun melinjo menggunakan metode soxhletasi
dengan pelarut air memiliki empat komponen utama yaitu9- octadenoic acid atau lebih dikenal
dengan 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 soxhletasi
dengan pelarut etanol 70% juga memiliki empat komponen utama. Perbedaan keduanya hanya pada
persentase relatif dari setiap komponen yaitu asam oleat (43,89%), asam linoleat (36,41%), asam
palmitat (13,62%), dan asam stearat (6,07%).

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

Gambar 6.Kromatogram komposisi kimia daun melinjo hasil ektraksi metode soxhletasi dengan menggunakan
pelarut etanol 70%.

Menurut Carey dan Sundberg (2007) di dalam Efanny (2012) air merupakan pelarut paling
polar dengan konstan tadi elektrik sebesar 80, sedangkan etanol70% memiliki konstanta dielektrik
sebesar 45. Sehingga kepolaran air lebih tinggi dibandingkan dengan etanol. Halinilah yang
menyebabkan asam lemak tak jenuh (oleat dan linoleat) pada pelarut air memiliki persentase relatif
lebih tinggi dibandingkan pelarut etanol 70%. Secaralengkap hasil GC-MS dari ekstraksi daun
melinjo menggunakan metode soxhletasi dengan pelarut air dan etanol 70% dapat dilihat pada
Tabel 1 dan 2.
Hasil GC-MS pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 komponen atau
senyawa pada ekstrak daun melinjo. Berdasarkan hasil tersebut senyawa yang teridentifikasi
merupakan golongan asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Hal ini sedikit berbeda dengan
penelitian Berry (1980) yang memiliki 9 komponen utama pada daun melinjo yang direbus selama
30 menit dan diekstrak dengan pelarut petroleu meter.
Tabel 1. Komposisi kimia ekstrak daun melinjo ekstraksi soxhletasi dengan menggunakan pelarut
air yang teridentifiksi denganmenggunakan GC- MS
No
Puncak
1

Waktu Retensi
(menit)
28,813

3

33,703

2
4

33,304
34,635

Senyawa

Hexadecanoicacid
(asam palmitat)
Octadecanoicacid
(asam stearat)
9-octadecanoicacid (asam
oleat)
9,12-octadecanoic
(asam linoleat)

Jumlah Atom C

Relatif (%)

C18:0

5,84

C16:0
C18:1
C18:2

8,18

47,09
38,89
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Tabel 1. Komposisi kimia ekstrak daun melinjo ekstraksi soxhletasi dengan menggunakan pelarut
etanol 70% yang teridentifiksi dengan menggunakan GC- MS
No
Puncak
1

Waktu Retensi
(menit)
28,790

3

33,696

2
4

33,294
34,628

Senyawa

Hexadecanoicacid
(asam palmitat)
Octadecanoicacid
(asam stearat)
9-octadecanoicacid (asam
oleat)
9,12-octadecanoic
(asam linoleat)

Jumlah Atom C

Relatif (%)

C16:0

13,62

C18:1

43,89

C18:0
C18:2

6,07

36,41

Jika dibandingkan komposisi kimia ekstrak daun melinjo dalam penelitian ini dengan hasil
penelitian Berry (1980) maka ada 4 (empat) dari 9 (sembilan) kompenen yang sama, tetapi dengan
persentase 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 yang
berbeda 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 dapat
dipengaruhi oleh perbedaan kondisi iklim, tanah tempat tumbuh, umur panen, metode ekstraksi
yang digunakan, dan jenis pelarut.
KESIMPULAN

Rendemen ekstrak daun melinjo berkisar antara11-19% (v/b) dengan rata-rata sebesar
16,52% (v/b), total fenol berkisar antara 0,039-0,085 mg GAE/ml dengan rata-rata sebesar 0,065
mg GAE/ml dan total tanin berkisar antara 2,08-11,44% dengan rata- rata sebesar 5,81%. Hasil GCMS 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. Perlakuan
terbaik dilihat dari uji aktivitas antioksidan adalah kombinasi perlakuan metode soxhletasi dengan
pelarut air (J1M2) dengan rendemen ekstrak 17,67% (v/b), aktivitas antioksidan 80,45%, total fenol
0,058 mg GAE/ml, dan total tanin 3,99 %.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi pengisian ulang bahan bahan baku
terhadap produksi gas, kualitas gas, temperatur dan derajat keasaman (pH) yang dihasilkan biogas
di Kelompok Tani Ternak Tanjung Lurah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Materi
penelitian berupa bahan baku yang terdiri dari campuran feses sapi Simmental beserta air dan satu
unit biogas tipe fixed dome dengan frekuensi pengisian setiap tiga hari sekali sebagai perlakuan A
dan frekuensi setiap enam hari sekali sebagai perlakuan B. Parameter dalam penelitian ini adalah
produksi gas, kualitas gas, temperatur dan pH yang diukur setiap hari selama 16 hari untuk masing
masing perlakuan. Penelitian menggunakan uji t (t-test) untuk mengetahui perbedaan peubah yang
diamati. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan sangat nyata (p<0,01) antara perlakuan
A dan perlakuan B dengan produksi gas 9,75 ± 1,22 L dan 8,72 ± 1,04 L, kualitas gas 121,90 ± 3,86
watt dan 113,59 ± 3,86 watt, temperatur 28,12 ± 1,18 oC dan 27,25 ± 1,05 oC serta pH 6,68 ± 0,69
dan 7,37 ± 0,78. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengisian ulang
bahan baku biogas tipe fixed dome setiap tiga hari sekali merupakan frekuensi terbaik untuk
meningkatkan produksi gas dan kualitas gas serta dapat mengoptimalkam temperatur dan pH.
Kata kunci : frekuensi pengisian biogas, produksi gas, kualitas gas, temperatur, pH
PENDAHULUAN
Energi minyak bumi yang banyak digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga dari
tahun ketahun semakin meningkat, sehingga berdampak pada banyaknya permintaanakan Bahan
Bakar Minyak (BBM) seperti minyak tanah dan Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan harga yang
tinggi bagi beberapa kalangan, hal ini menyebabkan ketersediaan energi minyak bumi semakin
terbatas, melalui pembuatan biogas dapat membantu masyarakat pedesaan yang memiliki ternak
sapi disekitar lingkungannya untuk mengatasi kesulitan dalam hal tingginya harga BBM karena
feses ternak dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan membantu mengurangi
pencemaran udara [1,2,3].
Penggunaan biogas dengan sistem digester memiliki keuntungan, antara lain mengurangi
efek gas rumah kaca, mengurangi bau yang tidak sedap, mencegah penyebaran penyakit dan hasil
samping berupa pupuk padat dan cair. Pemanfaatan limbah dengan hal seperti ini secara ekonomi
akan sangat kompetitif seiring naiknya harga bahan bakar minyak dan pupuk anorganik, disamping
itu, cara-cara ini merupakan praktek pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan [3,4,5].
Pada kelompok tani ternak Tanjung Lurah di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah
Datar, telah memiliki sapi berjumlah 52 ekor yang terdiri dari 50 ekor sapi Simental dan 2 ekor sapi
Limosin, feses yang dihasilkan berkisar 10 - 15 kg per ekor per hari, sebagian besar feses diolah
menjadi pupuk organik, sebagai salah satu sumber penghasilan utama kelompok tani dan sisanya
digunakan sebagai bahan baku biogas tipe fixed dome yang frekuensi pengisian ulang bahan
bakunya 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 sekali
telah dilakukan di kelompok tani tersebut, akan tetapi produksi gas metan yang dihasilkan per
harinya masih rendah, produksi gas metan dengan pengisian ulang dengan frekuensi sehari sekali
memiliki rataan 6,48 L dan produksi gas metan dengan frekuensi dua hari sekali memiliki rataan
7,55 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. Frekuensi
pengisian bahan baku dapat dilakukan setiap tiga hari sekali dan kelipatannya. Optimalnya
fermentasi gas yang dihasilkan oleh biogas tipe fixed dome (kubah tetap) dapat diukur dari produksi
gas 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 yang
dipanaskan dalam satuan watt, temperatur yang diukur menggunakan termometer derajat Celcius
pada residu sisa hasil fermentasi yang keluar melalui bak keluaran dan pH yang diukur
menggunakan indikator pH pada residu tersebut [6].
Para peternak di kelompok tani ternak tersebut, belum mengetahui apakah dengan jumlah
feses sapi dengan kuantitas yang sama, apabila dimasukkan untuk setiap frekuensi pengisian ulang
yang diubah menjadi tiga hari sekali dan enam hari sekali dapat berpengaruh mengoptimalkan
produksi gas metan, kualitas gas, temperatur dan pH yang dihasilkan. Berdasarkan hal diatas, kami
melakukan penelitian mengenai frekuensi pengisian bahan baku biogas tipe fixed dome yang dapat
mengoptimalkan produksi gas, kualitas gas, tempretatur dan pH.
MATERI DAN METODE

Rancangan Penelitian
Penelitian terdiri atas dua perlakuan, Perlakuan A dengan frekuensi pengisian bahan baku
setiap tiga hari sekali dan Perlakuan B dengan frekuensi pengisian bahan baku setiap enam hari
sekali [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 membutuhkan
campuran bahan baku 15 kg kotoran ternak sapi Simental dan 30 liter air untuk setiap satu kali
pengisian yang dimasukkan kedalam reaktor biogas tipe fixed fome dengan kapasitas 7 m3. Alat yang
digunakan dalam penelitian meliputi timbangan satuan kg, kayu pengaduk, ember, manometer U,
termometer glass, korek api, gelas ukur, panci, kompor biogas modifikasi, indikator pH. Prosedur
pengukuran parameter 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 pH

Terbentuknya gas bisa diamati menggunakan prinsip manometer U yakni dengan melihat
perubahan pada selang air penampung gas, apabila gas terbentuk maka air yang berada didalam
selang akan naik keatas disebabkan oleh tekanan gas yang terbentuk dalam digester, prinsip
pengukuran menggunakan manometer U dapat dilakukan berdasarkan hukum bejana berhubungan
dengan 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, Pengukuran
kualitas gas harian dilakukan dengan uji masak air, yakni dengan memanaskan air sebanyak 100 cc
selama 3 menit, parameter yang diamati pada uji ini adalah perubahan temperatur selama memasak
air, sehingga daya gas terhadap air dapat diketahui [10]. Temperatur slurry diukur dengan
menggunakan termometer glass berskala Celcius dan pengukuran pH dilakukan menggunakan
kertas indikator pH yang dicelupkan pada sampel slurry yang berasal dari bak inlet [7, 10].
HASIL DAN PEMBAHASAN

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

Gambar 2. Produksi Gas pada Perlakuan A

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa produksi gas pada perlakuan A menurun pada hari ke1, ke-4, ke-7, ke-10, ke-13 dan ke-16, dimana pada hari-hari tersebut dilakukan pengisian ulang, Hal
ini mengasumsikan bahwa ketika digester diisi dengan frekuensi tiga hari , maka pada hari
dilakukan pengisian, Δh menurun karena penambahan substrat (bahan baku isian) dapat
mengurangi 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 pengisian
ulang, 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 gas
menurun pada saat dilakukan proses pengisian, yakni pada hari ke-1, ke-7 dan ke-13, produksi gas
naik kembali pada hari ke-2, ke-8 hari ke-14. Selanjutnya, pada setiap hari ketiga sampai hari kelima
setelah proses pengisian ulang, produksi gas semakin menurun. Frekuensi pengisian memiliki
interval waktu tertentu untuk menghasilkan produksi gas harian optimal. Namun, tidak semua
frekuensi menghasilkan produksi yang tinggi, terlalu lamanya frekuensi pengisian tidak baik untuk
proses fermentasi dalam digester, semakin lama interval frekuensi yang diterapkan, maka
mengakibatkan kerja bakteri penghasil gas metan menurun sehingga gas metan harian yang
dihasilkan juga menurun [5,12,13].
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Kualitas Gas

Gambar 3. Produksi Gas pada Perlakuan B

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa rataan kualitas gas yang dihasilkan denga
frekuensi pengisian bahan baku setiap tiga hari adalah 121,90 ± 3,86 dan frekuensi pengisian setiap
enam hari adalah 113,59 ± 3,8, Kualitas gas pada perlakuan A lebih tinggi dibanding perlakuan B
disebabkan oleh perbedaan dalam hasil pengukuran selisih suhu air sebelum dan setelah
dipanaskan (Δt) menggunakan kompor modifikasi yang terhubung ke biogas, menggunakan prinsip
Black dengan persamaan Qditerima = Qdilepaskan sehingga dapat mengetahui nilai kalor yang diterima
oleh air dari gas dan nilai kalor dilepaskan gas ke air [10]. Nilai Δt merupakan indikator yang
mempengaruhi perhitungan kualitas gas, semakin tinggi nilai Δt maka semakin tinggi kualitas gas
harian yang dicapai [15].

Gambar 4. Kualitas Gas pada Perlakuan A

Pada Gambar 4 menunjukkan kualitas gas pada perlakuan A yang mengalami penurunan
pada hari ke-1, ke-4, ke-7, ke-10, ke-13 dan ke-16, dimana pada hari-hari tersebut dilakukan
pengisian ulang, diasumsikan bahwa ketika digester diisi dengan frekuensi setiap tiga hari, maka
pada hari dilakukan pengisian, produksi gas segera mengalami penurunan. Pada saat proses
pengisian, aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam meghasilkan gas metan menurun akibat
dimasukkannya 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, ke11 dan ke-14 dan mengalami puncak tertinggi masing-masing pada hari kedua setelah proses
pengisian 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 pada
hari 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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Temperatur

Gambar 5. Kualitas Gas pada Perlakuan B

Selama proses fermentasi anaerob untuk mengubah bahan baku untuk menghasilkan gas
metana dibutuhkan lima bakteri kelompok fisiologis semua terlibat dalam seluruh proses
fermentasi.
Untuk mengubah polisakarida menjadi metan melibatkan beberapa kelompok bakteri utama
dari keseluruhan proses, yakni bakteri selulolitik, bakteri hidrolitik, bakteri fermentatif seperti
bakteri asam laktat dan bakteri metanogenesis [16]. Semua bakteri yang berperan dalam digester
tersebut optimal pada kisaran suhu 28 - 350C [17].
Nilai temperatur slurry merupakan indikator yang mempengaruhi perhitungan produksi gas
dan 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 memiliki
bangunan tetap dapat diketahui dengan mengukur temperatur residu (slurry) yang keluar melalui
bak outlet, temperatur slurry yang optimal berkisar antara 28 - 300C.
Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan rataan suhu pada perlakuan A dan perlakuan B
dipengaruhi oleh frekuensi pengisian. Suhu di dalam digester akan menurun jika pengisian bahan
dilakukan. Frekuensi pengisian setiap tiga hari dapat menghasilkan suhu optimal dalam digester
yang 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 untuk
proses fermentasi bahan baku dalam reaktor biogas. Optimal atau tidaknya pH slurry merupakan
indikator proses fermentasi di dalam digester, pH slurry yang bersifat basa terjadi akibat terlalu
lamanya proses fermentasi didalam digester. Proses fermentasi digester akan berjalan dengan baik
dan dapat meningkatkan produksi gas jika pH slurry berkisar 6,7-7 [7]. Biogas terbentuk karena aksi
berbagai bakteri yang terlibat dalam perombakan substrat. Pertumbuhan bakteri tersebut sangat
dipengaruhi oleh pH, jika kisaran pH tidak optimal, mikroba tidak dapat tumbuh secara maksimal
bahkan dapat menyebabkan kematian, yang pada akhirnya dapat menghambat produksi gas metan
[18].
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KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengisian ulang bahan baku biogas
tipe fixed dome memberikan pengaruh terhadap produksi gas, kualitas gas, temperatur dan pH.
Pengisian ulang bahan baku setiap tiga hari sekali merupakan frekuensi terbaik untuk fermentasi
kotoran didalam digester untuk meningkatkan produksi gas dan kualitas gas serta mengoptimalkan
temperatur dan pH.
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ABSTRAK
Suatu penelitian telah dilakukan untuk mempelajaritingkat keasaman, dan total mikroba susu
probiotik dengan penambahan pureekurma (Phoenix dactylifera L)dengan menggunakan starter
probiotikprobiotik (Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus acidophilus). Penelitian ini
dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Susu Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 2x4
dengan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 24 unit percobaan. Faktor A level strater yaitu 2,5% dan
5% 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. Hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa level penambahan puree kurma dan strater yang berbeda
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap derajat keasaman (pH), akan tetapi tidak berpengaruh
nyata (P>0,05) terhadap total mikroba.Tingkat kesaman yang diperoleh pada semua level masih
dalam batas yang standar untuk susu fermentasi. Berdasarkan derajat keasaman (pH) dan total
mikroba pada susu fermentasi yang ditambahkan puree kurma(Phoenix dactylifera L) dan bakteri
asam laktat probiotik masih sesuai dengan yang ditetapkan SNI No, 01-6336-1992.
Kata kunci: susufermentasi, puree kurma (Phoenix dactylifera L), starter probiotik
PENDAHULUAN

Fermentasi adalah proses yang melibatkan mikroorganisme dalam mengubah bahan
organik menjadi bentuk lain yang lebih berguna (Rahayu dan Sudarmadji, 1989).Salah satu contoh
proses fermentasi adalah dalam pembuatan susu fermentasi seperti yogurt. Produk fermentasi susu
yang banyak beredar luas di pasaran adalah produk yang mengandung probiotik. Probiotik
merupakan mikrobia hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan dengan cara menyeimbangkan
mikrobia dalam usus serta menghambat pertumbuhan mikrobia patogen (Yang, 2000).
Beberapa mikroba yang memiliki peranan yang sangat besar didalam pembuatan yogurt
adalah golongan bakteri asam laktat, seperti Streptococcusthermophilus dan Lactobacillus
acidophilus. Kedua bakteri ini jika ditumbuhkan secara bersama-sama akan memproduksi asam
laktat lebih banyak dibandingkan jika tumbuh secara terpisah. Peranan bakteri asam laktat ini
dalam proses fermentasi susu terutama untuk memproduksi asam laktat dan menghasilkan flavor
yang khas melalui jalur metabolisme (Frank dan Marth, 1988).
Diversifikasi susu fermentasi dengan penambahan puree kurma (Phoenix dactylifera L) dan
starter probiotik sangat mungkin dilakukan untuk menghasilkan susu fermentasi dengan rasa yang
khas, disamping dapat memaksimalkan potensi fungsional dari yogurt dan puree kurma.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang analisa keasaman, total
mikroba 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 selama
ribuan 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, vitamin
B3, 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 yang
memiliki kedudukan penting di masyarakat selain mudah diperoleh dan dapat langsung dikonsumsi.
Puree kurma adalah sumber energi penting yang nilai kalorinya dan kecepatan pencernaannya
tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajad keasaman dan total mikroba susu
fermentasi dengan penambahan puree kurma(Phoenix dactylifera L) dan starter probiotik
(Streptococcus thermophilus dan Lactobacillusacidophilus).
BAHAN DAN METODE

Materi 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 dari
cara pembuatan susu kedelai (Soetrisno dan Koeswara, 1995). Adapun prosesnya sebagai berikut :
puree kurma dikupas dan dibuang bijinya, kemudian dicuci sampai bersih, selanjutkan dihaluskan
denga menggunakan blender dan penambahan air mineral yang steril dengan perbandingan 1:1,4
sehingga menjadi jus kurma, kemudian dipasteurisasi pada suhu 72°C, lalu didinginkan, dan
diperoleh puree kurma.
b. Pembuatan Sampel

Susu bubuk direkonstitusi dengan penambahan air steril sebanyak 125 gram (perbandingan
1:1,4), k emudian ditambahkan puree kurma sesuai perlakuan (0%, 10%, 20%, 30%). Setelah itu
ditambahkan starter sesuai perlakuan (2,5%, 5%), kemudian di inkubasi pada suhu 37 °C selama 13
jam.
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 dahulu
dengan menggunakan larutan penyangga pH 4 dan 7. Elektroda pH meter dicuci dengan aquades
dan dikeringkan dengan menggunakan tissue. pH sampel diukur dengan memasukkan elektroda pH
meter ke dalam botol berisi sampel.Catat angka yang tertera pada pH meter.Elektroda dicuci dengan
aquades 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 dan
disterilkan kemudian dimasukkan kedalam waterbath dengan suhu 45°C. Diambil 1 ml sampel dan
di masukkan ke dalam 9 ml larutan pengencer, lalu divorteks hingga menjadi homogen, selanjutnya
dibuat hingga pengenceran 10-6. Dari pengenceran 10-6, diambil 1 ml suspense dimasukkan dalam
cawan petri dan ditambahkan 10 ml media PCA cair serta digoyang secara rotasi hingga media
merata kemudian dibiarkan sampai media menggumpul. Diinkubasi dalam inkubator pada suhu
37°C (cawan petri diletakkan secara terbalik). Dihitung jumlah coloni yang tumbuh setelah 48 jam
masa inkubasi.
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Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial yang terdiri dari
2 faktor yaitu faktor pertama adalah penambahan starter (faktor A) bakteri asam laktat dan faktor
kedua 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 perbedaan
antara perlakuan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan Multiple Range Test (DMRT) (Steel
dan Torrie, 1993).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, secara umum diperoleh bahwa produk susu fermentasi yang
ditambahkan puree kurma (Phoenix dactylifera L) dan starter probiotik berpengaruh sangat nyata
(P<0,01) terhadap derajat keasaman (pH), dan terdapat interaksi diantara 2 perlakuan. Selanjutnya
tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap total mikroba.
Derajat Keasaman (pH)

Berdasarkan hasil penelitian, rataan derajat keasaman (pH) pada susu fermentasi yang
ditambahkan 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)

a1 (2,5%)
a2 (5%)

Puree kurma (B)

b0 (0%)

3,96e
3,91d

b1 (10%)

4,01e
3,74b

b2 (20%)
3,68a
3,87c

b3 (30%)
3,71b
3,67a

Rataan
3,84b
3,79a

Rataan
3,94d
3,88c
3,78b
3,69a
3,82
a,
b,
c,
d,
e
Keterangan :
Superskripyang 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 keasaman
serta terjadi interaksi antara kedua perlakuan. Tabel 1 menunjukkanbahwa dengan semakin
meningkatnya persentase penambahan puree kurma dan starter probiotik mengakibatkan derajat
keasaman semakin menurun, hal ini diduga disebabkan oleh berubahnya hampir semua kandungan
karbohidrat susu fermentasi menjadi asam laktat khususnya setelah penambahan puree kurma
(Phoenix dactylifera L) oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat sehingga pH menurun. Menurut
pendapat Gilliland (1988) yang menyatakan bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada susu
fermentasi memegang peranan penting karena kemampuannya merubah karbohidrat menjadi asam
laktat yang menyebabkan turunnya pH.
Hasil analisis lanjut menunjukkan bahwa pada perlakuan penambahan kurma 30% dan
starter probiotik 5% keasaman (pH) menjadi sangat rendah (3,67) dibandingkan perlakuan yang
lain, sedangkan nilai pH yang tertinggi (4,01) terdapat pada perlakuan kurma 10% dan starter
probiotik 2,5%. Penurunan ini dikarenakan bakteri asam laktat yang ditambahkan sangat berperan
aktif dalam mendegradasi karbohidrat yang terdapat dalam puree kurma (Phoenix dactylifera L)
menjadi asam laktat.
Widodo (2002) menyatakan semakin banyak mikroorganisme yang aktif dan berkembang
pada susu fermentasi maka kemampuan dalam memecah komponen dalam susu semakin baik..
Menurut Edwin (2002), standar derajat keasaman (pH) yogurt untuk meningkatkan kondisi
asam sebaiknya berkisar antara 4-4,5. Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan pH susu
fermentasi 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)
a1 (2,5%)
a2 (5%)

Rataan

Puree kurma (B)

b0 (0%)

b1 (10%)

7,44

7,40

7,32

7,38

7,40

b2 (20%)

7,40

7,35
7,36

7,36

b3 (30%)

Rataan

7,32

7,35

7,27

7,36

7,22

7,36

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05)
terhadap total mikroba susu fermentasi yang ditambahkan puree kurma(Phoenix dactylifera L) dan
starter probiotik. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa total jumlah mikroorganisme dalam hal
ini bakteri asam laktat tidak berbeda antar perlakuan. Secara statistik perlakuan penambahan puree
kurma dan starter probiotik pada level yang berbeda tidak mempengaruhi jumlah total mikroba
akan tetapi dari hasil analisis produk diperolah bahwa semakin tinggi jumlah starter yang
ditambahkan pada susu fermentasi, maka semakin tinggi pula kadar asam laktat dan jumlah bakteri
asam laktatnya. Sehingga meningkatnya total bakteri juga mempengaruhi kandungan nutrisi di
dalam susu terutama kandungan laktosa yang merupakan sumber energi bagi bakteri asam laktat
dalam melakukan proses metabolisme (Zakaria et al., 2013).
Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa setiap peningkatan volume penambahan kurma
serta penambahan 2,5% dan 5% starter mampu menurunkan total mikroba susu fermentasi. Jumlah
bakteri asam laktat pada produk susu fermentasi yang ditambahkan puree kurma (Phoenix
dactylifera L) yang menggunakan beberapa kombinasi bakteri asam laktat pada berbagai perlakuan
berkisar antara 7,22–7,44 x 106 dengan rata–rata 7,35 x 106. Selanjutnya dapat dilihat bahwa
penambahan kurma 30% dan starter probiotik 5% diperoleh total mikroba (BAL) lebih rendah
(7,22) dibandingkan perlakuan lainnya.
KESIMPULAN

Penambahan puree kurma dan starter probiotik pada susu fermentasi berpengaruh dalam
menurunkan pH susu probiotik, akan tetapi tidak mempengaruhi total mikroba produk fermentasi
dan masi sesuai dengan SNI No. 01-6336-1992
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ABSTRAK
Suatu penelitian tentang penambahan puree wartel pada susu fermentasi yang menggunakan
bakteri asam laktat laktat (Laktobacillus acidophillus dan Laktobacillus casei) terhadap perubahan
kadar protein, asam laktat dan citarasa susu fermentasi telah dilakukan di Laboratorium Teknologi
Pengolahan Susu Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian. Rancangan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Lengkap Pola Faktorial yang terdiri dari du faktor masing-masing faktor A
persentase BAL terdiri dari dua level 2,5 % dan 5 %, faktor B persentase puree wartel yang terdiri
dari tiga level 5, 10, dan 15 %. Parameter yang diukur adalah kadar protein, kadar asam laktat dan
citarasa susu fermentasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penambahan puree wartel tidak
berpengaruh terhadap kadar protein, namun berpengaruh nyata (P<0,05) serta terjadi interaksi
antara 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.
PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya kebutuhan gizi bagi
kesehatan menyebabkan semakin tinggi angka permintaan terhadap bahan pangan yang kaya akan
gizi. Susu adalah bahan pangan yang berasal dari sekresi kelenjar ambinghewan mamaliaserta
mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang, namun juga merupakan media yang sangat cocok
bagi mikroorganisme sehingga susu sangat mudah mengalami kerusakan. Menurut Kumalasari et
al., 2012,agar susu tidak mudah rusak maka segera dilakukan pengawetan atau pengolahan sesaat
setelah diperah. Salah satu cara pengawetan susu adalah dengan cara fermentasi.
Menurut webb et al., (1983) fermentasi merupakan proses biologi untuk mendapatkan
energi kimia bagi pertumbuhan melalui reaksi oksidatif dengan komponen organik sebagai
penerima hidrogen. Srujanaet al., (2011) menyatakanbanyak bakteri yang menguntungkan bagi
manusia, salah satunya yaitu bakteri Laktobacillus, yang mampu memproduksi asam laktat, asam
asetat dan H2O2 yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen. Laktobacillus
acidophillus (L. acidophillus) dan Laktobacillus casei (L. casei) adalah bakteri yang dapat kita jumpai
pada produk-produk susu fermentasi yang beredar dipasaran. Pemanfaatan secara bersamaan
memungkinkan untuk memperoleh variasi baru susu fermentasi dan dapat meningkatkan
kualitasnya.
Susu fermentasi memiliki kelebihan dibandingkan susu segar sebagai bahan bakunya,
karena kandungan gizi yang terdapat di dalamnya tersedia dalam keadaan mudah dicerna, akan
tetapi 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 ditambah
dalam susu fermentasi adalah wortel.Wortel(Daucus carrota L),mudah didapat dan harganya
ekonomis.Wortelmengandung air,karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin-vitamin seperti
vitamin A, B dan vitamin C.Wortel juga mengandung beta karoten yang bermanfaat sebagai
antioksidan(Anonimous, 2010).
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Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian tentang penambahan wortel dalam susu
fermentasi dirasaperlu dilakukan dengan harapan dari penelitian ini didapat produk susu
fermentasi yang bergizi tinggi dan citarasa yang disukai oleh konsumen.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiperanan puree wortel (Daucus carrota L) dan
bakteri asam laktat (Laktobacillusacidophillusdan Laktobacilluscasei) terhadapperubahan kadar
protein, kadar asam laktatdan citarasa susu fermentasi.
BAHAN DAN METODE

Materi Penelitian
Materi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi dari peternakan Atjeh
Livestock Farm, worteldi pasar Lamnyong berasal dari Takengondan bakteri asam laktat
(L.acidophillus dan L.casei) dari Laboratorium Ilmu Teknologi Pengolahan Susu Jurusan Peternakan
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.
Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial
dengan2 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 wortel
terdiri dari 3 level yaitu, 5% (b1), 10% (b2) dan 15% (b3). Jika terdapat perbedaan antara perlakuan
dilanjutkan dengan uji Duncan.(Steel dan Torrie, 1993)
Puree Wortel

Pembuatan pureewortel dilakukan dengan caraWortel dicuci, dibelender, dipasteurisasi
pada suhu 72o dan didinginkan.
Fermentasi Susu dan Wortel (Daucus carrota L)

Pembuatan susu fermentasi wortel dilakukan dengan cara susu sapi segar dipasteurisasi
pada suhu72oC selama 15 menit dan di dinginkan kemudian ditambah puree wortel yang sudah
dipasturisasi sesuai perlakuan (5%, 10% dan 15%). Selanjutnya ditambahkan bakteriL. acidophillus
dan L. casei sesuai perlakuan (2,5% dan 5%) dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 13 jam
Parameter Penelitian

Parameter penelitian adalah Kadar Asam laktat, Kadar protein dan uji organoleptic.Analisa
Kadar Asam Laktat menggunakan Metode Man’s Acid dan Analisa Kadar Protein menggunakan
Metode Formol.Analisa Organoleptikdilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen
terhadap susu fermentasi wortel, uji yang dilakukan diantaranya yaitu aroma, rasa, warna dan
tekstur. 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
Kadar Protein

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar protein susu fermentasiyang ditambahankan puree wortel (Daucus carrota L)dan
bakteri asam laktat yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 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

A1 (2,5%)
A2 (5%)
Rataan

B1 (5%)
3,29
3,26
3,27

Puree wortel
B2 (10%)
3,45
3,41
3,43

B3(15%)
3,19
3,23
3,21

Rataan
3,31
3,3
3,3

Penambahan 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 dengan
penambahan puree wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda berkisar antara 3,19– 3,45. Hal ini
diduga bahwa penambahan puree wortel sampai 15% tidak memberi sumbangan kadar protein ke
dalam susu fermentasi, karena protein yang terkandung di dalam wortel sangat sedikit yaitu 1,2%
(Rukmana 1995). Rataan persentase kadar protein susu fermentasi dengan penambahan puree
wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda masih diatas batas minimum yang disyaratkan dalam
standar mutu susu fermentasi yaitu 3,2% (SNI 01-2981-1992).
Kadar Asam Laktat

Rataan kadarasam laktat susu fermentasi dengan penambahan puree wortel dan bakteri
asam laktat yang berbeda tertera pada Tabel 2
.
Tabel 2. Persentase Kadar Asam Laktat Penambahan Puree Wortel (Daucus carrota L) dan Bakteri
Asam Laktat (L. acidophillus danL. casei) yang Berbeda (%).
Bakteri

Puree wortel
Rataan
B1(5%)
B2(10%)
B3(15%)
A1 (2,5%)
1,250a
1,188ab
1,073c
1,170a
bc
c
c
A2 (5%)
1,150
1,077
1,103
1,11b
Rataan
1,200a
1,130b
1,088b
1,14
a,b,c,
Keterangan ; 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 bakteri
2,5% dan puree wortel 5% menghasilkan kadar asam laktat tertinggi yaitu (1,250). Sementara nilai
kadar 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 wortel
5% berbeda dengan interaksi lainnya, kecuali interkasi bakteri 2,5% dan puree wortel 10%.Hal ini
diduga karena L. acidophillus dan L. casei lebih efektif bekerja pada 2,5%.Hal ini sesuai dengan
pendapat Tamime dan Robinson (1989) jenis bakteri asam laktat dan persentase yang digunakan
sebagai starter menentukan kualitas yoghurt. Sementara pada penambahan puree wortel 10% dan
15% diduga karena kandungan nutrisi wortel tidak diurai oleh bakteri menjadi asam laktat. Dan hal
ini tidak sesuai dengan pendapat (Resnawati, 2010) kadar air pada sari wortel berperan sebagai
pembawa zat–zat makanan dari sisa–sisa metabolisme sebagai media reaksi pertumbuhan bakteri
asam laktat, sedangkan laktosa pada susu dan nutrisi dalam wortel sebagai zat makanan yang
dibutuhkan 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 kadar
asam laktat. Hal ini diduga bakteri asam laktatL. acidophillus dan L. casei lebih efektif bekerja pada
persentase 2,5% dibandingkan pada 5%.Hal ini sesuai dengan pendapat Tamime dan Robinson
(1989) jenis bakteri asam laktat dan persentase yang digunakan sebagai starter menentukan
kualitas yoghurt, terutama jumlah mikroba yang hidup dan keasaman yoghurt. Interaksi dapat
dilihat pada Gambar 1.
Grafik diatas menunjukkan bahwa semakin rendah penambahan bakteri semakin tinggi
kadar 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 012981-1992 (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 Organoleptik

Uji organoleptikbertujuan untuk mengetahui apakah suatu komoditi dapat diterima oleh
masyarakat, panelis diminta tanggapan tentang kesukaan atau ketidak-sukaan pada komoditi susu
fermentasi 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
Rasa
5,65
4,95
4,75
4,55
Warna
5,3
5,35
6,6
4,95
Kekentalan
5,35
5,1
5,05
4,9
Aroma
5,45
5,65
5,45
5,4
Rataan
5,44
5,21
5,46
5,00
Keterangan; Kriteria, 1= sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3= agak tidak
suka, 6= suka, 7= sangat suka.
Uji Rasa

a2b2
a2b3
4,8
4,4
5,35
5,55
5
5,25
5,65
5,3
5,2
5,14
suka, 4= biasa, 5= agak

Nilai kesukaan panelis terhadap rasa susu fermentasi dengan penambahan puree wortel dan
bakteri 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 tertinggi
terdapat pada susu fermentasi penambahan puree wortel 5% dan bakteri2,5% yaitu (5,65) yang
menunjukkan panelis mempunyai tanggapan agak sukahingga suka terhadap susu fermentasi yang
ditambah puree wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda. Penilaian rasa terendah terdapat
pada susu fermentasi penambahan bakteri5% dan puree wortel 15% (4,4),dimana panelis menilai
rasa biasa saja. Hal ini diduga karena penambahan puree wortel 5% dan bakteri 2,5% menimbulkan
rasa 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 asam
laktat dan sisa-sisa asetildehida, diasetil, asam asetat dan bahan-bahan mudah menguap lainnya
yang 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 maupun
minuman.Hal ini dikarenakan terkadang konsumen lebih mementingkan rasa dari pada faktorfaktor lain misalnya warna aroma dan tekstur.
Uji Warna

Warna merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap
suatu produk pangan. Nilai uji organoleptik terhadap warna susu fermentasi yang ditambah puree
wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda berkisar dari 4,95-6,6(Tabel 4) yang menunjukkan
bahwa rata-rata panelis menilai warna susu fermentasi yang ditambah puree wortel dan bakteri
asam laktat yang berbeda yaitu biasa hingga agak suka.
Hasil tabulasi uji warna susu fermentasi yang ditambah puree wortel dan bakteri asam
laktat yang berbeda menunjukkan bahwa panelis menyukai penambahan puree wortel 15%
dibandingkan penambahan 5% dan 10%. Hal ini dikarenakan semakin tinggi penambahan puree
wortel semakin bagus warna yang dihasilkan oleh susu fermentasi. Sedangkan penambahan bakteri
asam laktat yang berbeda menunjukkan panelis lebih menyukai warna pada penambahan bakteri
2,5% dan penambahan puree wortel 5% dan 15%.
Uji Kekentalan

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap kekentalan susu fermentasi dengan penambahan
puree wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda berkisar antara 4,9 – 5,35 yaitu antara biasa
hingga agak suka.
Tabel 4, menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap kekentalan susu fermentasi
yang tertinggi terdapat pada penambahan bakteri2,5% dan puree wortel 5% (5,35) dengan tingkat
kesukaan biasa hingga agak suka. Sementara tingkat kesukaan panelis terendah terhadap
kekentalan susu fermentasi terdapat pada penambahan puree wortel 5% dan bakteri 5% (4,9). Hal
ini sesuai dengan pendapat pendapat Salwa et.al(2004) yang menyatakan bahwaberdasarkan
komposisi kimia wortel,maka total lemak, total nitrogen dan totalpadatan (%) akan menurun
dengansemakin meningkatnya sari wortel yangditambahkan pada susu.
Uji Aroma

Hasil analisa uji karakteristik sensori tingkat kesukaan untuk parameter aroma susu
fermentasi 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 puree
wortel 10% (5,65) sedangkan nilai kesukaan terhadap aroma terendah diperoleh pada penambahan
bakteri5% dan puree wortel 15%. Hal ini sesuai dengan pendapat (Helferich and Westhoff dalam
Setyaningsih, 1992) Selama berlangsungnya fermentasi, terbentuk asam yang menyebabkan aroma
yang khas serta komponen-komponen citarasa lain seperti karbonil, asetaldehid, dan diasetil.
Betakaroten yang terdapat dalam wortel dapat mengalami sedikit kerusakan selama proses
fermentasi.
KESIMPULAN

Penambahan puree wortel dalam susu fermentasi tidak meningkatkan kadar protein namun
dapat meningkatkan kadar asam laktat. Kadar Protein dan Kadar Asam Laktat susu fermentasi yang
ditambah wortel sesuai dengan Standar Nasional Indonesia untuk yogurt 1992. Nilai uji
organoleptik terbaik terdapat pada penambahan bakteri 2,5% dan puree wortel 5%.
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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.Simbolon
Program Studi Teknologi Pertanian Universitas Riau
ABSTRAK
Bakteri asam laktat (BAL) yang biasa digunakan dalam fermentasi produk pangan dapat
berperan sebagai probiotik, namun tidak semua BAL berperan sebagai probiotik. Salah satu spesies
BAL yang bersifat probiotik adalah Lactobacillus plantarum. Penelitian bertujuan untuk mengkaji
ketahanan isolat Lactobacillus plantarum 1 yang diisolasi dari industri pengolahan pati sagu
terhadap asam klorida dan garam empedu secara in vitro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
isolat 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 diatas
90%, 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 RN2-12112
sebesar 64,45%. Pada medium dengan pH 2 hanya isolat L. plantarum 1 RN1-52, L.plantarum 1 RN123121, dan L.plantarum 1 RN2-12112 yang mampu bertahan dengan viabilitas berkisar antara
66,70 – 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 terhadap
oxgall (garam empedu) dengan viabilitas berkisar antara 97,10% - 99,25%.
Kata kunci : viabilitas, Lactobacillus plantarum 1, asam klorida dan oxgall
PENDAHULUAN

Kesadaran akan besarnya hubungan antara makanan dan kemungkinan timbulnya penyakit,
telah mengubah pandangan bahwa makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan dan sebagai
sumber zat gizi, tetapi juga untuk kesehatan. Makanan yang mempunyai kemampuan untuk
mempengaruhi proses fisiologis sehingga meningkatkan kesehatan atau mencegah timbulnya
penyakit dikenal dengan istilah makanan fungsional dan salah satu makanan fungsional adalah
produk fermentasi. Produk fermentasi dapat bersifat hipokolesterolemik, antihipertensi, dan lain
sebagainya.
Efek yang menguntungkan terhadap kesehatan dari produk fermentasi dapat berasal dari
BAL 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 kolesterol
maupun 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 dalam
tubuh jika BAL tersebut mampu tumbuh dengan baik pada system pencernaan. Oleh karena itu BAL
yang potensial untuk digunakan dalam memproduksi makanan fungsional adalah BAL yang bersifat
probiotik. Seleksi mikrobia khususnya BAL sangat diperlukan untuk mendapatkan strain-strain
probiotik yang unggul.
Penggunaan BAL probiotik dewasa ini telah banyak diaplikasikan pada produk pangan, baik
dalam produk fermentasi maupun non fermentasi, namun tidak semua BAL dapat berperan sebagai
agensia probiotik. Beberapa strain bakteri asam laktat berpotensi sebagai agensia probiotik
misalnya 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 pembuatan
sauerkraut (asinan kubis) selain Leuconostoc mesenteroides. Beberapa isolat BAL amilolitik juga
dapat 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 industri
pengolahan pati sagu dan mendapatkan tiga strain isolat Lactobacillus plantarum 1. Penelitian
lanjutan mengenai karakteristik sifat isolat Lactobacillus plantarum 1 perlu dilakukan untuk
mengetahui potensi BAL sebagai agensia probiotik yang dapat dijadikan sebagai starter dalam
pembuatan produk produk pangan fungsional.
BAHAN DAN METODE

Penelitian menggunakan isolat Lactobacillus plantarum 1 RN1-52 dan L. plantarum 1 RN123121, L. plantarum 1 RN2-53, L. plantarum 1 RN2-53 yang diisolasi dari industri pengolahan pati
sagu (Yusmarini, dkk., 2014). Sebagai pembanding digunakan Lactobacillus acidophilus FNCC 0051
dan 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 atas
alat-alat gelas yaitu tabung reaksi, cawan petri, erlenmeyer, pipet tetes, pengaduk, gelas ukur dan
gelas 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 Vitro

Medium MRS broth yang telah diatur pH nya dengan HCl menjadi 3,5 ; 3,0 ; 2,5 dan 2,0
diinokulasi dengan isolat BAL sebanyak 1%. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 0C 1,5 jam dan
selanjutnya dilakukan pengamatan. Sebagai kontrol digunakan medium MRS broth tanpa
penambahan HCl. Setelah masa inkubasi bakteri asam laktat yang tumbuh ditumbuhkan pada media
MRS agar dengan metode sebar dan diinkubasi pada suhu 37 0C selama 48 jam. Jumlah BAL yang
tumbuh pada medium MRS broth dengan pH rendah dibandingkan dengan jumlah BAL yang
tumbuh pada medium kontrol.
Uji Ketahanan Isolat BAL terhadap Garam Empedu (oxgall) Secara In Vitro

Medium MRS broth ditambah dengan oxgall 0,5% diinokulasi dengan isolat BAL sebanyak
1%. Kemudian diinkubasi pada suhu 370C selama 5 jam. Sebagai kontrol digunakan medium MRS
broth tanpa penambahan asam/garam empedu. Setelah masa inkubasi bakteri asam laktat yang
tumbuh ditumbuhkan pada media MRS agar dengan metode sebar dan diinkubasi pada suhu 37 0C
selama 48 jam. Jumlah BAL yang tumbuh pada medium MRS broth yang ditambah asam/garam
empedu dibandingkan dengan jumlah BAL yang tumbuh pada medium kontrol.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan isolat Lactobacillus plantarum 1 terhadap asam secara in vitro
Untuk dapat bertahan dalam saluran pencernaan, isolat probiotik harus dapat melewati
kondisi ekstrim keasaman yang tinggi di lambung. Uji Ketahanan terhadap tingkat keasaman yang
tinggi merupakan sifat yang pertama yang harus dipenuhi sebagai probiotik pada saat akan
melakukan seleksi isolat probiotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa isolat BAL masih
dapat 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 bagi
pertumbuhan isolat BAL. Medium MRS agar mempunyai pH sekitar 6. Wood dan Holzapfel, (1995)
menyatakan bahwa BAL merupakan bakteri mesofilik dengan suhu pertumbuhan 30 – 40oC dengan
pH 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 kurang
dari 5 (Salminen dan Wright 2004). Lactobacillus plantarum dapat tumbuh pada produk dengan
tingkat keasaman di bawah 4 (Connes, 2004).
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Tabel 1. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL pada pH 3,5
Isolat BAL

Lactobacillus plantarum 1 RN1-52
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051
Streptococcus thermophilus FNCC 0040

Jumlah koloni (log cf/ml)
0 jam
1,5 jam
10,57
10,37
10,59
10,55
10,43
10,19
11,03
10,59
10,35
10,25
10,39
6,96

Viabilitas
(%)
98,11bc
99,62c
97,70bc
96,01b
99,03c
66,99a

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
berbeda nyata (P<0,05).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa isolat L.plantarum 1 mempunyai ketahanan hidup
yang tinggi pada pH 3,5 seperti halnya isolat L.acidophillus FNCC 0051. Streptococcus thermophilus
FNCC 0040 mengalami penurunan jumlah koloni dan hal ini menunjukkan bahwa ketahanannya
terhadap asam lebih rendah dibanding isolat lainnya. Menurut Triyana dan Nurhidayati (2007),
dalam keadaan asam Lactobacillus mampu mempertahankan kadar keasaman sitoplasmanya
sehingga protein dan enzim yang berada di dalam sel tetap dapat bekerja secara optimal. Karakter
inilah yang menyebabkan Lactobacillus sangat ideal sebagai probiotik pada saluran pencernaan.
Semakin rendah keasamaan media, kemampuan BAL juga mengalami penurunan seperti terlihat
pada Tabel 2 yang menggambarkan jumlah dan viabilitas BAL pada pH 3,0.
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ketahanan isolat BAL pada pH 3 mengalami
penurunan namun secara umum isolat Lactobacillus masih dianggap tahan pada pH 3 karena
memiliki viabilitas diatas 90% kecuali isolat Streptococcus thermophilus FNCC 0040. Hasil penelitian
Mourad 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 memiliki
viabilitas 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 sawit
memiliki 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 sapi
mampu bertahan pada pH 3.
Tabel 2. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL pada pH 3,0
Isolat BAL

Lactobacillus plantarum 1 RN1-52
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051
Streptococcus thermophilus FNCC 0040

Jumlah koloni (log cf/ml)
0 jam
1,5 jam
10,57
10,34
10,59
10,18
10,43
10,27
11,03
10,36
10,35
9,91
10,39
6,92

Viabilitas
(%)
97,82c
96,13bc
98,56c
93,93b
95,75bc
66,60a

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
berbeda nyata (P<0,05).
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Penurunan pH medium hingga menjadi 2,5 menyebabkan terhambatnya pertumbuhan BAL
dan viabilitas juga mengalami penurunan yang signifikan seperti terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL pada pH 2,5
Isolat BAL

Lactobacillus plantarum 1 RN1-52
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051
Streptococcus thermophilus FNCC 0040

Jumlah koloni (log cf/ml)
0 jam
1,5 jam
10,57
7,46
10,59
7,39
10,43
7,60
11,03
7,55
10,35
7,30
10,39
5,68

Viabilitas
(%)
70,58b
69,78b
72,87b
64,45b
70,53b
54,67a

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
berbeda nyata (P<0,05).

Tabel 3 menunjukkan bahwa viabilitas isolat Lactobacillus jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan Streptococcus thermophilus FNCC 0040. Hal ini membuktikan bahwa isolat Lactobacillus
baik 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 2,5
meskipun mengalami penurunan jumlah koloni sebesar 2 log cfu/ml dan masih berpotensi sebagai
agensia 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 acidophilus
FNCC 0051 dan S. thermophilus FNCC 0040 tidah dapat bertahan dan pada saat penghitungan tidak
terdeteksi. Nilai pH medium yang sangat rendah menjadi pembatas untuk pertumbuhn sebagian
besar isolat BAL karena dapat mengakibatkan kerusakan membran dan lepasnya komponen
intraseluler seperti Mg, K dan lemak dari sel yang mampu menyebabkan kematian bakteri yang
tidak tahan asam. Astuti dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa perubahan pH yang sangat
ekstrim tidak sesuai untuk pertumbuhan dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam aktivitas
katalik enzim. Adanya perubahan ionisasi pada gugus ionik enzim di sisi aktifnya yang secara tidak
langsung mempengaruhi sisi aktif enzim tersebut. Isolat BAL yang tahan asamlah yang dapat
tumbuh dengan baik, namun tdak semua isolat BAL tahan dengan tingkat keasaman yang terlalu
tinggi seperti pH 2. Kemampuan bakteri terhadap tingkat keasaman yang tinggi disebabkan karena
kemampuan bakteri tersebut untuk mempertahankan pH internal sel. Hal ini sejalan dengan
pernyataan Maunatin dan Khanifa (2012) yang menyatakan bahwa bakteri yang tahan asam
disebabkan oleh kemampuannya dalam mempertahankan pH internal lebih alkali dari pada pH
eksternal dan mempunyai membran sel yang lebih tahan terhadap kebocoran sel akibat terpapar pH
rendah. Amraii, dkk. (2015) menyatakan bahwa beberapa isolat Lactobacillus sp. yang diisolasi dari
produk fermentasi berbasis susu sapi tahan terhadap pH 2
Tabel 4. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL pada pH 2,0
Isolat BAL

Lactobacillus plantarum 1 RN1-52
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051

Jumlah koloni (log cf/ml)
0 jam
1,5 jam
10,57
7,36
10,59
7,21
10,43
11,03
7,39
10,35
-

Viabilitas
(%)
69,63b
68,08b
0a
66,70b
0a
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Streptococcus thermophilus FNCC 0040

10,39

-

0a

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
berbeda nyata (P<0,05).

2. Ketahanan isolat Lactobacilus plantarum 1 terhadap garam empedu secara in vitro

Konsentrasi 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 besar
selama 24-48 jam (Bourlioux et al. 2003). Oleh karenanya pada penelitian ini digunakan konsentrasi
garam 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 tumbuh
pada berbagai media yang ditambah oxgall disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL terhadap Oxgall
Isolat BAL

Lactobacillus plantarum 1 RN1-52
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051
Streptococcus thermophilus FNCC 0040

Jumlah koloni (log cf/ml)
0 jam
5,0 jam
10,57
10,41
10,59
10,47
10,43
10,40
11,03
10,71
10,35
10,32
10,39
6,56

Viabilitas
(%)
99,25b
98,80b
99,71b
97,10b
99,71b
63,14a

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
berbeda nyata (P<0,05).

Data pada Tabel 4.2.1. menunjukkan bahwa ketahanan isolat Lactobacillus terhadap
medium yang ditambah 0,5% oxgall jauh lebih tinggi dibandingkan Streptococcus thermophilus
FNCC 0040. Viabilitas Lactobacillus berkisar antara 97,10 – 99,71%, sedangkan viabilitas
Streptococcus thermophilus FNCC 0040 hanya 63,14% atau dengan kata lain terjadi penurunan
koloni sebesar 36,86%. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sebagian isolat BAL dapat
bertahan 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 garam
empedu 0,5%, namun pada konsentrasi yang lebih tinggi kemampuan bertahan mengalami
penurunan, 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% dan
ketahanannya lebih tinggi dibandingkan L.rhamnosus.
Bakteri yang tidak tahan terhadap garam empedu diduga mengalami perubahan
permeabilitas membran dan kebocoran materi intraseluler yang besar sehingga menyebabkan
lisisnya sel yang mengakibatkan kematian. Menurut Maunatin dan Khanifa (2012) ketahanan
bakteri asam laktat terhadap garam empedu berkaitan dengan enzim bile salt hidrolase (BSH) yang
membantu menghidrolisa garam empedu terkonjugasi, sehingga mengurangi efek racun bagi sel.
KESIMPULAN

Beberapa isolat L.plantarum 1 yang diisolasi dari industri pengolahaan sagu tahan terhadap
pH 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.
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ABSTRAK
Penelitian ini melihat nilai kapasitas antioksidan dari susu kambing Peranakan Etawa yang
difermentasi dengan menggunakan Lactobacillus rhamnosus TW 2 pada konsentrasi 3%, 4% dan
5%. Sebelumnya susu di pasteurisasi pada suhu 90 0C selama 15 detik. Untuk melihat
kesempurnaan 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 ekstraksi
sebelum dilakukan pengamatan terhadap kandungan antioksidan. Pengukuran aktivitas antioksidan
dilakukan menggunakan metode penghambatan radikal bebas 2.2-diphenyl-1-pycrylhydrazil
(DPPH) pada λ =517 nm dengan mengunakan asam askorbat sebagai kontrol positif. Hasil
pengamatan terhadap kesempurnaan pasteurisasi menunjukkan warna susu yang berwarna putih
sebagai penanda musnahnya enzim peroksidase dan pasteurisasi bekerja sempurna. Hasil analisis
terhadap nilai kapasitas antioksidan menunjukkan hasil terbaik diperoleh pada konsentrasi
penambahan 5% L. rhamnosus TW 2 sebesar 10.46 g Asam askorbat/ml. Disimpulkan penggunaan
bakteri asam laktat L. rhamnosus TW 2 pada susu kambing memiliki potensi sebagai antioksidan.
Kata kunci: antioksidan, susu kambing, fermentasi

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab meningkatnya penderita penyakit degeneratif di masyarakat adalah
kerusakan sel tubuh sebagai akibat aktivitas unsur radikal bebas yang terdapat dalam bahan
makanan. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya asupan bahan-bahan aktif yang dapat
mencegah reaksi autooksidasi dari radikal bebas tersebut. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh
dibutuhkan asupan makanan, baik berupa sayuran, buah-buahan yang merupakn sumber
antioksidan. Aktivitas antioksidan dapat menangkap radikal bebas, sehingga sel-sel yang rusak
dapat dicegah ataupun diperbaiki.
Salah satu bahan pangan yang mulai dikenal di masyarakat karena manfaatnya yang baik
untuk kesehatan adalah susu fermentasi dengan menggunakan berbagai jenis starter bakteri asam
laktat. Jenis mikroba yang memegang peranan penting dalam proses fermentasi susu digolongkan
sebagai bakteri asam laktat (BAL), yaitu beberapa spesies dari Streptococcus dan Lactobacillus.
Asam laktat sebagai salahsatu asam organik, dapat dihasilkan secara alami oleh tumbuhan maupun
hewan (Leite et al., 2013). Manfaat susu fermentasi selain sebagai probiotik, dapat ditingkatkan
melalui peningkatan kandungan antioksidan dengan menggunakan bakteri asam laktat Lactobacillus
rhamnosus. Primurdi dan Kusnadi (2013) menyatakan bahwa L. Rhamnosus mampu memproduksi
asam laktat yang dapat menstabilkan dan menaikkan aktivitas antioksidan seperti kandungan
tokoferol dan total fenol.
Antioksidan dapat bereaksi dengan radikal bebas dan mengubahnya menjadi molekul yang
lebih stabil. Antioksidan mengikat elektron bebas, menghentikan reaksi berantai dan mencegah
kerusakan lebih lanjut. Kestabilan antioksidan dihasilkan oleh ikatan terkonjugasi sehingga elektron
radikal dapat terdelokalisasi ((Vermeris dan Nicholson (2006), diacu dalam Danial (2012))
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Hasil penelitian terdahulu telah ditemukan bahwa kualitas susu fermentasi sangat
tergantung dari bahan baku susu dan starter yang digunakan (Zakaria, 2009). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui jumlah antioksidan yang dihasilkan pada proses fermentasi susu,
dengan menggunakan berbagai level persentase starter L. Rhamnosus TW 2. Urgensi penelitian
adalah tingginya kandungan radikal bebas yang terdapat di alam dan di dalam makanan yang tidak
dapat direduksi secara cepat, sehingga diperlukan bahan pangan yang mampu menangkap radikal
bebas secara kontinyu melalui bahan pangan yang kaya antioksidan 2) meningkatnya penderita
penyakit degenaratif diakibatkan radikal bebas.
BAHAN DAN METODE

Materi utama yang digunakan berupa susu kambing Peranakan Etawah. Susu kambing
diperoleh dari Koperasi Daya Mitra Primata, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Bogor.
Fermentasi susu menggunakan isolat bakteri asam laktat (BAL) yaitu L. rhamnosus TW 2. Kedua
BAL ini telah diisolasi Setyawardani (2012), dari susu kambing Peranakan Etawah yang berasal dari
Koperasi Daya Mitra Primata, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Bogor. Bahan-bahan yang
digunakan 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 0C
selama 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 diekstraksi
dan dilakukan analisis terhadap kandungan antioksidan.
Persiapan Bakteri Asam Laktat

Kultur bakteri asam laktat (BAL) L. plantarum TW 14 dan L. rhamnosus TW 2, disegarkan
dan diperiksa populasinya.Perbanyakan kultur dilakukan melalui tahap pembuatan kultur induk,
kultur antara dan kultur kerja. Kultur induk diperoleh dengan cara menambahkan masing-masing 5
mL kultur penyegaran ke-3 ke dalam botol yang berisi 45 mL susu skim steril lalu diinkubasi pada
suhu 37 oC selama 24 jam. Kultur antara dihasilkan dengan cara menambahkan masing-masing 20
mL 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 360
mL susu skim steril dan diinkubasi pada suhu 37 oC selama 12 jam pada L. rhamnosus TW 2.
Ekstraksi Susu

Ekstraksi susu mengacu pada Shabboo dan Baba (2011), Susu fermentasi sebanyak 10 g
dihomogenkan dengan 2.5 ml dH2O, pH susu fermentasi diturunkan dengan HCl 0.1 M hingga
mencapai pH 4.0. Susu fermentasi kemudian dipanaskan dalam waterbath (45 oC) selama 10 menit
diikuti dengan sentrifugasi dengan kecepatan 5,000 rpm selama 10 menit. Supernatan diambil dan
ditambahkan NaOH hingga pH 7.0. Supernatan disentrifugasi kembali dengan kecepatan 5,000 rpm
selama 10 menit. Supernatan yang diperoleh diambil dan disaring (millipore milex 0.45 µm),
selanjutnya disimpan pada suhu -20 oC untuk analisis.
Pengukuran Aktivitas Antioksidan

Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode penghambatan radikal
bebas 2.2-diphenyl-1-pycrylhydrazil (DPPH) dengan modifikasi pelarut dan konsentrasi (Marinova
dan Batchvarov 2011). Pelarut yang digunakan metanol pada konsentrasi 0.1 mM dan perbandingan
sampel : DPPH adalah 1:1. Selanjutnya diinkubasi pada ruang gelap dan suhu ruang selama 30
menit. Panjang gelombang dukur dengan menggunakan multiwell plate reader ELISA pada λ =517
nm. Sebagai kontrol positif digunakan vitamin C (asam askorbat).
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Analisis Data
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap non factorial dengan
4 kali ulangan. Peubah yang diamati yaitu konsentrasi starter (3%, 4% dan 5%). Data hasil
penelitian dianalisis dengan analisa sidik ragam ANOVA, perbedaan nyata antar perlakuan
dilanjutkan dengan uji Tukey dengan selang kepercayaan (α =95%). (Mattjik dan Sumertajaya
2006).Pengolahan data dengan menggunakan software statistix10.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan awal terhadap kesempurnaan pasteurisasi dari susu kambing Peranakan
Etawa ditemukan susu tetap berwarna putih, hal ini menandakan susu telah mengalami pasteurisasi
sempurna. 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 %)
8.37b
Susu + L. rhamnosus TW 2 (4 %)
9.20ab
Susu + L. rhamnosus TW 2 (5 %)
10.46a
Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata P< 0.05

Data pengamatan pada Tabel 1 menunjukkan, penggunaan L. rhamnosus TW 2 pada
konsentrasi 3%, 4% dan 5% terhadap kapasitas antioksidan, secara statistik memberikan pengaruh
yang nyata. Secara angka memperlihatkan, konsentrasi 5% memiliki nilai kapasitas antioksidan
lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 3% dan 4%. Kapasitas antioksidan meningkat dengan adanya
penambahan konsentrasi Bakteri asam laktat. Meningkatnya aktivitas antioksidan diduga berasal
dari metabolit yang terbentuk selama proses fermentasi laktat seperti peptida bioaktif. Peptida
bioaktif 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 sehingga
meningkatkan aktivitas antioksidan (Prastyaharasti dan Zubaidah, 2014). Senyawa antioksidan
merupakan senyawa yang dapat memperlambat autooksidasi di dalam bahan khususnya senyawa
lipid. Antioksidan dikelompokkan dua berdasarkan sumbernya, yaitu antioksidan sintetik yang
diperoleh dari hasil sintesis kimia dan antioksidan alami yang diperoleh dari bahan alami (Burke
2006).
Penggunaan L. rhamnosus pada fermentasi susu skim memperlihatkan aktivitas antioksidan
sampai dengan 50.7% (Maryam et al. 2012). Penelitian yang dilakukan Tsai et. al, (2013), hasil
perlakuan menunjukkan bahwa supernatant yang berisi L. rhamnosus mempunyai kemampuan
sebagai antioksidan dapat dipergunakan dalam bahan baku kosmetik. Hasil dari penelitian ini
menujukkan kandungan antioksidan yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan hasil penelitian
sebelumnya. Perbedaan konsentrasi starter yang digunakan berpengaruh terhadap nilai kapasitas
antioksidan yang dihasilkan.
KESIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemakaian Lactobacillus rhamnosus TW 2 pada
konsentrasi memberikan hasil signifikan sebagai antioksidan dibandingkan konsentrasi 3% dan 4%.
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