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ABSTRAK

Beras merupakan komoditas yang strategis ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Kecukupan
bahan pangan terutama beras, merupakan tolak ukur penting dalam keberhasilan pembangunan nasional.
Pemerintah terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang 95 % bahan pangannya
bergantung dengan beras. Ratusan varietas unggul baru telah dilepas untuk dapat meningkatkan produksi
beras dan mengganti varietas unggul yang telah lama dibudidayakan petani. Salah satu dari varietas unggul
yang telah dilepas adalah varietas unggul baru Inpari 6. Untuk mengetahui daya hasil varietas unggul baru
Inpari 6, maka dilakukan kajian ini di beberapa subak di Kabupeten Tabanan pada MT. 2010. Kajian ini
dilakukan di lahan sawah di empat lokasi Subak di Kabupaten Tabanan, yaitu di: 1) Subak Guama, Desa
Selanbawak, Kecamatan Marga, 2) Subak Bungan Kapal, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, 3) Subak
Lanyah Bajra III, Desa Bebali, Kecamatan Selemadeg, dan 4) Subak Timan Agung, Desa Kelating, Kecamatan
Kerambitan. Percobaan dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang diulang
5 kali. Kajian dilaksanakan di lahan sawah milik petani seluas 2.000 m² dengan cara tanam legowo 2 : 1
dengan jarak tanam (50 cm x 25 cm x 12,5 cm). Hasil kajian menunjukkan daya hasil Inpari 6 tertinggi dalam
bentuk gabah kering panen berada di lokasi Subak Timan Agung (6,04 t/ha GKP) dan terrendah berada
di lokasi Subak Lanyah Bajra III (5,30 t/ha GKP).

Kata kunci :  daya hasil, VUB Inpari 6 dan subak

ABSTRACT: THE YIELD OF NEW BEST VARIETY (VUB) INPARI 6 IN CERTAIN SUBAK IN
DISTRICTS OF TABANAN BALI

Rice is a strategic commodity in terms of economic, social and political. Adequacy of food, especially
rice, is an important parameter of national development. Government strive to meet the needs of 95% of
Indonesia’s population relies net food of rice. Hundreds of new varieties have been released to increase the
production of rice, and replace old varieties commonly cultivated. One of the new best varieties was Inpari 6.
To determine the potential yield of Inpari 6 studies conducted in certain subak in the district of Tabanan on
2010. The study was conducted in four Subak locations, are: 1) Subak Guama, Selanbawak Village, Marga
2) Subak Bungan Kapal, Tunjuk Village, Tabanan District, 3) Subak Lanyah Bajra III, Bebali Village, District
Selemadeg, and 4) Subak Timan Agung, Kelating Village, District Kerambitan. Study designed by randomized
block design (RBD), with 5 replication. Studies conducted in the paddy field  of 2,000 m² by planting legowo
2:1 spacing (50 cm x 25 cm x 12.5 cm). The results shows the result of dry grain harvest Inpari 6 highest in
Subak Timan Agung (6.04 t / ha GKP) and lowest in Subak Lanyah Bajra III (5.30 t / ha GKP).

Keywords: yield, VUB Inpari 6 and subak

PENDAHULUAN

Penyediaan pangan terutama beras dalam
jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau
tetap menjadi prioritas pembangunan nasional.
Selain merupakan bahan makanan pokok untuk
lebih dari 95 % rakyat Indonesia, budidaya padi
juga telah menyediakan lapangan kerja bagi

sekitar 20 juta rumah tangga petani di pedesaan.
Peningkatan produktivitas padi hingga tercapainya
swasembada beras dilakukan melalui berbagai
upaya, dintaranya melalui peningkatan
produktivitas, peningkatan indeks pertanaman,
penekanan tingkat kehilangan hasil dan perluasan
areal sawah. Peningkatan produktivitas dapat
dilakukan dengan meggunakan varietas unggul
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baru (VUB). Varietas unggul baru merupakan salah
satu komponen teknologi yang cukup besar
sumbangannya dalam meningkatkan produksi padi
nasional. Penggunaan varietas unggul baru
merupakan upaya peningkatan produktivitas padi
yang mudah dan murah. Mudah, karena petani
hanya cukup mengganti varietas tanpa mengubah
komponen teknologi lainnya dan murah karena
penggantian varietas unggul  baru relatif tidak
memerlukan tambahan biaya produksi.

Hingga saat ini Kementerian Pertanian telah
melepas lebih dari 233 varietas unggul yang terdiri
atas 144 varietas unggul padi sawah inhibrida, 35
varietas unggul padi hibrida, 30 varietas unggul padi
gogo, dan 24 varietas padi rawa. Sebagian besar
dari varietas unggul tersebut dihasilkan oleh Badan
Litbang Pertanian (Sembiring, 2010). Sejak
dilepas lebih dari 10 tahun yang lalu  varietas
unggul Ciherang masih mendominasi areal
pertanaman padi sawah di Bali, karena daya
hasilnya tinggi, rasa nasi enak, kualitas beras baik,
dan harganya relatif lebih tinggi dibandingkan
varietas unggul lainnya. Penanaman varietas
unggul padi yang sama secara terus menerus akan
dapat menurunkan  tingkat hasil yang diperoleh,
disamping itu penanaman varietas padi secara
terus menerus dalam skala yang luas akan
menimbulkan hama/penyakit (strain baru) sehingga
dapat menurunkan resistensi tanaman,
berkurangnya produksi dan bahkan bisa jadi gagal
panen (Arifin et al., 1999).

Upaya perakitan varietas unggul baru yang
memiliki karakter yang lebih unggul dari varietas
unggul Ciherang, terutama ketahanannya terhadap
hama dan penyakit  terus dilakukan pemerintah.
Akhir-akhir ini pemerintah telah melepas varietas
unggul baru yang diberi nama Inpari (inhibrida padi
irigasi). Salah satu varietas unggul baru Inpari yang
berkembang di Bali adalah varietas unggul Inpari
6. Varietas unggul baru Inpari 6 ini mempunyai
potensi atau keunggulan hasil lebih baik dari IR
64, dengan potensi hasil 12 t/ha GKG.  Inpari 6
memiliki karakteristik antara lain berumur 118 hari
setelah semai, tinggi tanaman mencapai 100 cm,
dengan jumlah anakan produktif sekitar 15 batang/
rumpun, tahan rebah, tahan terhadap serangan
hama wereng batang coklat (WBC) biotipe 2 dan
3, dan tahan terhadap serangan penyakit hawar
daun blast (HWD). Selain itu memiliki tekstur nasi
yang sangat pulen dengan kadar amilosa
mencapai 18% dan sesuai ditanam di dataran
rendah sampai sedang dengan ketinggian lebih
kurang 600 m dpl (BB Padi 2011).

Untuk melihat keunggulan dan stabilitas hasil
varietas unggul baru Inpari 6, maka dilakukan

kajian daya hasil varietas tersebut di beberapa
subak di Kabupaten Tabanan, yang merupakan
kabupaten lumbung berasnya Bali. Tujuan dari
kajian untuk mengetahui potensi hasil varietas
unggul baru (VUB) Inpari 6 di beberapa subak di
Kabupaten Tabanan, Bali yang berada di dataran
rendah 100 m – 200 m dpl.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah
pupuk anorganik dan pupuk organik, seperti pupuk
urea, phonska dan bahan lainnya. Selain itu
digunakan varietas unggul baru (VUB) Inpari 6.
Sedangkan alat yang digunakan adalah alat untuk
bercocok tanam, meteran, timbangan dan alat-alat
yang lainnya.

Rancangan Percobaan

Percobaan dilaksanakan dengan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) yang diulang 5 kali.
Pengkajian dilaksanakan di lahan sawah milik
petani seluas 2.000 m² dengan cara tanam legowo
2 : 1 dengan jarak tanam (50cm x 25cm x 12,5
cm). Pupuk yang digunakan adalah 2 t/ha pupuk
organik, 200 kg/ha urea, 200 kg/ha phonska
diberikan 3 kali yaitu 1/3 dari 200 kg/ha pada umur
7 – 10 HST, 1/3 pada umur 20 – 25 HST, dan 1/3
pada umur 35 – 40 HST (hari setelah tanam).

Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian ini dilakukan di lahan sawah pada
empat lokasi Subak di Kabupaten Tabanan, yaitu
di: 1) Subak Guama, Desa Selanbawak,
Kecamatan Marga, 2) Subak Bungan Kapal, Desa
Tunjuk, Kecamatan Tabanan, 3) Subak Lanyah
Bajra III, Desa Bebali, Kecamatan Selemadeg, dan
4) Subak Timan Agung, Desa Kelating, Kecamatan
Kerambitan. Waktu pelaksanaan penelitian pada
musim hujan (MH) bulan April sampai dengan
bulan Agustus.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan dimulai dengan penentuan lokasi dan
petani kooperator sebagai lokasi pelaksanaan dan
pelaksana kegiatan. Pada tahap persiapan juga
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dilakukan koordinasi ke tingkat pusat (Balit dan
Balai Besar Padi) guna mencari informasi inovasi
teknologi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
di tingkat lapangan.

Sosialisasi dilakukan dengan instansi terkait
(Distan, BPSB, BPTPH) mulai dari tingkat provinsi,
kabupaten, kecamatan, serta desa/kelompok tani
untuk mencari masukan dari tingkat lapangan guna
penyempurnaan kegiatan. Sosialisasi
dimaksudkan untuk menyamakan persepsi
kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan
pelaporan guna penyempurnaan kegiatan di tingkat
lapangan.

Pengumpulan dan Analisis Data

Pengamatan yang dilakukan meliputi (1)
komponen pertumbuhan tanaman yaitu tinggi
tanaman, jumlah anakan produktif per rumpun; (2)
komponen produksi/ daya hasil dan hasil padi yaitu
panjang malai, jumlah gabah isi/malai, berat 1000
butir dan hasil GKP/ha. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis statistik, untuk melihat
perbedaan masing-masing lokasi apabila ada
perbedaan maka dilanjutkan dengan uji jarak
berganda Duncan pada tarap 5% ( Gomez dan
Gomez, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman dan Jumlah Anakan
Produktif

Pertumbuhan agronomis padi varietas unggul
Inpari 6 di beberapa lokasi subak di Kabupaten
Tabanan terlihat pada Tabel 1. Hasil analisis
menunjukkan perlakuan dalam hal ini lokasi subak
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Tinggi
tanaman padi varietas Inpari 6 tertinggi terlihat di
subak Guama, yaitu 108,60 cm dan berbeda nyata
dengan perlakuan lainnya kecuali dengan tinggi
tanaman di subak Bungan Kapal. Tinggi tanaman

terpendek terlihat di subak Timan Agung, yaitu
97,00 cm. Menurut Rubiyo et al., (2005) tinggi
tanaman belum bisa menjadi indikasi akan tinggi
pula tingkat produksinya. Faktor lingkungan
biofisik memungkinkan pertumbuhan yang berbeda
antar lokasi.

Hasil analisis terhadap jumlah anakan
produktif disajikan pada Tabel 1. Pada Tabel 1,
terlihat perlakuan berpengaruh nyata terhadap
jumlah anakan tanaman. Jumlah anakan produktif
padi varietas Inpari 6 terbanyak terlihat di subak
Lanyah Bajra III, yaitu 23,90 batang per rumpun
dan berbeda nyata dengan jumlah anakan di subak
lainnya, kecuali dengan jumlah anakan tanaman
di subak Bungan Kapal. Jumlah anakan terrendah
terlihat di subak Timan Agung yaitu 13,20 batang
per rumpun. Berdasarkan deskripsi varietas padi
jumlah anakan produktif padi varietas Inpari 6
berjumlah 15 batang (BB Padi, 2011).  Perbedaan
masa pertumbuhan total dalam hal ini jumlah
anakan padi yang terjadi pada fase vegetatif lebih
dipengaruhi  oleh sifat genetik tanaman atau
tergantung pada sensitivitas dari varietas yang
dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan
Yamin, 2008).

Panjang malai dan Jumlah Gabah Bernas Per
Malai

Hasil analisis terhadap panjang malai dan
jumlah gabah isi per malai disajikan pada Tabel 2.
Pada Tabel 2, terlihat perlakuan dalam hal ini lokasi
subak tidak berpengaruh nyata terhadap panjang
malai. Panjang malai yamg dihasilkan berkisar
antara 23,45 - 24,00 cm. Hal ini dimungkinkan
karena sifat genetis dari Inpari 6 tidak terpengaruh
oleh lingkungan dimana varietas tersebut
dibudidayakan. Sedangkan terhadap jumlah gabah
isi per malai perlakuan menunjukkan pengaruh
yang nyata. Jumlah gabah isi per malai terbanyak
terlihat di subak Guama, yaitu 179,60 butir per
malai dan berbeda nyata dengan subak yang lain,

Tabel 1. Pertumbuhan agronomis Inpari 6 di beberapa lokasi subak di Kabupaten Tabanan

No. Lokasi Tinggi tanaman (cm) Jumlah anakan produktif
(batang/rumpun)

1 Subak Guama 108,60c 17,60b
2 Subak Bungan Kapal 107,60bc 22,20c
3 Subak Lanyah Bajra III 106,50b 23,90c
4 Subak Timan Agung 97,00a 13,20a
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kecuali jumlah gabah isi di subak Bungan Kapal,
jumlah gabah isi per malai terrendah terlihat di
subak Lanyah Bajera III, yaitu 145,00 butir per
malai. Faktor genotipe memberikan tanggapan
yang berbeda pada lokasi yang berbeda (Agung
dan Suwarto, 2009).

Berat 1000 butir dan Produksi

Berat 1000 butir gabah isi merupakan salah
satu komponen yang memberikan kontribusi atau
mempengaruhi peningkatan produksi ataupun hasil
padi. Analisis statistik terhadap berat 1000 butir
gabah Inpari 6 di empat lokasi subak di Kabupaten
Tabanan terlihat pada Tabel 3. Hasil analisis
terhadap berat 1000 biji, menunjukkan perlakuan
berpengaruh nyata terhadap berat 1000 biji. Berat
1000 biji terberat terlihat di subak Timan Agung,
yaitu 29,19 gram dan berbeda nyata dengan subak
lain, kecuali dengan berat 1000 biji di subak Lanyah
Bajera. Berat 1000 biji terrendah terlihat di subak
Bungan Kapal, yaitu 25,10 gram. Berdasarkan
deskripsi varietas padi  berat 1000 butir varietas
unggul Inpari 6 adalah 28 gram (BB Padi, 2011).
Hal ini menunjukkan berat 1000 biji varietas unggul
Inpari 6 di subak Timan Agung lebih berat dari
deskripsi yang dikeluarkan BB padi.

Hasil analisis statistik gabah kering panen
(GKP) Inpari 6 di empat lokasi subak di Kabupaten
Tabanan menunjukkan pengaruh yang nyata. Hasil
gabah varietas unggul Inpari 6 tertinggi terlihat di
Subak Timan Agung (6,04 t/ha GKP) dan terrendah
berada di lokasi Subak Lanyah Bajra III (5,30 t/ha
GKP). Hal ini disebabkan karena di lokasi subak
Lanyah Bajera III merupakan lahan tadah hujan

dan terasering, sehingga diduga dapat
mempengaruhi hasil padi yang diperoleh. Hasil
panen Inpari 6 di semua lokasi subak belum sesuai
dengan deskripsi hasil dari BB Padi (2011). Hal
ini terjadi pada musim tersebut semua produksi
rendah karena serangan penyakit tungro dan tikus.
Varietas disekitarnya atau pembanding
produksinya dibawah 4,00 t/ha GKP bahkan
sampai puso.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian yang dilakukan, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan diantaranya :
1. Padi varietas unggul baru jenis Inpari 6 tumbuh

berbeda-beda menurut lokasi subak atau
spesifik lokasi.

2. Daya hasil gabah kering panen Inpari 6
tertinggi berada di lokasi Subak Timan Agung
(6,04 t/ha GKP) dan terrendah berada di lokasi
Subak Lanyah Bajra III (5,30 t/ha GKP).
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ABSTRAK

Penggerek batang padi merupakan salah satu kelompok hama yang dapat menimbulkan kerusakan
pada pertanaman padi. Kehilangan hasil akibat serangannya dapat mencapai lebih dari 80%, sehingga
perlu dicari alternatif pengendaliannya. Salah satunya dengan pengaturan jarak tanam. Penelitian
dilaksanakan di Subak Ayung, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, mulai bulan Mei
sampai dengan Agustus 2011. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (Randomized
Complete Block Design) yang terdiri dari enam (6) perlakuan jarak tanam yaitu; J0 = cara petani, J1 = jarak
tanam 15 cm x 15 cm, J2 = jarak tanam 20 cm x 20 cm, J3 = jarak tanam 25 cm x 25 cm, J4 = jarak tanam 30
cm x 30 cm, dan J5 = jarak tanam 35 cm x 35 cm yang masing-masing diulang 4 kali. Parameter yang diamati
meliputi jumlah anakan produktif per m2 (batang), persentase anakan terserang per m2 (1, 2, 3, dan 4
minggu setelah infestasi), persentase gabah hampa per m2 (%) , berat gabah berisi per m2 (gram), dan
hasil gabah kering panen per m2  (gram). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam 25 cm x 25 cm
merupakan jarak tanam terbaik karena anakan terserang penggerek batang padinya terrendah (8,67%)
dengan hasil gabah kering panen per m2 (746,3 g) tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Berdasarkan
hasil penelitian ini dapat disimpulkan penggunaan jarak tanam 25 cm x 25 cm dapat dipergunakan untuk
menurunkan serangan penggerek batang dan meningkatkan hasil tanaman padi, khususnya pada daerah
yang mempunyai agroekologi seperti Subak Ayung.

Kata kunci:serangan penggerek batang, produktivitas, varietas inpari 7, jarak tanam

ABSTRACT: ATTACT LEVEL OF RICE STEM BORER COMPARED TO PRODUCTIVITY OF
INPARI 7 IN SEVERAL SPACING

Rice stem borer is one group of pests that can cause damage to the rice. Yield losses due to attacks
can reach more than 80%. For it is necessary to find alternative control. One of them by setting spacing. The
experiment was conducted at Ayung Subak, Buduk Village, District Mengwi, Badung regency, from May until
August 2011. The design used was Randomized Design Group (Randomized Complete Block Design),
which consists of six (6) treatment; J0 = how farmers, J1 = spacing of 15 cm x 15 cm, J2 = spacing of 20 cm
x 20 cm, J3 = spacing of 25 cm x 25 cm, J4 = spacing of 30 cm x 30 cm, and J5 = spacing of 35 cm x 35 cm,
each repeated 4 times. The parameters observed include the number of productive tillers per m2 (stem), the
percentage of infected seedlings per m2 (1, 2, 3, and 4 weeks after the infestation), the percentage of empty
grains per m2 (%), grain weight per m2 contains (g), dry crops and grain yield per m2 (g). The results
showed that the spacing of 25 cm x 25 cm is better spacing than other spacing. Spacing of 25 cm x 25 cm
showed the rice stem borer affected tillers lowest (8.67%) with a dry harvest grain yield per m2 (746.3 g) the
highest. Based on the results of this study the use of spacing of 25 cm x 25 cm can be used to reduce stem
borer attack and increases rice crop yields, particularly in the areas of agroecology have as Subak Ayung.

Keywords: stem borer attack, productivity, Inpari 7, spacing

PENDAHULUAN

Kerugian yang dialami akibat serangan hama
dan penyakit tanaman dirasakan semakin
meningkat, sejalan dengan usaha manusia untuk

meningkatkan produksi pertanian. Di Indonesia
kerugian yang disebabkan oleh serangga hama
tanaman diperkirakan rata-rata setiap tahunnya 15
sampai 20% dari total potensi produksi pertanian
(Untung, 2002).
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Areal serangan penggerek batang di Indonesia
dari tahun ke tahun berkisar antara 260.000 ha –
500.000 ha. Selain di Indonesia, hama ini  juga
merupakan hama penting di Negara Philipina,
India, Bangladesh, Muang Thai, dan Pakistan
(Soehardjan, 1983).

Di provinsi Bali sendiri, serangan hama ini dari
tahun 1980 sampai tahun 1983 dilaporkan berturut-
turut mencapai 5.320,55 ha; 3.813,75 ha; 2.399,34
ha dan 1.684,78 ha. Serangan tersebut
mengakibatkan puso seluas 0,3 ha di Kabupaten
Badung. Serangan hama penggerek batang padi
selama kurun waktu lima tahun terakhir ini
menduduki peringkat pertama dari beberapa jenis
organisme pengganggu utama tanaman padi (Tabel
1).

Dilaporkan ada empat (4) jenis penggerek
batang padi di Indonesia, yakni penggerek batang
padi kuning (Tryporyza incertulas Walker),
penggerek batang padi putih (T. Innotata Walker),
penggerek batang padi bergaris (Chilo suppressalis
Walker), dan penggerek batang padi merah jambu
(Sesamia inferens Walker) (Soehardjan, 1983).
Gejala yang ditimbulkan oleh keempat jenis hama
penggerek batang padi tersebut hampir sama dan
dapat terjadi pada berbagai tingkat perkembangan
tanaman padi. Gejala serangan pada fase vegetatif
tanaman padi disebut “Sundep” sedangkan pada
fase generatif disebut “Beluk” (Reissig et al,.
1986). Wijaya (1992) melaporkan bahwa dari
keempat jenis penggerek batang padi tersebut,
penggerek batang padi kuning merupakan jenis
yang paling dominan di Kabupaten Badung.
Kehilangan hasil akibat serangan penggerek
batang padi kuning lebih dari 80% (Anonimous,
1977).

Dalam usaha pengendalian hama penggerek
batang padi dapat dilakukan dengan penggunaan
varietas yang tahan, pestisida, dan perbaikan cara
bercocok tanam. Jarak tanam adalah salah satu

dari bercocok tanam. Israel dan Rao (dalam Than
Htun, 1976) menyatakan, jarak tanam berpengaruh
terhadap ngengat penggerek batang padi dalam
peletakkan telurnya. Jarak tanam yang lebih
sempit akan menarik bagi ngengat untuk
meletakkan telur. Jarak tanam yang terlalu sempit
menyebabkan berkurangnya sinar matahari dan
akibat lebih lanjut batang tanaman lekas
memanjang dan akan mudah rebah (Siregar, 1981).
Memperhatikan informasi tersebut maka dilakukan
penelitian untuk mendapatkan jarak tanam terbaik
untuk  menekan serangan hama penggerek batang
padi dengan harapan dapat meningkatkan hasil
tanaman.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di Subak Ayung,
Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten
Badung, dari Mei sampai Agustus 2011.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan
Acak Kelompok (Randomized Complete Block
Design) yang terdiri dari enam (6) perlakuan jarak
tanam, yang masing-masing diulang 4 kali. Ke
enam perlakuan tersebut adalah :

J0 = cara petani
J1 = jarak tanam 15 cm x 15 cm
J2 = jarak tanam 20 cm x 20 cm
J3 = jarak tanam 25 cm x 25 cm
J4 = jarak tanam 30 cm x 30 cm
J5 = jarak tanam 35 cm x 35 cm

Varietas padi yang digunakan adalah varietas
unggul baru Inpari 7. Komponen teknologi lainnya
dilakukan sama seperti bibit muda berumur 18 hari,
pengairan berselang (intermitten irrigation), dan
pemupukan sesuai rekomendasi dengan dosis 200
kg Urea, dan 200 kg  NPK Ponska per hektar.
Petak percobaan berukuran 2 m x 2 m, jarak antar

Tabel 1. Luas Serangan Organisme Pengganggu Utama Tanaman Padi Periode 2006/2007 sampai
dengan 2010/2011 di Provinsi Bali

                                                                    TanamLuas Serangan (Ha)
No Musim

Penggerak Batang Wereng Coklat Tikus Tungro Blas

 1 2006/2007   1.738,00   136,20    973,25 1.069,90      59,00
 2 2007/2008   2.673,50    108,00 1.150,75 1,775.75      98,90
 3 2008/2009    1.265,15    203,00 2.307,95 1.218,71   339,15
 4 2009/2010      823,55    693,70 3.549,85 1.385,85   125,80
 5 2010/2011   1.223,25    347,05 4.044,50 2.236,27   169,20

Sumber: UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali, 2011.
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petak adalah 50 cm dan jarak antar ulangan adalah
satu meter. Infestasi larva penggerek batang padi
dilakukan pada saat tanaman berumur sembilan
minggu setelah sebar benih, masing-masing 100
ekor larva pada rumpun yang berada di tengah
petak (1 m x 1 m). Parameter yang diamati meliputi
: jumlah anakan produktif per m2 (batang),
persentase anakan terserang per m2 (1, 2, 3, dan
4 minggu setelah infestasi), persentase gabah
hampa per m2 (%) , berat gabah berisi per m2

(gram), dan  hasil gabah kering panen per m2

(gram). Analisa data dilakukan sesuai dengan
Rancangan Acak Kelompok, sedangkan uji beda
nilai rata-rata dengan BNT taraf 5% (Gomez dan
Gomez, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa
perlakuan jarak tanam berpengaruh nyata (P<0,05)
pada seluruh parameter yang diamati (Tabel
1,2,3,4).

Pada Tabel 1. terlihat jumlah anakan produktif
per m2 (batang) terendah pada perlakuan J0 , tetapi
tidak berbeda nyata dengan perlakuan J4 dan J5
serta tertinggi pada perlakuan J3, yakni 12,3% lebih
tinggi dari perlakuan jarak tanam J2 dan 47,4%
dari perlakuan J0. Tingginya jumlah anakan produktif
per m2 (batang) pada perlakuan J3 kemungkinan
disebabkan oleh banyaknya larva yang mati. Larva
di dalam usaha menemukan tempat gerekan yang
cocok pada jarak tanam 25 cm x 25 cm banyak
mengalami kematian, dengan demikian jumlah
anakan produktif per m2 (batang) tertinggi.

Anakan terserang penggerek batang padi, baik
pada pengamatan 1, 2, 3, dan 4 minggu hsi
menunjukkan, semakin lebar jarak tanam sampai
jarak tanam 25 cm x 25 cm anakan terserang
penggerek batang padi semakin menurun,
kemudian meningkat kembali dengan semakin
lebar jarak tanam (Tabel 1, 2, dan 3). Kejadian ini
di duga pada jarak tanam yang lebih sempit dari
jarak tanam 25 cm x 25 cm larva penggerek akan
lebih mudah menyebar ke rumpun tanaman yang
lain, sehingga menyebabkan banyak tanaman

Tabel 1. Pengaruh beberapa jarak tanam terhadap jumlah anakan produktif per m2 (batang) dan anakan
terserang penggerek batang 1 mgg hsi (%)

Perlakuan Jumlah anakan produktif/m2 Anakan terserang
(batang) penggerek batang 1 mgg hsi (%)

J0 347.0  d 15.04 a
J1 427.5  c 11.68 b
J2 455.3  b 11.99 b
J3 511.5  a  8.35  c
J4 371.3  d 15.38 a
J5 357.5  d 15.80 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada uji BNT 5 %.
mgg his : minggu hari setelah infestasi

Tabel 2. Pengaruh beberapa jarak tanam terhadap anakan terserang penggerek batang  2 dan 3 mgg
hsi (%)

Perlakuan Anakan terserang Anakan terserang
penggerek batang 2 mgg hsi (%) penggerek batang 3 mgg hsi (%)

J0 15.66 a 17.07 a
J1 14.89 a 15.75 a
J2 14.25 a 15.43 a
J3 10.06 b 10.36 b
J4 15.43 a 17.46 a
J5 15.35 a 18.13 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada uji BNT 5 %.
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terserang. Sedangkan pada jarak tanam yang lebih
lebar, perpindahan larva penggerek ke rumpun
tanaman yang lain lebih lambat.

Persentase gabah hampa per m2 dan berat
gabah berisi meningkat dari jarak tanam 15 cm x
15 cm sampai jarak tanam 25 cm x 25 cm,
kemudian dengan semakin lebar jarak tanam
persentase gabah hampa per m2 meningkat dan
berat gabah berisi menurun (Tabel 3 dan 4).
Kejadian ini di duga disebabkan pada jarak tanam
yang lebih sempit dan lebih lebar dari jarak 25 cm
x 25 cm, anakan terserang lebih tinggi sehingga
akan berpengaruh pada pengisian biji. Pengisian
biji yang kurang sempurna akan mengurangi berat
gabah yang dihasilkan. Soejitno (1979)
menyatakan bahwa serangan penggerek dapat
mengganggu proses pengisian biji.

Hasil gabah kering panen per m2 (g) tertinggi
diperoleh pada perlakuan jarak tanam 25 cm x 25
cm. Ini berarti jarak tanam 25 cm x 25 cm lebih
dapat menekan serangan penggerek batang.

KESIMPULAN

Jarak tanam 25 cm x 25 cm merupakan jarak
tanam terbaik dibandingkan jarak tanam lainnya
karena diperoleh anakan terserang penggerek
batang padi terrendah (  8.67%) dengan hasil gabah
kering panen per m2 (746.3 g) tertinggi.
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Tabel 3. Pengaruh beberapa jarak tanam terhadap anakan terserang penggerek batang 4 mgg hsi (%)
dan persentase gabah hampa per m2

Perlakuan Anakan terserang Persentase gabah hampa
penggerek batang 4 mgg hsi (%) per m2

J0 19.49 a   9.54 b
J1 14.62 b 14.08 a
J2 13.96 b 10.13 b
J3   8.67 c   6.95 c
J4 16.08 b 10.00 b
J5 16.54 a 15.93 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada uji BNT 5 %.

Tabel 4. Pengaruh beberapa jarak tanam terhadap berat gabah berisi per m2 (g) dan hasil gabah kering
panen per m2 (g)

Perlakuan Berat gabah berisi per m2 (g) Hasil gabah kering panen per m2 (g)

J0 358.5 d 530.0 c
J1 468.8 c 545.0 c
J2 567.5 b 631.3 b
J3 694.5 a 746.3 a
J4 502.5 c 558.8 c
J5 388.0 d 472.5 d

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada uji BNT 5 %.
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ABSTRAK

Kendala utama dalam budidaya ternak sapi adalah pakan, sulit mendapatkan pakan yang berkualitas
sepanjang tahun. Hijauan yang diberikan pada ternak sebagian besar terdiri atas rumput lapangan dengan
produksi yang berfluktuasi. Pada musim kemarau produksinya terbatas sehingga berimplikasi negatif
terhadap produktivitas sapi. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan
dedak kulit kopi sebagai pakan tambahan. Penelitian  dilaksanakan di Subak Giri Merta Sari, Desa Belantih,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, selama 8 bulan, yaitu  dari bulan April sampai Desember
2010.  Penelitian menggunakan  Rancangan Acak Kelompok  (RAK) dengan 3 perlakuan dan 8 ulangan.
Perlakuan yang diuji adalah: P0 : Sapi diberi pakan hijauan sesuai dengan cara petani setempat (kontrol),
P1 : P0 + Dedak padi 2 kg/ekor/hari + bio cas 5cc/ekor/hari dan P2 : P0 + Dedak limbah kopi 2 kg/ekor/hari
+ 5cc/ekor/hari. Parameter yang diamati meliputi bobot lahir, bobot sapih dan calving interval. Data yang
diperoleh dianalisis dengan sidik ragam, dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil.  Hasil penelitian
menunjukan bobot lahir dan sapih pedet baik yang jantan maupun betina dari Induk sapi yang mendapat
perlakuan P1dan P2 nyata lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan P0 (kontrol). Begitu juga halnya dengan
calving interval untuk perlakuan P1 dan P2 lebih pendek dari kontrol. Hal ini disebabkan karena pemberian
dedak kulit kopi, dedak padi dan probiotik bio cas dapat meningkatkan kandungan gizi pakan. Disamping
karena kandungan protein dedak kulit kopi lebih tinggi dari dedak padi, probiotik bio cas juga berfungsi
untuk membantu proses pencernaan sehingga jumlah zat pakan yang diserap oleh tubuhpun lebih banyak
sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, dedak kulit kopi
dapat dijadikan sebagai pengganti dedak padi sebagai pakan tambahan pada induk bunting.

Kata kunci : dedak kulit kopi, pakan, produktivitas induk sapi.

ABSTRACT: THE UTILIZATION OF SKIN BRAN COFFEE AS PREGNANT COW FEED
SUPPLEMENT TO GAIN BIRTH WEIGHT WEANING WEIGHT AND

TO SHORTEN CALVING INTERVAL

The main obstacle in the feed of cattle farming is difficult to find qualified food throughout the year.
forage feed mostly is a grass field which is fluctuates production. limited production in the dry season have
a negative implications on the productivity of cattle. To resolve this problem, utilizing coffee leather bran as
feed supplement. The experiment was conducted in Subak Sari Merta Giri, Belantih Village, Kintamani sub-
district, Bangli District, for eight months, from April to December 2010. Research studies using Randomized
Block Design (RAK) with three treatments and eight replications. The treatments were: P0: forage according
to conventional farmers (control), P1: P0 + rice bran 2 kg/ cattle/day of bio + cas 5cc/cattle/day and P2: P0 +
coffee waste bran 2 kg/cattle/day + 5 cc/cattle/day. The parameters observed include birth weight, weaning
weight and calving interval. Data were analyzed with variance, followed by the Least Significance Difference
Test. The results showed calf birth weight and weaning both males and females from treated cows Parent
P2 P1dan significantly higher (P <0.05) than P0 (control). As well, in calving interval for the P1 and P2 are
shorter than controls. This is because the feeding of coffee leather bran, rice bran and bio cas probiotics
could enhance the nutritional content of feed. Besides, because the protein content of rice bran coffee skin
is higher than rice bran, probiotics bio cas also serves to assist the digestive process so that the amount of
food that is absorbed by tubuhpun more so the effect on growth. From these results it can be concluded,
coffee skin bran can be used as a substitute for rice bran as supplement to the pregnant cattle.

Key words: skin bran coffee, food, cow productivity.
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PENDAHULUAN

Pakan merupakan faktor pembatas yang
sangat penting dalam suatu peternakan terutama
dilihat dari sudut pembiayaan. Kendala utama
dalam budidaya ternak sapi adalah sulitnya
mendapatkan pakan yang berkualitas sehingga
hijauan yang diberikan sebagian besar terdiri atas
rumput lapangan berkualitas rendah dengan
produksi yang berfluktuasi. Pada musim kemarau
produksi rumput lapangan sangat terbatas.
Fenomena ini berimplikasi negatif terhadap
produktivitas sapi Bali (Susila, 2007). Panjaitan
(2001) mengatakan bahwa produksi dan kualitas
pakan yang rendah terutama pada musim kering
merupakan kendala utama pemeliharaan ternak
di daerah tropis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
ketersediaan pakan tidak sinkron dengan
kebutuhan, khususnya pada ternak sapi dimana
konsentrasi kelahiran terjadi pada bulan Mei
sampai Juli  sedang puncak ketersediaan pakan
terjadi pada bulan November-April sebagai repleksi
dari distribusi musim hujan (Panjaitan et al., 2003).
Oleh karena itu perlu dicari pakan alternatif agar
ketersediaannya dapat mensubstitusi rumput
lapangan pada saat  produksinya menurun. Mastika
(1991) melaporkan bahwa salah satu alternatif
untuk penyediaan pakan yang murah dan
kompetitif adalah melalui pemanfaatan limbah,
baik limbah pertanian, peternakan maupun limbah
industri.  Parwati et al., (2006) melaporkan bahwa
limbah perkebunan seperti limbah kopi, kakao, dan
mete yang difermentasi dapat  digunakan sebagai
sumber konsentrat pada ternak.

Limbah kulit kopi memiliki peluang besar
dalam penyediaan pakan ternak sebagai
pengganti dedak. Melalui proses fermentasi
dengan Aspergillus niger kandungan protein limbah
kopi dapat ditingkatkan menjadi 17,81%,
kandungan serat kasar menurun dari 18,74%
menjadi 13,05%, serta kandungan zat-zat
penghambat pencernaan dapat ditekan
(Kompiang, 2000). Parwati et al. (2006)
melaporkan bahwa sapi yang diberi pakan
tambahan dedak padi maupun dedak kulit kopi
memberikan pertambahan bobot badan harian sapi
masing-masing sebesar 0,58 kg/ekor/hari dan 0,47
kg/ekor/hari. Lebih lanjut  Guntoro et al. (2007)
melaporkan bahwa dengan perlakuan yang sama
mendapatkan pertambahan berat badan harian
sebesar 0,63-0,65 kg/ekor/hari.

Pemberian pakan tambahan pada induk sapi
sangat dibutuhkan karena berpengaruh terhadap
produktivitasnya, baik terhadap pertambahan berat
badan maupun produksi susunya, yang akan

berpengaruh terhadap perkembangan pedet
sehingga diperoleh pertumbuhan yang optimal.
Yasa et al., (2001) melaporkan bahwa pemberian
pakan tambahan terhadap induk pada saat umur
kebuntingan 7 bulan sangat dibutuhkan  karena
perkembangan fetus membutuhkan gizi yang
optimal. Mastika et al. (2009) melaporkan bahwa
berat lahir pedet baik yang jantan maupun betina
jauh lebih berat pada kelompok induk yang diberi
pakan konsentrat (18,75 kg vs 13,85 untuk jantan
) dan (13,00 kg vs 11,17 kg untuk betina)
dibandingkan dengan induk yang hanya diberi
rumput saja. Berkaitan dengan informasi tersebut
dilakukan penelitian pemanfaatan limbah kulit kopi
sebagai pakan penguat pada induk sapi Bali
bunting.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian  dilaksanakan di Subak Giri Merta
Sari, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, Bali. Penelitian dilaksanakan
selama 8 bulan, yaitu dari bulan April sampai
dengan Desember 2011.  Penelitian menggunakan
Rancangan Acak Kelompok  (RAK) dengan 3
perlakuan dan 8 ulangan. Perlakuan yang diuji
adalah:
P0 : Sapi diberi pakan hijauan sesuai dengan cara

petani setempat (kontrol).
P1 : P0 + Dedak padi 2 kg/ekor/hari + bio cas

5cc/ekor/hari
P2 : P0 + Dedak limbah kopi 2 kg/ekor/hari + 5cc/

ekor/hari

Limbah kulit kopi sebelumnya difermentasi
dengan Aspergillus niger dengan proses sebagai
berikut :
1. Aspergillus niger terlebih dahulu diaktivasi.

Proses aktivasi dilakukan dengan cara
melarutkan 100 g gula pasir, 100 g urea, dan
50 g NPK ke dalam 10 liter air. Setelah larut,
dimasukkan 100 cc Aspergillus niger ke
dalam larutan kemudian diaerasi selama 24-
36 jam.

2. Larutan fermentor yang sudah siap pakai
disemprotkan pada kulit kopi sampai merata
lalu diperam selama 7 hari, selanjutnya
dijemur sampai kering sebelum digiling
menjadi tepung dedak kopi.

Penelitian menggunakan 24 ekor induk sapi
Bali  bunting 7 bulan yang memiliki bobot masin-
masing 231,56 kg untuk P0, 231,88 kg untuk P1,
dan 231,87 kg untuk P2. Pakan hijauan diberikan
sesuai dengan cara petani yaitu 10% dari berat
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badan (sekitar 25 kg) dengan intensitas pemberian
2 kali per hari (pagi dan sore). Dedak padi dan
dedak kopi diberikan sekali sehari dengan cara
dicampur dengan air minum. Sementara itu
pemberian Bio Cas dilakukan dengan
memasukkan langsung ke dalam mulut sapi
menggunakan spuit (tanpa jarum). Parameter
yang diamati meliputi bobot lahir, bobot sapih, dan
calving interval. Data dianalisis dengan sidik
ragam, dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil
(Steel dan Torrie, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bobot lahir adalah bobot anak sapi pada
saat dilahirkan atau paling lambat 24 jam sejak
dilahirkan. Hasil penelitian menunjukkan, bobot
lahir pedet dari induk yang mendapat tambahan
pakan dedak padi (P1) dan dedak kulit kopi + bio
cas 5 cc/ekor/hari (P2) nyata lebih berat (P<0,05)
dibandingkan kontrol (P0) (Tabel 1). Meskipun
demikian antara P1 dan P2 tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan
karena pemberian pakan tambah dedak padi dan
dedak kulit kopi + bio cas meningkatkan
kandungan gizi dari pakan terutama protein yang
sangat diperlukan untuk  pertumbuhan fetus dalam
kandungan sehingga berdampak pada bobot lahir.
Hasil ini sesuai dengan yang diperoleh  Mastika
et al. (2009)  bahwa berat lahir pedet baik jantan
maupun betina lebih berat pada kelompok induk
yang diberi pakan konsentrat (18,75 kg vs 13,85
untuk jantan ) dan (13,00 kg vs 11,17 kg untuk
betina) dibandingkan dengan induk yang hanya
diberi rumput saja. Yasa dan Adijaya (2004)
melaporkan bahwa sapi yang diberi bio plus
melahirkan anak jantan vs betina (17,89 kg vs

16,45 kg) lebih berat dibandingkan kontrol (16,45
kg vs 15,5 kg). Demikian juga laporan Suyasa et
al. (2003). bahwa pemberian 2 kg dedak padi/ekor/
hari dan 5 ml bioplus/ekor/hari menghasilkan pedet
dengan berat lahir rata-rata 19 kg per ekor lebih
berat dari kontrol yang hanya diberikan hijauan
saja.

Bobot lahir anak jantan pada perlakuan P0,P1,
dan P2 nyata lebih berat (P>0,05) dibandingkan
dengan anak betina (Gambar 1 dan 2).  Hal ini
disebabkan karena faktor genetiknya. Toelihere
(1981) menyatakan bahwa fetus jantan mempunyai
daya kompetisi pertumbuhan yang lebih tinggi di
dalam kandungan dibandingkan dengan fetus
betina.

 Bobot sapih pedet jantan dan betina dari
perlakuan P2 paling tinggi dari perlakuan P0 dan
P1 secara statistik ketiga perlakuan menunjukkan
perbedaan yang nyata (P<0,05) (Tabel 1). Yasa,
dkk (2001) melaporkan anak sapi dengan bobot
lahir yang lebih berat mempunyai bobot sapih yang
lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pakan yang
diberikan mempunyai kandungan protein yang
lebih tinggi dan pemberian probiotik bio cas yang
berfungsi meningkatkan daya cerna sehingga
jumlah zat pakan yang diserap oleh tubuh lebih
banyak.

Jarak beranak (calving interval) perlakuan P0,
P1, dan P3 berturut –turut  497, 437, dan 467 hari.
Hasil ini menunjukkan, pemberian pakan
tambahan berupa dedak padi dan kulit kopi dapat
memperpendek jarak melahirkan, masing-masing
60 hari untuk P1 dan 30 hari untuk P2.  Hasil ini
lebih tinggi dibandingkan yang diperoleh Pane
(1991), calving interval  untuk sapi bali 420 hari
sedangkan menurut Lubis dan Sitepu (1998) 290-
566 hari.

Tabel 1. Bobot lahir, bobot sapih dan calving interval  sapi yang mendapat pakan tambahan dedak padi
dan kulit kopi di Desa Belantih, Kabupaten Bangli, 2011.

No            Uraian Perlakuan 

  P0 P1 P2

1 Bobot lahir pedet jantan (kg) 17,00a 19,50b 19,25b

2 Bobot lahir pedet betina (kg) 14,25a 16,50b 16,50b

3 Bobot Sapih pedet jantan (kg) 98,50a 109,00b 109,50b

4 Bobot sapih pedet betina (kg) 89,00a 99,00b 98,75b

6 Calving interval (hari) 497 437 467

Keterangan : Huruf superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata
(p<0,05).
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KESIMPULAN

1. Pemberian dedak padi dan dedak kulit kopi 2
kg/ekor/hari dapat meningkatkan bobot lahir
pedet jantan 12,82% - 11,69%  dan bobot lahir
pedet betina 13,64%, meningkatkan bobot
sapih pedet jantan dan pedet betina 9,63% -

10,10%, serta memperpendek jarak
melahirkan (calving interval) dibandingkan
kontrol.

2. Dedak kulit kopi dapat dijadikan sebagai
pakan tambahan alternatif sebagai pengganti
dedak padi pada usaha pembibitan sapi di
daerah sentra perkebunan kopi.

Gambar 1. Perkembangan bobot badan pedet jantan dari lahir sampai sapih yang diberikan perlakuan
pakan dedak padi dan kulit kopi di Desa Belantih, Kabupaten Bangli, 2011

Gambar 2.Data perkembangan bobot badan pedet betina dari lahir sampai sapih yang diberikan perlakuan
pakan dedak padi dan kulit kopi di Desa Belantih, Kabupaten Bangli, 2011
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KONSENTRAT DAN HIJAUAN BERAGAM
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ABSTRAK

Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui sifat kemis limbah kambing peranakan etawah yang
diberi aras konsentrat dan hijauan beragam. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, menggunakan 9 ekor
kambing umur 12 bulan dengan rataan bobot badan awal 23,98 ± 3,37 kg. Penelitian menggunakan
Rancangan Acak Kelompok dengan 3 perlakuan dan 3 kelompok sebagai ulangan. Adapun perlakuan yang
diberikan adalah : A diberi 55% pakan hijauan (rumput gajah) + 45% konsentrat ; perlakuan B diberi 70%
pakan hijauan (rumput gajah dan gamal dengan nisbah 2 : 3) + 30% konsentrat dan perlakuan C diberi 85%
pakan hijauan (rumput gajah, gamal, waru dengan nisbah 1: 3 : 1) + 15% konsentrat. Masing-masing
kambing diberikan air minum sebanyak 4.000 g/ekor/hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa feses
kambing memiliki nilai pH dalam kisaran normal yakni sebesar 6,9-7,2. Di sisi lain nilai pH urin berada
dalam kisaran asam yakni sebesar 2,08-4,05. Electric conductivity (EC) tertinggi terdapat pada feses kambing
yang diberi perlakuan A yakni 17 Mmhos/cm atau 141,82% dan 84,18% nyata lebih tinggi (P<0,05) daripada
kambing yang diberi perlakuan B dan C. Pada urin, EC tertinggi terdapat pada kambing yang diberi perlakuan
B yakni 52,9 mmhos/cm atau 18,00%  dan 17,48% lebih tinggi daripada kambing yang diberi perlakuan A
dan C, tetapi secara statistik berbeda tidak nyata (P>0,05).

Kata kunci : Kambing peranakan etawah, pH, Electric conductivity

ABSTRACT: CHEMICALLY ETAWAH CROSS GOAT WASTE WITH CEDAR CONCENTRATES
AND VARIOUS FORAGE

Research conducted to determine chemically of etawah cross goat with cedar concentrates and various
forage. Research conducted for three months, using 9 goats, 12 months older, average the initial body
weight 23,98 ± 3,37 kg. Research designed by  Random Block Design with 3 treatments and 3 groups as
replications. Treatments are: A. 55% forage (elephant grass) + 45% concenstrate; B. 70% forage (elephant
grass and gamal with ratio 2: 3) + 30% concenstrate ; C. 85% of the forage (elephant grass, gamal, waru with
ratio 1: 3: 1) + 15% concentrate. Each goat drinking water 4,000 g/goat/day. The results showed that goat
feces have pH values about 6,9 – 7,2. On the other hand, the pH of urine is about 2,08 – 4,05 (acid). Highest
electric conductivity (EC) found at goat feces treatment A, are 17 Mmhos/cm or 141,82% and 84,18%, higher
(P<0,05) more than B and C treatments. Highest urine EC is B treatment 52,9 mmhos/cm or 18,00%  and
17,48% higher than A and C treatments, but statistically insignificantly different (P.0,05).

Key words: Etawa cross goat, pH, electric conductivity

PENDAHULUAN

Penggunaan pupuk organik merupakan salah
satu upaya dalam mendukung pertanian
berkelanjutan. Pupuk organik adalah semua jenis
bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun
hewan yang dapat dirombak menjadi hara tersedia
bagi tanaman (Simanungkalit et al., 2006). Pada
umumnya para petani telah memanfaatkan limbah
ternaknya (feses dan urin) sebagai pupuk untuk

tanaman dalam pola integrasi tradisional baik
secara langsung maupun melalui proses
pengomposan.

Salah satu ternak yang potensial
dikembangkan dalam pola integrasi antara
tanaman-ternak adalah kambing Peranakan
Etawah (PE). Di daerah perkebunan terutama
perkebunan kopi dan kakao, para petani
memelihara Kambing PE untuk tujuan
memproduksi daging dan susu. Selain itu limbah
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yang dihasilkan baik berupa feses maupun urin
biasanya dimanfaatkan langsung untuk pupuk
tanaman.

Integrasi kambing PE ke dalam areal
perkebunan akan lebih menguntungkan karena
pakan cukup tersedia yakni dari tanaman penaung
berupa leguminosa semak dan pohon serta rumput
yang tumbuh di sekitar lahan. Untuk mendapatkan
pertambahan bobot badan yang lebih tinggi petani
juga sudah melakukan pemberian konsentrat.
Pemberian konsentrat dengan pakan hijauan yang
ketersediaanya beragam akan berpengaruh pada
kuantitas maupun kualitas limbah yang dihasilkan.

Hal yang penting diperhatikan dalam
pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk tanaman,
salah satunya adalah sifat kimianya. Sifat kimia
meliputi pH dan electric conductivity (EC) atau
kadar garam yang dapat diukur dengan pH meter
dan EC meter (Musnamar, 2003). Pupuk dengan
pH netral atau sedikit basa (pH 7-8) akan
memberikan dampak yang lebih baik pada tanah
karena penyerapan unsur hara menjadi optimal.
Pada pH di bawah 6,5 dapat terjadi defisiensi Ca,
P, dan Mg serta toksisitas boron (B), mangan
(Mn), cuprum (Cu), Zn, dan Fe, sedangkan pada
pH diatas 7,5 dapat terjadi defisiensi P, B, Fe,
Mn, Cu, Zn, Ca dan Mg, juga keracunan B dan
Mo (Hanafiah, 2005).

Kadar garam pada pupuk yang diaplikasikan
akan berpengaruh pada kandungan garam tanah.
EC menunjukkan kepekatan kandungan unsur
hara yang dinyatakan dalam mmho dengan kadar
optimal berkisar antara1-10 mmho. Garam-garam
yang terlarut dalam tanah sebenarnya merupakan
unsur esensial bagi tanaman. Kation dan anion
garam dalam jumlah tertentu merupakan hara bagi
tanaman, tetapi kehadiran ion yang berlebihan
justru akan merugikan tanaman dengan terjadinya
plasmolisis dan penyerapan hara yang berlebihan.

Selain itu peningkatan konsentrasi garam akan
berpengaruh pada serapan K dan P pada tanaman
yang menyebabkan produksi tanaman menjadi
rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui sifat kemis limbah
kambing PE yang diberi aras konsentrat dan
hijauan yang beragam sebagai sumber pupuk
organik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan data dasar dan sebagai acuan dalam
menentukan aplikasi limbah yang dihasilkan
ternak kambing sebagai sumber pupuk organik.

METODOLOGI

Penelitian secara In Vivo dilaksanakan di
Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Ulun Carik
Padanggalak, Denpasar pada bulan Agustus
sampai dengan bulan Nopember 2006. Ternak
kambing yang digunakan adalah ternak kambing
PE berjumlah 9 ekor, umur 12 bulan dengan rataan
bobot badan awal 23,98 ± 3,37 kg.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Rancangan Acak Kelompok yang terdiri
atas 3 blok (kelompok) sebagai ulangan dimana
masing-masing blok terdiri atas 3 petak sebagai
perlakuan, setiap unit percobaan terdiri atas satu
ekor kambing. Pengelompokan ternak didasarkan
atas rataan bobot badannya yaitu : Blok I
kelompok berat dengan rataan bobot badan 26,33
± 0,48 kg ; Blok II kelompok sedang dengan rataan
bobot badan 25,43 ± 0,39 kg ; dan Blok III
kelompok ringan dengan rataan bobot badan 20,18
± 2,80 kg. Adapun ketiga perlakuan yang diujikan
adalah sebagai berikut : Perlakuan A : 55 % rumput
gajah + 45 % konsentrat; Perlakuan B : 70 %
pakan hijauan (rumput gajah : gamal dengan
nisbah 2 : 3) + 30 % konsentrat; dan Perlakuan C

Tabel 1. Bahan Penyusun dan Komposisi Ransum

Pakan Hijauan
Jenis

A B C

Rumput Gajah 100 40 20
Gamal - 60 60
Waru - - 20

Jenis Ransum Perlakuan

A B C
Pakan Hijauan (H) 55 70 85
Pakan Konsentrat (K) 45 30 15
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: 85 % pakan hijauan (rumput gajah : gamal : waru
dengan nisbah 1 : 3 : 1) + 15 % konsentrat.
Susunan ransum perlakuan yang diberikan pada
ternak disajikan pada tabel.1.

Konsentrat terdiri atas beberapa bahan yakni
: 45% dedak padi, 45% polard, 5,5% molasis,
3,5% mineralmix dan 1% garam dapur. Masing-
masing ternak diberikan air minum sebanyak 4000
g/ekor/hari. Penyusunan ransum dilakukan
berdasarkan bahan kering (DM), dengan merujuk
pada standar kebutuhan nutrien dari Kearl (1982).
Jumlah ransum yang diberikan per hari secara
keseluruhan (hijauan + konsentrat) sebanyak 3,8%
DM dari bobot badan kambing. Pemberian pakan
hijauan dilakukan pada pagi hari yaitu pukul 08.00
Wita dan sore hari, yaitu pukul 16.00 Wita,
sedangkan pemberian konsentrat dilakukan pada
pagi hari setelah pemberian pakan hijauan.
Demikian pula dengan air minum diberikan pada
pagi dan sore hari pada waktu yang bersamaan
dengan pemberian pakan hijauan. Kandungan
nutrien dari ransum perlakuan dapat dilihat pada
tabel 2.

Parameter yang diamati meliputi : (1) pH dan
(2) electric conductivity (EC) atau kadar garam
Pengukuran jumlah pakan dan air minum yang

diberi, pakan dan air minum sisa, serta urin
dilakukan dengan metode koleksi total (balance
trial). Koleksi total dilaksanakan satu kali selama
penelitian yaitu di akhir pemeliharaan dengan
mengambil waktu koleksi selama tujuh hari secara
berturut-turut. Untuk memisahkan antara feses dan
urin kambing, pada bagian bawah kandang
dilengkapi dengan kisi plastik dengan bingkai kayu
untuk menjaga kekuatannya dari beban kotoran.
Dibawahnya lagi ditempatkan lembaran plastik
untuk menampung urin. Selama koleksi total,
dilakukan pengambilan sampel feses sebanyak
10% dari total produksi harian. Sampel tersebut
kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari.
Setelah sampel kering selanjutnya dikumpulkan
dan dikomposit kemudian diambil sub sampel
berdasarkan perlakuan pada kelompoknya masing-
masing sebanyak 200 gram untuk dianalisis di
laboratorium. Untuk sample urin, menggunakan
urin segar yang langsung ditampung sesaat
setelah ekskresi dengan menggunakan gelas
plastik. Urin yang telah terkumpul selama 7 hari
kemudian dikomposit kemudian diambil sub
sampel berdasarkan perlakuan pada kelompoknya
masing-masing sebanyak 100 ml untuk dianalisis
di laboratorium.

Tabel 2. Kandungan Nutrien Ransum Perlakuan

Nutrien (%) Ransum Perlakuan 1) Standard 2)

A B C

DM 52,69 41,02 30,18 -
GE (Kcal/kg) 3652,14 3908,45 3999,70 -
CP 13,94 18,25 18,64 9,78 – 13,78
OM 90,29 90,62 90,04 -
Ash 9,71 9,38 9,96 -
NDF 46,02 39,78 37,18 -
ADF 27,82 24,04 24,04 -
Selulosa 19,81 14,95 14,36 -
Silika 4,15 2,27 1,69 -
Lignin 3,03 2,66 3,20 -
Hemiselulosa 19,67 16,57 13,71 -
Calsium (Ca) 0,284 0,699 1,074 0,44 - 0,56
Fosfor (P) 0,074 0,059 0,048 0,31-0,39
Sulfur (S) 0,132 0,155 0,179 0,20
Seng (Zn) (ppm) 58,95 47,1 37,87 20 – 60 3)

Keterangan :
1) Nutrien dihitung berdasarkan hasil analisa laboratorium Balitnak Bogor
A = 55% RG + 45% Konsentrat
B = 70% (40% RG : 60% G) + 30% Konsentrat
C = 85% (20% RG : 60% G  : 20% W) + 15% Konsentrat
2) Standar berdasarkan NRC (1981)
3) Standar menurut Georgievskii (1982)
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Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis
varians (sidik ragam) dengan tingkat kesalahan 1
- 5% dan apabila pengujian ragam menunjukkan
perbedaan yang nyata, maka pengujian diantara
rataan dua perlakuan dilakukan uji jarak berganda
dari Duncan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Feses pada kambing yang diberi perlakuan A
memiliki pH sebesar 6,9, B sebesar 7,17 dan C
sebesar 7,2 (tabel 3). Hal ini berarti ketiga
perlakuan tersebut memiliki nilai pH pada kisaran
normal. Produk dengan pH netral atau sedikit basa
(pH 7-8) akan memberikan dampak yang lebih baik
pada tanah. Bakteri dapat tumbuh optimal pada
pH netral sedangkan fungi berkembang cukup baik
pada kondisi pH agak asam.

Nilai pH dapat digunakan sebagai indikator
kesuburan kimiawi tanah, karena mencerminkan
ketersediaan hara dalam tanah tersebut. pH
optimum untuk ketersediaan unsur hara tanah
adalah sekitar 7,0. Pada pH ini semua unsur makro
tersedia secara maksimum sedangkan unsur hara
mikro tidak maksimum kecuali molybdenum (Mo),
sehingga kemungkinan terjadinya toksisitas unsur
mikro tertekan. Pada pH di bawah 6,5 dapat terjadi
defisiensi  kalsium (Ca), fosfor (P), dan magnesium
(Mg) serta toksisitas boron (B), mangan (Mn),
cuprum (Cu), seng (Zn), dan besi (Fe). Pada pH
diatas 7,5 dapat terjadi defisiensi P, B, Fe, Mn,
Cu, Zn, Ca dan Mg, juga keracunan B dan Mo
(Hanafiah, 2005).

Urin pada semua perlakuan memiliki kisaran
pH asam yaitu antara 2,29-4,05. Hal ini disebabkan
kepakatan ion hidrogen pada urin sangat tinggi.
Derajat keasaman urin yang rendah ini akan
berpengaruh pada menurunnya tingkat kesuburan
tanah. Semakin asam bahan yang akan
ditambahkan pada tanah maka jumlah ion Al
(aluminium) Fe dan Mn  dalam tanah semakin
meningkat yang merupakan racun bagi tanaman.
Pada tanah asam, unsur P tidak dapat diserap
oleh tanaman karena diikat oleh Al. Selain itu,
tanah asam mempunyai jumlah oksigen yang
sedikit yang bisa menekan populasi bakteri aerob
yang bertugas menguraikan bahan organik di
dalam tanah. Junoto (1983) menyatakan
rendahnya pH menyebabkan ketidaklarutan P dan
K dan terjadi kekurangan Ca dan Mg yang
diperlukan tanaman dalam metabolisme normalnya
serta  menurunnya kegiatan mikroorganisme
tanah.

Penjelasan tersebut diatas mengindikasikan
bahwa urin tidak boleh langsung diberikan pada
tanaman. Dalam aplikasinya, perlu dilakukan
upaya meningkatkan nilai pH agar mendekati pH
normal. Meningkatkan pH urin dapat dilakukan
dengan meningkatkan kejenuhan basa seperti
dengan penambahan zat kapur dalam bentuk
senyawa karbonat yakni kalsit (CaCo3) dan dolomit
(Ca Mg (C03)2).  Penambahan  dolomit
meningkatkan pH tanah lebih tinggi dibandingkan
pengapuran dengan kalsit karena dapat
meningkatkan sekaligus kandungan Ca dan Mg.
Secara tidak langsung kapur dapat mengurangi
keracunan Al, meningkatkan ketersediaan P,

Tabel 3. Sifat Kemis Limbah Kambing Yang Diberi Aras Konsentrat dan Hijauan Beragam

Peubah2) Perlakuan Nilai P

A B C

Feses
pH 6,9 a 7,17 b 7,2 b 0,043*
Electric Conductivity (mmhos/cm) 17 b 7,03 a 9,23 a 0,030*
Urin
pH 2,29 a 4,05 a 2,08 a 0,540
Electric Conductivity (mmhos/cm) 44,83 a 52,9 a 45,03 a 0,594

Keterangan :
1). Nilai dengan huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata
2). Nilai dengan huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata
A   : Kambing yang diberi 55% pakan hijauan (rumput gajah) dan 45% konsentrat
B  : Kambing yang diberi 70% pakan hijauan (40% rumput gajah : 60% gamal) dan 30% konsentrat
C  : Kambing yang diberi 85% pakan hijauan (20% rumput gajah : 60% gamal : 20% waru)  dan 15%

konsentrat



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 30, Agustus 2012 83

meningkatkan pH tanah dan secara langsung
kapur dapat meningkatkan ketersediaan hara Ca
(Hakim, 1982)

Hasil penelitian Hasanudin et al. (2007)
menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang
mampu menurunkan jumlah ion Al sekaligus
meningkatkan pH tanah. Bahan organik yang
terdekomposisi akan menghasilkan beberapa
unsur hara seperti N, P dan K serta menghasilkan
asam humat dan fulvat yang memegang peranan
penting dalam pengikatan Fe dan Al yang larut
dalam tanah sehingga ketersediaan P akan
meningkat (Hasanudin, 2003). Oleh karena itu,
aplikasi pemberian urin pada tanaman selain
ditambahkan kapur, sebaiknya diikuti dengan
pemberian pupuk organik.

Rata-rata EC pada feses kambing yang diberi
perlakuan A adalah 17 Mmhos/cm atau 141,82%
nyata lebih tinggi (P<0,05) daripada kambing yang
diberi perlakuan B dan 84,18% nyata lebih tinggi
(P<0,05) daripada kambing yang diberi perlakuan
C (Tabel 3). Feses kambing yang diberi perlakuan
C memiliki EC 31,29% lebih tinggi daripada
kambing yang diberi perlakuan B, tetapi secara
statistik berbeda tidak nyata (P>0,05). Hal ini
berarti feses perlakuan A memiliki EC diatas
kisaran optimal, sedangkan feses perlakuan B dan
C masih berada pada kisaran optimal yaitu 1-10
Mmhos/cm (Musnamar, 2003). Tingginya nilai EC
pada feses kambing yang diberi perlakuan A
disebabkan ketersediaan ion-ion (kation dan anion)
yang lebih tinggi daripada kambing yang diberi
perlakuan B dan C. Wuryaningsih et al., (2004)
menyatakan EC merupakan nilai banyak atau
sedikitnya ion-ion yang tersedia di dalam media.
Semakin banyak ion-ion yang tersedia dalam
suatu media mengindikasikan semakin tinggi nilai
EC media tersebut.

Rata-rata EC urin kambing yang diberi
perlakuan A adalah 44,83 Mmhos/cm (Tabel 3).
Urin kambing yang diberi perlakuan B memiliki
kandungan EC 18,00% lebih tinggi daripada
kambing yang diberi perlakuan A dan 17,48% lebih
tinggi daripada kambing yang diberi perlakuan C,
tetapi secara statistik berbeda tidak nyata
(P>0,05). EC antara  kambing yang diberi
perlakuan A dan C secara statistik berbeda tidak
nyata (P>0,05).
  EC menunjukkan kepekatan kandungan unsur
hara terutama kandungan garam-garam terlarut.
Semakin tinggi nilai EC maka menunjukkan
semakin tinggi kadar garam yang dikandung urin
kambing. Kandungan EC tinggi dalam urin
merupakan masalah penting dalam pertanian,

karena dapat mempengaruhi pertumbuhan
tanaman. Menurut Russel (1977) garam-garam
terlarut tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan
tanaman melalui dua cara yaitu pengaruh umum
dan pengaruh yang spesifik. Pengaruh umum
disebabkan oleh meningkatnya tekanan osmotik
larutan sekitar akar tanaman, sedangkan pengaruh
spesifik adalah disebabkan oleh ion-ion utama
yang terkandung dalam tanah berada dalam
keadaan yang membahayakan pertumbuhan
tanaman. Kation dan anion garam dalam jumlah
tertentu merupakan hara bagi tanaman, tetapi
kehadiran ion yang berlebihan justru akan
merugikan tanaman dengan terjadinya plasmolisis
dan penyerapan hara yang berlebihan. Selain itu
peningkatan konsentrasi garam akan berpengaruh
pada rendahnya serapan K dan P pada tanaman
yang menyebabkan produksi tanaman menjadi
rendah (Hanfiah, 2005).
Pemanfaatan urin secara langsung pada tanaman
akan menyebabkan konsentrasi garam di dalam
tanah tinggi. Hal ini akan menyebabkan pergerakan
air dari tanah ke akar akan lambat. Selanjutnya
konsentrasi garam pada tanah yang lebih tinggi
dari sel-sel akar menyebabkan tanah akan
menyerap air dari akar sehingga tanaman menjadi
layu. Selain itu bisa menyebabkan keracunan
akibat penyerapan unsur penyusun garam yang
berlebihan seperti sodium (Na). Oleh karena itu,
dalam aplikasinya untuk pupuk tanaman perlu
dilakukan penambahan air pada urin. Dengan
penambahan air diharapkan konsentrasi garam
pada urin akan semakin menurun sehingga tidak
membahayakan bagi tanaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Feses kambing memiliki pH dalam kisaran
netral sedangkan urin kambing memiliki pH
yang asam.

2. Feses kambing memiliki EC optimal kecuali
pada kambing yang diberi perlakuan A
sedangkan urin kambing memiliki EC diatas
optimal.

3. Dalam aplikasinya untuk pupuk organik cair,
perlu dilakukan penambahan kapur dan air
pada urin kambing, serta dibarengi dengan
pemberian pupuk organik padat pada tanaman
agar pH dan EC tanah tetap normal.

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk
mengetahui sifat kemis limbah pada ternak
lainnya serta  faktor yang mempengaruhinya.
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ABSTRAK

Kajian mengenai faktor yang mempengaruhi peternak melakukan vaksinasi flu burung pada ayam ras
petelur untuk : (1) mengetahui karakteristik peternak yang akan diberikan penyuluhan mengenai pentingnya
melakukan vaksinasi flu burung pada ayam ras petelur, dan (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
peternak melakukan vaksinasi flu burung pada ayam ras petelur, telah dilakukan pada tahun 2007 di
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh
dengan metode survei menggunakan kuesioner. Responden dalam kajian ini sebanyak 80 orang peternak
ayam ras petelur yang terbagi menjadi 38 orang peternak yang melakukan vaksinasi dan 42 orang yang
tidak melakukan vaksinasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan diskriminan menggunakan
alat analisis SPSS 16.0. Hasil kajian menunjukkan, karakteristik peternak yang termasuk dalam kriteria
perlu diberikan penyuluhan pentingnya vaksinasi flu burung pada ayam ras petelur yaitu peternak yang rata-
rata berumur 41 tahun, tingkat pendidikan SMP ke bawah, jumlah tenaga kerja keluarga kurang dari 3 orang,
pengalaman beternak kurang dari 10 tahun, jumlah kandang yang dimiliki kurang dari 3 unit, kapasitas
ayam kurang dari 1.500 ekor/kandang dan jumlah ayam yang dipelihara kurang dari 3.000 ekor, jarak rumah
ke kandang lebih dari 300 meter dan jumlah tenaga kerja luar keluarga sebanyak 1 orang. Faktor-faktor
yang mempengaruhi peternak melakukan vaksinasi flu burung pada ayam ras petelur adalah jumlah
kepemilikan kandang serta jumlah ternak ayam yang dipelihara. Sedangkan jarak rumah ke kandang dan
jumlah tenaga kerja luar keluarga berpengaruh negatif dalam melakukan vaksinasi flu burung pada ayam
ras petelur.

Kata kunci : vaksinasi flu burung, ayam ras petelur, Bali

ABSTRACT: FACTORS AFFECTING FARMERS APPLYING AVIAN INFLUENZA
IN CHICKEN LAYER IN BALI

The study of factor affecting the farmers to vaccinate avian influenza in chicken layer to determine: 1) the
farmers characteristic will be disseminated about the importance of avian influenza vaccination to chicken
layer, and 2) to deterimine factors that influence farmers vaccinate avian influenza chicken laying, was
performed in 2007 in Penebel, Tabanan. The data collected was primary data obtained by using a
questionnaire survey method. Responden was 80 farmers of chicken layer which is divided into 38 people
breeder applying vaccination and 42 people who were not apply it. Data analyzed with SPSS 16. Study result
shows, the farmers charateristic included in the criteria should be given counseling about the importance of
avian influenza vaccination the average farmer was 41 years old, junior high school levels down, the labour
in the family less than  three persons, farming experiment less than 10 years, the capacity of henhouse less
than 3000, house to roost distance over 300 meters, the labour outside of familis one person. Factors
influence famers to apply the vaccination was the number of henhouse belonging and it capacity. Whereas,
the distance and labour number negatively affecting farmers opinion to apply vaccination.

Keywords: avian influenza vaccination, chicken layer, Bali
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PENDAHULUAN

Flu burung (Avian Influenza) yang sering
disingkat AI, merupakan penyakit unggas yang
bersifat menular dan dapat berakibat mematikan.
Menurut Badan Kesehatan Hewan Dunia, Office
International des Epizooties (OIE), AI disebabkan
oleh virus Influenza tipe A Subtipe H5 dan H7,
termasuk dalam famili Orthomyxoviridae. Penyakit
ini termasuk daftar A dalam kriteria OIE karena
penyebaran cepat bersifat zoonis karena
berpotensi menimbulkan kematian pada manusia,
dan berdampak terhadap perdagangan
internasional terutama produk unggas dan hasil
olahannya (Alexander dalam Santhia, 2005).

Wabah AI di Indonesia pertama kali muncul
sekitar September 2003 di Jawa dengan tingkat
kematian pada ayam hampir 100%. Kejadian
wabah ini mencapai puncak pada bulan Januari
2004. AI kemudian menyebar ke Sumatera,
Kalimantan dan Bali (Damayanti dkk, 2004).
Persoalan yang paling menonjol dalam kaitannya
dengan AI ini adalah bagaimana mengontrol
penyebaran dari virus H5N1. Pemerintah Indonesia
secara formal telah berusaha selama 2 tahun
berupaya untuk dapat mengurangi jumlah korban
terinfeksi AI dengan berbagai kebijaksanaan
strategis yang dapat meningkatkan peran
masyarakat dalam hal ini peternak kecil dan
menengah. Langkah strategis dimaksud adalah :
(1) biosekuriti, (2) vaksinasi, (3) depopulasi
terseleksi di daerah tertular, (4) pengendalian lalu
lintas unggas, produk serta limbahnya, (5)
surveilen dan penelusuran, (6) pengisian kandang
kembali, (7) stamping out unggas di daerah tertular
baru, (8) peningkatan kesadaran masyarakat, serta
(9) monitoring dan evaluasi.

Di Provinsi Bali kasus flu burung pada ternak
unggas pertama kali dilaporkan pada bulan
Oktober 2003 di dua kabupaten yaitu Jembrana
dan Badung dan terus menyebar ke kabupaten
Tabanan, Klungkung, Bangli dan Karangasem
dengan jumlah kasus flu burung mencapai 930.029
ekor. Namun pada Desember 2006 wabah flu
burung telah menyebar ke semua kabupaten di
Bali, dimana kecamatan yang pernah tertular
sebanyak 35 kecamatan dari 56 kecamatan
tersebar di 109 desa dari 702 desa yang ada di
provinsi Bali. Kasus flu burung yang awalnya
banyak menyerang terutama pada peternakan
komersial yaitu peternak ayam ras petelur dan
pedaging (Disnak Prov. Bali, 2007).

Berdasarkan monthly attack rates terlihat
bahwa tingkat penyerangan AI terjadi pada bulan

kedua sampai kelima setelah masuknya virus AI
ke Bali. Tingkat penyerangan selanjutnya menurun
secara drastis setelah dilakukan tindakan
penanggulangan, salah satunya vaksinasi (Putra,
et al., 2006). Berdasarkan kesembilan langkah
strategi pemerintah vaksinasi mempunyai
kontribusi dalam pengendalian virus flu burung
bahkan dalam menentukan keberlajutan usaha
ternak ayam petelur di Indonesia. Oleh karena itu
pelaksanaan vaksinasi perlu disosialisasikan
terhadap peternak ayam ras petelur maupun
pedaging. Peran pemerintah daerah dalam
memberikan penyuluhan mengenai pentingnya
vaksinasi flu burung juga harus ditingkatkan agar
penyebaran penyakit tersebut tidak menyebar pada
ayam ras petelur bahkan sampai ke manusia. Oleh
karena itu untuk menjawab permasalahan diatas,
maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1)
mengetahui karakteristik peternak yang akan
diberikan penyuluhan mengenai pentingnya
melakukan vaksinasi flu burung pada ayam ras
petelur, dan (2) mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi peternak melakukan vaksinasi flu
burung pada ayam ras petelur.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 di
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi
Bali. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja
(purposive) didasarkan atas beberapa
pertimbangan yaitu : (1) Kecamatan Penebel
merupakan sentra peternakan ayam ras petelur
terbesar di Bali, (2) ternak ayam ras petelur di
kecamatan Penebel dianggap daerah yang telah
tejangkit flu burung, dan (3) Peternak ayam ras
petelur di kecamatan Penebel telah diberikan
vaksin flu burung oleh pemerintah daerah.

Jenis Data dan Metode Pengambilan Sampel

Data yang dikumpulkan adalah data primer
yang diperoleh dari wawancara langsung kepada
peternak ayam ras petelur menggunakan
kuesioner. Adapun jumlah responden pada
penelitian ini sebanyak 80 orang peternak ayam
ras petelur yang terbagi menjadi 38 orang
responden yang melakukan vaksinasi flu burung
dan 42 orang responden yang tidak melakukan
vaksinasi flu burung terhadap ayam ras petelur.
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Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan
pendekatan diskriminan untuk mengetahui apakah
ada perbedaan antara kelompok/group dengan
SPSS.16.0. Analisis diskriminan merupakan
teknik menganalisis data, jika variabel tidak bebas
(dependent) merupakan kategorik (non metrik,
normal atau ordinal, bersifat kualitatif). Sedangkan
variabel bebas merupakan metrik (interval atau
rasio, bersifat kuantitatif). Analisis diskriminan
adalah analisis multivariat yang diterapkan untuk
memodelkan hubungan antara satu variabel respon
yang bersifat kategori dengan satu atau lebih
variabel prediktor yang bersifat kuantitatif  (Tatham,
Hair, Anderson, dan Black, 1998).

Model diskriminan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6
+ b7 X7 - b8 X8 + b9 X9
dimana :
Y = 1 : Peternak melakukan vaksinasi flu burung

terhadap ayam petelur
Y = 0 : Peternak tidak melakukan vaksinasi flu

burung terhadap ayam petelur
b0 = Intersep
b1,…,b9 = Slope
X1 = Umur peternak (tahun)
X2 = Tingkat pendidikan formal (tahun)
X3 = Jumlah tenaga kerja keluarga (orang)
X4 = Lamanya pengalaman beternak ayam

petelur (tahun)
X5 = Jumlah kandang yang dimiliki (unit)
X6 = Rata-rata kapasitas ternak per kandang

(ekor)
X7 = Jumlah ternak yang dipelihara (ekor)
X8 = Jarak rumah ke kandang (meter)
X9 = Jumlah tenaga kerja luar keluarga (orang)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peternak Ayam Ras Petelur

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa
umur peternak yang tidak melakukan vaksinasi
flu burung rata-rata berumur 41 tahun, sedangkan
peternak yang melakukan vaksinasi flu burung rata-
rata berumur 45 tahun. Tingkat pendidikan
peternak yang tidak melakukan dan melakukan
vaksinasi flu burung rata-rata mengenyam
pendidikan selama 10 tahun. Hal ini berarti tingkat
pendidikan peternak yang melakukan dan tidak
melakukan vaksinasi relatif sama serta tingkat
pendidikan peternak ayam ras petelur dapat

dikatakan rata-rata mengenyam pendidikan
sampai tingkat SMP atau pernah bersekolah
ditingkat SMA.

Rata-rata jumlah tenaga kerja keluarga yang
terlibat dalam usaha ternak ayam ras petelur
adalah sebanyak 2 orang, baik yang melakukan
vaksinasi flu burung maupun yang tidak melakukan
vaksinasi flu burung. Hal ini berarti rata-rata tenaga
kerja keluarga yang dilibatkan pada usaha ternak
ayam ras petelur hanya bapak sebagai kepala
keluarga dan ibu. Dalam hal ini anak tidak
dilibatkan dalam usaha ternak ayam. Peternak
yang tidak melakukan vaksinasi rata-rata memiliki
pengalaman beternak ayam ras petelur selama 9
tahun, sedangkan yang melakukan vaksinasi flu
burung mempunyai rata-rata pengalaman beternak
ayam ras petelur selama 10 tahun (Tabel 1).

Rata-rata jumlah kandang yang dimiliki
peternak yang melakukan vaksinasi flu burung
adalah 4 unit, sedangkan yang tidak melakukan
vaksinasi adalah 2 unit. Terkait dengan rata-rata
kapasitas ayam yang dipelihara, peternak yang
kapasitas kandangnya 1.625 ekor/kandang
melakukan vaksinasi sedangkan yang kapasitas
kandangnya 1.412 ekor/kandang tidak melakukan
vaksinasi. Begitu pula dengan rata-rata jumlah
ternak yang dipelihara, peternak yang memelihara
5.061 ekor yang melakukan vaksinasi, sedangkan
yang 3.035 ekor tidak melakukan vaksinasi flu
burung (Tabel 1).

Berdasarkan rata-rata jarak rumah ke
kandang, kandang yang berjarak 268 meter  dari
rumahnya melakukan vaksinasi, sedangkan yang
berjarak 626 meter tidak melakukan vaksinasi.
Sedangkan rata-rata jumlah tenaga kerja luar
keluarga bagi peternak yang tidak melakukan
vaksinasi memiliki rata-rata jumlah tenaga kerja
luar keluarga sebanyak 1 orang dan yang
melakukan vaksinasi mempunyai rata-rata jumlah
tenaga kerja luar keluarga sebanyak 2 orang (Tabel
1).

Faktor yang Mempengaruhi Peternak Ayam
Ras Petelur Melakukan Vaksinasi

Berdasarkan analisis diskriminan bahwa nilai
wilk’s lambda digunakan untuk menentukan
apakah fungsi diskriminan yang terbentuk, secara
nyata dapat digunakan sebagai pembeda antar
grup. Apabila nilai signifikan wilk’s lambda kurang
dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa fungsi
diskriminan tersebut secara nyata dapat digunakan
sebagai pembeda antar grup. Berdasarkan hasil
diskriminan antar grup yang melakukan vaksinasi
flu burung dengan yang tidak melakukan vaksinasi
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flu burung mempunyai nilai signifikan wilk’s lambda
sebesar 0,000, yang artinya dapat disimpulkan
bahwa fungsi diskriminan yang terbentuk secara
nyata dapat digunakan sebagai pembeda antar
grup.

Jika dilihat dari nilai Chi-square hitung sebesar
33,161 lebih besar dibandingkan dengan nilai Chi-
square tabel sebesar 16,919, maka dapat
disimpulkan bahwa fungsi diskriminan tersebut
secara nyata dapat digunakan sebagai pembeda
antar grup. Artinya dapat disimpulkan bahwa
peternak yang melakukan vaksinasi flu burung
dengan peternak yang tidak melakukan vaksinasi
flu burung secara nyata dapat dibedakan melalui
fungsi diskriminan yang terbentuk.

Proses analisis diskriminan dilakukan dengan
uji F dan diukur berdasarkan nilai signifikannya.
Jika signifikan atau nilai F hiting > F tabel maka
dapat disimpulkan bahwa variabel independent
tersebut berpengaruh nyata terhadap variabel
dependent atau pengaruhnya nyata sebagai
pembeda grup-grrup yang dianalisis. Berdasarkan
Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel jumlah
kepemilikan kandang, jumlah ternak yang
dipelihara, jarak rumah ke kandang dan jumlah
tenaga kerja luar keluarga adalah variabel yang
secara nyata berpengaruh sebagai pembeda antar
grup dengan nilai signifikan untuk jumlah
kepemilikan kandang 0,000; jumlah ternak yang
dipelihara 0,001; jarak rumah ke kandang 0,004
dan jumlah tenaga kerja luar keluarga 0,047.

Hasil analisis diskriminan menunjukkan,
jumlah kepemilikan kandang, jumlah ternak yang

dipelihara dan jarak rumah ke kandang secara
nyata berpengaruh sebagai pembeda antar group
pada tingkat kesalahan 1%. Sedangkan jumlah
tenaga kerja keluarga secara nyata berpengaruh
sebagai pembeda antar group dengan tingkat
kesalahan 5%. Selanjutnya untuk variabel umur
peternak, tingkat pendidikan peternak, jumlah
tenaga kerja keluarga, lamanya pengalaman
beternak ayam dan kapasitas ternak ayam per
kandang tidak berpengaruh sebagai pembeda antar
group (Tabel 2).

Hasil analisis diskriminan menunjukkan
bahwa jumlah kepemilikan kandang berpengaruh
positif sebesar 0,537. Artinya semakin besar
jumlah kandang yang dimiliki peternak ayam ras
petelur maka peternak akan melakukan vaksinasi
flu burung. Nilai 0,537 menunjukkan dari nilai satu
atau melakukan vaksinasi flu burung. Variabel
jumlah kepemilikan kandang mempunyai pengaruh
sebesar 0,537 terhadap peternak dalam
melakukan vaksinasi flu burung. Begitu pula dengan
jumlah ternak ayam ras petelur yang dipelihara
mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0,007.
Artinya semakin banyak jumlah ayam yang
dipelihara maka semakin meningkat minat
peternak untuk melakukan vaksinasi flu burung.

Jarak rumah ke kandang mempunyai
pengaruh yang negatif sebesar 0,100. Artinya
semakin jauh jarak rumah ke kandang maka
peternak ayam ras petelur tidak melakukan
vaksinasi flu burung. Hal ini juga serupa dengan
jumlah tenaga kerja luar keluarga yang mempunyai
pengaruh negatif sebesar 0,250. Ini berarti semakin

Tabel 1. Rata-rata variabel penentu peternak melakukan vaksinasi dan tidak melakukan vaksinasi flu
burung pada ayam ras petelur di Bali

                                   Rata-rata
No.              Variabel Independen

Tidak Melakukan Melakukan
Vaksinasi Vaksinasi

1. Umur peternak (tahun) 41,45 44,88
2. Tingkat pendidikan (tahun) 9,81 10,14
3. Jumlah tenaga kerja keluarga (orang) 1,92 1,71
4. Lamanya pengalaman beternak ayam 9,39 10,33

ras petelur (tahun)
5. Jumlah kandang yang dimiliki (unit) 2,50 4,10
6. Kapasitas ayam ras petelur per kandang 14,12 16,25

(ratus ekor)
7. Jumlah tenak ayam ras petelur yang 30,35 50,61

dipelihara (ratus ekor)
8. Jarak rumah ke kandang (ratus meter) 6,26 2,68
9. Jumlah tenaga kerja luar keluarga (orang) 0,79 1,55



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 30, Agustus 2012 89

banyak jumlah tenaga kerja luar keluarga yang
dilibatkan dalam usaha ternak ayam ras petelur
maka peternak tidak melakukan vaksinasi flu
burung.

Nilai centroid adalah rata-rata nilai skor fungsi
diskriminan untuk suatu group/kelompok.
Kelompok peternak ayam ras petelur yang
melakukan vaksinasi flu burung mempunyai  batas
nilai centroid sebesar 0,709 dan kelompok peternak
ayam ras petelur yang tidak melakukan vaksinasi
flu burung mempunyai batas nilai centroid sebesar
-0,784. Sedangkan nilai batas antar kedua
kelompok yaitu nilai cut off. Nilai cut off untuk
peternak ayam ras petelur yang melakukan
vaksinasi flu burung maupun tidak melakukan
vaksinasi flu burung sebesar -0,000175. Apabila
akan melakukan penyuluhan terhadap peternak
ayam ras petelur maka jika calon peternak yang
akan diberikan penyuluhan mempunyai nilai skor
fungsi diskriminan lebih kecil dari  - 0,000175 maka
dapat dikelompokkan dalam peternak yang tidak
melakukan vaksinasi flu burung. Begitu juga
sebaliknya, jika calon peternak yang akan
diberikan penyuluhan mempunyai nilai skor fungsi
diskriminan lebih besar dari -0,000175 maka dapat
dikelompokkan dalam peternak yang melakukan
vaksinasi flu burung.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :
1. Peternak masuk kriteria perlu diberikan

penyuluhan mengenai pentingnya vaksinasi
flu burung pada ayam ras petelur adalah
peternak yang mempunyai rata-rata umur
kurang dari 41 tahun, tingkat pendidikan SMP
ke bawah,  jumlah tenaga kerja keluarga
kurang dari 3 orang, pengalaman beternak
kurang dari 10 tahun, jumlah kandang yang
dimiliki kurang dari 3 unit, kapasitas ayam
kurang dari 1.500 ekor/kandang dan jumlah
ayam yang dipelihara kurang dari 3.000 ekor,
jarak rumah ke kandang lebih dari 300 meter
dengan jumlah tenaga kerja luar keluarga
sebanyak 1 orang.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh positif
terhadap peternak untuk melakukan vaksinasi
flu burung pada ayam ras petelur adalah
jumlah kandang dan jumlah ayam yang
dipelihara. Sedangkan jarak rumah ke
kandang dan jumlah tenaga kerja luar keluarga
berpengaruh negative.

Tabel 2. Hasil analisis diskriminan yang mempengaruhi peternak melakukan vaksinasi flu burung terhadap
ayam ras petelur di provinsi Bali

No.            Variabel Independent Koefisien fungsi Sig. F hitung F tabel

1. Umur peternak (X1) 0,033ns 0,153 2,084 α 0,01 = 7,08
2. Tingkat pendidikan (X2) 0,052ns 0,694 0,156 α 0,05 = 4,00
3. Jumlah tenaga kerja keluarga (X3) -0,142ns 0,357 0,860
4. Lamanya pengalaman beternak (X4) 0,016ns 0,479 0,507
5. Jumlah kepemilikan kandang (X5) 0,537** 0,000 18,072
6. Kapasitas ternak per kandang (X6) 0,075ns 0,170 1,922
7. Jumlah ternak yang dipelihara (X7) 0,007** 0,001 11,349
8. Jarak rumah ke kandang (X8) -0,100** 0,004 8,715
9. Jumlah tenaga kerja luar keluarga (X9) -0,250* 0,047 4,089

Konstanta (intersep) -4,294
Sig. Wilk’s Lambda 0,000
Chi-square hitung 33,161
Chi-square tabel 16,919
Nilai Centroid group 1 0,709
Nilai Centroid group 0 -0,784
Nilai Cut off -0,000175

Keterangan :
**  = Signifikan pada tingkat kesalahan 1%
*  = Signifikan pada tingkat kesalahan 5%
ns  = Tidak signifikan pada tingkat kesalahan 5%
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PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI   INPARI 10 PADA  PERLAKUAN BENIH DAN
SISTEM  TABELA  BERBEDA DI  SUBAK SELAT, KLUNGKUNG BALI

Putu Suratmini1 dan Made Swijana2

1,2Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pas Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar Bali

 ABSTRAK

Ketahanan pangan  masih bertumpu pada peningkatan produksi padi dimana padi merupakan sumber
bahan pangan yang  menempati posisi paling strategis dibandingkan sumber pangan lainnya.  Meningkatnya
jumlah penduduk (1,5% per tahun), meningkat pula  kebutuhan akan  beras yang berarti menuntut
peningkatan produksi beras nasional.  Semakin langka dan semakin mahalnya upah(biaya) tanam padi
menyebabkan biaya produksi meningkat. Tanam benih langsung (Tabela) merupakan alternatif teknologi
yang mempunyai prospek untuk dikembangkan karena dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga.
Pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan  dan produksi dari VUB Inpari 10  dengan
menggunakan alat tabela yang berbeda  dan perlakuan benih dengan cruiser telah dilaksanakan   di Subak
Selat, Klungkung Bali pada tahun 2011.  Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola
faktorial dengan 2 perlakuan alat Tabela dan 2  perlakuan benih dengan  5 ulangan.  Varietas yang ditanam
adalah : VUB Inpari 10.  Cara tanam  yang dipakai adalah: sistem tanam benih langsung (tabela) legowo
2:1,  dan tabela jajar biasa sedangkan perlakuan benih yang diberikan adalah perendaman benih dengan
cruiser dan benih tidak direndam dengan cruiser.   Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah
anakan produktif, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, panjang malai dan hasil  berat gabah kering
panen (t/ha).  Hasil pengkajian menunjukkan bahwa  berat gabah kering panen VUB Inpari 10 pada tabela
jajar meningkat 16.91% dengan perlakuan benih, sedangkan pada tabela legowo 2:1 berat gabah kering
panen meningkat 6.46%.  Berat gabah kering panen VUB Inpari 10  meningkat pada cara tanam  tabela
legowo 2:1 dibandingkan denga tabela jajar tanpa perlakuan benih (kontrol).

Kata kunci : pertumbuhan, produksi, inpari 10, tabela

ABSTRACT:  GROWTH AND YIELD INPARI 10 BY SEED TREATMENT AND DIFFERENT DIRECT
SEEDLING SYSTEM IN SUBAK SELAT, KLUNGKUNG BALI.

Food scurity still based on increasing rice production which occupies rice the most strategic position
compared to other food sources. Increasing population by a 1.5% annually requires corresponding increased
of national rice production. Direct seedling is a tecnologi alternatif   for efisiensi cost, time and human power.
Assessment with the aim to  determine the growth and production of Inpari 10 with two sistem direct
seedling and seed treatment has been conducted at Subak Selat,Klungkung Bali in 2011.  Assessment
using Factorial with Randomized  Block  Design with two treatments and 5 replicates.  Treatment consisted
of two sistem direct seedling  (2:1 pair row direct seedling and sguare direct seedling) and two seed
treatment (cruiser seed treatmnet and without  cruiser seed treatment as control). The parameters observed
were plant height, number of productive tillers, number grain fill number, empty grain number, panicle length,
and  dry grain yields (t / ha). The result assessment indicated that the grain yield increasing  by seed
treatment and 2:1 pair-rows direct seedling.  The grain yield of Inpari 10   increasing about 16.9% on square
direct seedling and 6.4% on   2:1 pair-rows  direct seedling with cruiser seed treatment.  The grain yield of
Inpari 10 increasing on  2:1 pair-row direct seedling  compare with square direct seedling without seed
treatment.

Key words: growth, production, inpari 10, direct seedling
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PENDAHULUAN

Rawan pangan (khususnya rawan beras)  erat
kaitannya  dengan ketergantungan Indonesia
terhadap beras. Beras merupakan tumpuan utama
ketahanan pangan nasional.  Hampir 100%
penduduk Indonesia mengkonsumsi beras dengan
tingkat konsumsi tertinggi di dunia (139,5 kg/
kapita/tahun). Meningkatnya jumlah penduduk
(1,5% per tahun), meningkat pula  kebutuhan akan
beras yang berarti menuntut peningkatan produksi
beras nasional.  Upaya peningkatan produksi padi
dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah.
Masalah utamanya adalah alih fungsi lahan yang
terus meningkat, adanya anomali perubahan iklim
(ancaman kekeringan, kebanjiran, serangan hama
penyakit), produktivitas sumber daya alam (lahan
dan air) menurun, biaya produksi semakin mahal
dan adanya pelandaian produksi padi. Menurut
Fagi et al.(2003), salah satu penyebab terjadinya
pelandaian produksi padi nasional dalam dekade
terakhir ini disebabkan karena belum optimalnya
pemanfaatan potensi genetik varietas unggul.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan beras dari
produksi dalam negeri, pemerintah mencanangkan
program Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN), dimana melalui program ini produksi beras
ditargetkan meningkat 5% per tahun (Badan
Litbang, 2007). Gerakan peningkatan produksi
beras nasional (P2BN) yang dicanangkan tahun
2007 telah berhasil meningkatkan produksi padi
nasional sebesar 4,96% atau setara dengan
57,157 juta ton GKG dan untuk tahun 2008
diproyeksikan naik 4,76% atau  mencapai 59,87
juta ton GKG  serta pada tahun 2009 diproyeksikan
naik 5.02%. Pada tahun 2011 target produksi padi
adalah 70.6 juta ton GKG.   Bentuk konkrit
dukungan  Badan Litbang Pertanian dalam P2BN
adalah: 1) meningkatkan ketersediaan varietas
unggul dengan sifat-sifat yang sesuai dengan
preferensi petani, 2) menjamin ketersediaan benih
sumber dari varietas unggul yang telah dilepas, 3)
meningkatkan ketersediaan teknologi, 4)
melakukan pengawalan atau pendampingan dalam
diseminasi teknologi, 5) memfasilitasi percepatan
alih teknologi  melalui lokakarya dan pelatihan (BB
Padi, 2009).

Varietas unggul yang ditanam terus menerus
kemungkinan akan mengalami perubahan antara
lain kemurnian varietas dan ketahanannya
terhadap hama dan penyakit tertentu semakin
menurun, oleh karena itu diperlukan varietas unggul
baru untuk menggantikan varietas unggul tersebut.
Pembentukan varietas unggul baru (VUB) terus
berlangsung untuk menghasilkan varietas dengan

keunggulan yang makin beragam atau makin
spesifik lokasi sesuai dengan potensi
agroekosistem, kendala, dan preferensi konsumen
atau pengguna (Kustianto, 2001).  Padi termasuk
tanaman yang mempunyai spektrum ekologi yang
relatif luas dan dibudidayakan di berbagai tipe
agroekosistem.  Setiap tipe agroekosistem
mempunyai kendala yang berbeda seperti
kekeringan, rawan hama penyakit, keracunan
kimia (Suhartini et al., 1997).  Sejak tahun 2005
hingga 2010, BB Padi telah merilis 32 varietas
unggul baru dengan berbagai keunggulan setiap
varietas (Sembiring, 2011).

Semakin langka dan semakin mahalnya upah
(biaya) tanam padi  menyebabkan biaya produksi
meningkat. Tanam benih langsung (Tabela)
merupakan alternatif teknologi yang mempunyai
prospek untuk dikembangkan karena dapat
menghemat biaya, waktu dan tenaga.  Sistem
tanam jajar legowo merupakan sistem tanam yang
memperhatikan larikan.  Pola khas jajar legowo
adalah berselang-seling antara 2 atau lebih baris
tanaman padi dan satu barisan kosong, dimana
tujuannya agar populasi tanaman dapat
dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan
(Suriapermana dan Syamsiah, 1994).  Keuntungan
tanam jajar legowo adalah menjadikan semua
tanaman menjadi tanaman pinggir untuk
memperoleh sinar matahari dan sirkulasi udara
yang baik, memperoleh pupuk secara merata serta
mempermudah pemeliharaan tanaman.

Untuk melindungi benih secara menyeluruh
sejak dini dari serangan hama maka diperlukan
perlakuan benih (seed treatment) yang tepat
dengan harapan terjadi peningkatan vigor tanaman,
pengendalian hama dan peningkatan hasil panen.
Kondisi lingkungan tumbuh padi antar lokasi
bervariasi sehingga secara teknis sulit merakit
varietas yang mampu berproduksi tinggi pada
semua tipe agroekosistem (Daradjat, 2001).
Berdasarkan permasalahan tersebut pengkajian
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi
pertumbuhan dan  produksi  padi sawah Inpari 10
pada perlakuan benih dan sistem Tabela berbeda
di Desa Selat Klungkung Bali.

METODOLOGI

Pengkajian dilaksanakan di Subak Selat,
Kecamatan Klungkung. Kabupaten Klungkung,
Provinsi Bali pada tahun 2011. Pengkajian
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)
pola faktorial dengan 5 ulangan. Varietas Unggul
Baru (VUB) yang ditanam adalah:  Inpari 10,
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sedangkan cara tanamnya adalah : tanam benih
langsung (tabela) legowo 2:1  dan tabela jajar biasa
(20 cm x 20 cm) serta perlakuan benih yang
diberikan adalah perendaman benih dengan
cruiser ( 2 ml - 4 ml/kg benih) dan tanpa
perendaman dengan cruiser (sebagai kontrol).
Cruiser adalah insektisida perlakuan benih yang
berbahan aktif tiametoksan 350 g/liter dan
mengandung zat pengatur tumbuh.   Pendekatan
yang digunakan dalam pemeliharaan/pengelolaan
adalah pengelolaan tanaman terpadu (Badan
Litbang, 2007) seperti pemupukan yang diberikan
adalah pupuk Urea (200 kg/ha), dan pupuk ponska
(200 kg/ha) serta pemberiannya dilakukan 3 kali
yaitu 1/3 bagian umur 7-10 hst, 1/3 bagian umur
20-25 hst dan 1/3 bagian umur 35-40 hst, pengairan
basah kering, pengendalian gulma, hama dan
penyakit tanaman dilakukan berdasarkan
pengendalian hama terpadu. Parameter yang
diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, jumlah gabah isi dan gabah hampa,
panjang malai dan hasil gabah kering panen  (GKP
t/ha).  Data dianalisis dengan analisis varians dan
dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa
varietas yang ditanam menunjukkan daya adaptasi
yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari
pertumbuhan dan produksi tanaman.  Tinggi
tanaman dan jumlah anakan produktif dipengaruhi
oleh perlakuan benih yang diberikan. Tinggi
tanaman tidak berbeda nyata antara cara tanam
tabela jajar maupun tabela legowo 2:1 (Tabel 1).
Tinggi tanaman pada perlakuan benih dengan
cruiser lebih tinggi  dibandingkan dengan tanpa
pemberian cruiser.

Dari Tabel 1 terlihat jumlah anakan produktif
menunjukkan perbedaan yang nyata pada
perlakuan benih, sedangkan tidak berbeda nyata
antara perlakuan tabela.
             Jumlah gabah isi per malai menunjukkan
perbedaan yang nyata pada  tabela biasa (jajar)
pada perlakuan cruiser, sedangkan pada tabela
legowo 2:1 tidak berbeda nyata (Tabel 2). Jumlah
gabah isi  lebih tinggi pada perlakuan benIh yang
direndam dengan cruiser.  Jumlah gabah isi antara
tabela jajar dan tabela legowo 2:1 menunjukkan

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman (cm) dan jumlah anakan produktif rumpun-1,  dari  varietas Inpari 10
yang ditanam di Subak Selat  Kabupaten Klungkung , tahun 2011

Cara tanam Perlakuan benih Tinggi tanaman Jumlah anakan
produktif/rumpun

Tabela jajar -  cruiser 108.4 ab 14.8  a
+ cruiser 110.4  b 16.4  ab

Tabela legowo 2:1 -  cruiser 107.8  a 15.2  a
+ cruiser 110.4  b 17.8  b

BNT 5%   2.5  2.5

Ket: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada  kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%

Tabel 2. Rata-rata jumlah gabah isi dan jumlah gabah hampa,  dari  varietas Inpari 10 yang ditanam di
Subak Selat, Kabupaten Klungkung, tahun 2011

Cara tanam Perlakuan benih Jlh gabah isi Jlh gabah hampa

Tabela jajar -  cruiser 125.8  a 16.0  b
+ cruiser 131.6  b 12.6  a

Tabela legowo 2:1 -  cruiser 130.5  ab 17.4  b
+ cruiser 133.0  b 12.8  a

BNT 5%   5.0   3.0

Ket: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada  kolom yang sama tidak berbeda nyata pada
uji    BNT 5%
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perbedaan yang tidak nyata  baik pada pemberian
cruiser maupun yang tidak diberi cruiser.  Jumlah
gabah hampa ternyata menurun dengan pemberian
cruiser baik pada tabela jajar maupun pada tabela
legowo 2:1, dimana pada pemberian cruiser jumlah
gabah hampa lebih rendah. Sedangkan antara
tabela jajar dengan tabela legowo jumlah gabah
hampa tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.

Pada Tabel 3. Terlihat panjang malai antara
tabela jajar dengan tabela legowo 2:1 tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata, akan tetapi
panjang malai berbeda nyata dengan pemberian
cruiser. Panjang malai lebih tinggi + 8.88% pada
perlakuan benih dengan cruiser baik pada tabela
jajar maupun pada tabela legowo 2:1.

Berat gabah kering panen (Tabel 3) antara
tabela jajar dan  tabela legowo 2:1 tidak
menunjukkan perbedaan yang  nyata, sedangkan
dengan  pemberian cruiser berat gabah kering
panen berbeda nyata.  Berat gabah kering panen
pada tabela jajar meningkat 16.91% dengan
pemberian cruiser, sedangkan pada tabela legowo
2:1 berat gabah kering panen meningkat 6.46%.
Berat gabah kering panen pada perlakuan benih
dengan cruiser lebih tinggi dibandingkan dengan
benih yang tidak diberikan cruiser,  disebabkan
oleh karena tinggi tanaman lebih tinggi (Tabel 1)
dengan  jumlah gabah isi per malai lebih tinggi
(Tabel 2), serta  panjang malai yang juga lebih
panjang (Tabel 3).   Dengan pemberian cruiser
tanaman tumbuh lebih baik kemungkinan
disebabkan karena adanya zat pengatur tumbuh
dan benih dari awal sudah terlindungi dari serangan
hama. Berat gabah kering panen pada tabela
legowo 2:1 terlihat lebih tinggi dibandingkan
dengan tabela jajar pada perlakuan benih yang
tidak direndam dengan cruiser, sedangkan pada
perlakuan dengan cruiser berat gabah kering panen

tidak berbeda nyata. Penampilan pertumbuhan dan
hasil suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor
genotipe, faktor lingkungan, dan interaksi genotipe
x lingkungan.  Beberapa genotipe menunjukkan
reaksi spesifik terhadap lingkungan tertentu dan
beberapa varietas yang diuji di berbagai lokasi
menunjukkan daya produksi yang berbeda pada
setiap lokasi (Harsanti et al., 2003). VUB Inpari
10 respon dengan perlakuan benih (seed
treatment) sedangkan cara tanam tabela baik
tabela biasa maupun tabela legowo 2:1
memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata.

KESIMPULAN

· Pada VUB Inpari 10  berat gabah kering panen
pada cara tanam benih langsung (tabela) tidak
menunjukan perbedaan yang nyata antara Tabela
biasa dengan tabela legowo 2:1
· Perlakuan benih (seed treatment) dengan
cruiser memberikan pengaruh yang nyata pada
pertumbuhan dan produksi VUB Inpari 10
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Cara tanam Perlakuan benih Panjang malai Berat gabah
kering panen (t/ha)

Tabela jajar -  cruizer 21.5  a 6.09  a
+ cruizer 24.5  b 7.12   b

Tabela legowo 2:1 -  cruizer 21.9  a 6.58   ab
+ cruizer 24.4  b 7.75   b

BNT 5% 1.5 1.0

Ket: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada  kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%
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ABSTRAK

Kecamatan Gerokgak memiliki wilayah dengan karakteristik lahan marginal, dengan tofografi berbukit,
miskin unsur hara dan solum tanahnya tipis. Sapi bali yang berkembang di wilayah tersebut, setiap musim
kemarau (MK) mengalami paceklik pakan. Sebagai dampaknya, petani memanfaatkan tanaman penghijauan
di kawasan hutan untuk pakan, sehingga menghambat program penanganan lahan kritis di daerah ini.
Untuk menangani permasalahan tersebut, disusun skenario untuk dapat menyediakan pakan hijauan yang
cukup dan berkelanjutan. Karena permasalahan pakan merupakan permasalahan kompleks dan dinamis,
terkait dengan perubahan tataguna lahan, jenis tanaman serta dinamika populasi ternak,  maka model
disusun dengan pendekatan sistem dinamis. Penelitian dilaksanakan dari bulan April  2010 sampai Maret
2011, menggunakan software Powersim Constructor versi 2.5d. Hasil penelitian menunjukkan, pakan yang
tersedia pada kondisi aktual (tahun 2009) dari lahan budidaya hanya  mampu memenuhi   64,50% dari total
pakan yang dibutuhkan, dan berpotensi menjadi 48,50% dalam jangka panjang (tahun 2034), karena produksi
pakan meningkat 902 ton per tahun  sedangkan konsumsi pakan meningkat rata-rata 2.977 ton, sehingga
berpotensi menambah kerusakan hutan karena  beban hutan sebagai penyedia pakan meningkat dari dari
35,50% menjadi 51,50%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperoleh lima skenario peningkatan
ketersediaan pakan, dengan peningkatan ketersediaan pakan tertinggi dihasilkan oleh  skenario 2 (S2)
yaitu dengan mengoptimalkan lahan pinggiran pembatas tegalan dan kebun untuk sumber pakan, kemudian
diikuti oleh skenario 1 (S1) yaitu melakukan introduksi  teknologi budidaya jagung dan padi,  skenario  5 (S5)
yaitu membangun gudang pakan, skenario 4 (S4) yaitu memperbanyak kelompok hutan kemasyarakatan
(HKM) dari empat menjadi 14 kelompok dan terakhir adalah skenario 3 (S3) yaitu menanam jagung pada
saat MK memanfaatkan irigasi embung. Dari lima skenario tersebut, S2 berpotensi  menambah pasokan
pakan 51,59%, S1 30,12%, S5 10,13%, S4 3,08% dan S3 0,09%. Untuk memenuhi kebutuhan pakan
berkelanjutan, minimal harus menggabungkan dua skenario, itu pun hanya dengan cara menggabungkan
skenario 1 dengan skenario 2.

Kata kunci : model, penyediaan pakan berkelanjutan, sapi bali, lahan marginal, sistem dinamis

ABSTRACT: FORAGE SUPPLY  SCENARIOS FOR SUPPORTING  DEVELOPMENT
OF  BALI CATTLE FARMING  IN MARGINAL LAND: CASE STUDY AT  GEROKGAK DISTRICT,

BULELENG REGENCY,  BALI PROVINCE

This research is aimed at overcoming the limited forage problem at marginal land that adversly affects
the sustainability of forest. The research was done at Gerokgak District, Buleleng Regency,  Bali Province
from April 2010 until March 2011. Because the feed problem is complex and dynamic,   systems dynamic
modelling was used as the method. Simulation results showed that the  feed available on the actual
conditions (in 2009) is only able to meet 64.5% of the total feed required, and potentially to 48.5% in the long
term (year 2034). In that period, the feed supply of  52,629 tons / year increased to 74,886 tons/year  while
consumption increased from 81,403 tons/year to 155,834 tons/year, thus it potentially increases the damage
of forest because  the burden of forests as the source of  feed would increase  from 35.5% to 51.5%. To
overcome these problems, five scenarios was developed to increase the feed supply. From the five alternative
scenarios, the highest increase  of feed supply successively given by Scenario 2 (planting field boundary
with forage plants), followed  by Scenario 1 (introducing the new technology in maize and rice cultivation),
Scenario 5 (building  feed storages), Scenario 4 (increasing the number of forest community groups from
four to 14) and the last is the Scenario 3 (planting corn in the dry season by utilizing irrigation ponds) Those
scenarios give the  potential additional supply of feed 51.6%, 30.1%, 10.1 %, 3.1% and 0.1%
respectively. Partially, no single scenario can provide sustainable feed supply; to do so the combination of at
least  two scenarios must be implemented.

Key words: forage supply model, bali cattle, marginal land, system dynamic 
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PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu pemasok sapi
potong untuk pasar Jakarta. Berdasarkan
Peraturan Gubernur Bali No. 41 tahun 2006,  yang
diberlakukan sampai tahun 2008, jumlah sapi Bali
yang diizinkan untuk diantar pulaukan sebanyak
75.000 ekor/tahun. Selanjutnya mulai tahun 2009,
dengan alasan keseimbangan populasi, izin
pengeluaran sapi Bali diturunkan menjadi 55.000
ekor (Bisnisbali.com  2009), padahal menurut
Gubernur Bali Made Mangku Pastika, permintaan
sapi Bali untuk pasar Jakarta rata-rata 200.000
ekor per tahun (Kompas.com 2009). Potensi
tersebut belum dapat dipenuhi, karena rata-rata
pertumbuhan populasi sapi di Bali 2,1 % atau
12.130 ekor per tahun.

Pada saat ini usaha peningkatkan populasi
sapi di Bali, terkendala oleh beberapa faktor antara
lain tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian. Lahan pertanian khususnya sawah, dari
tahun 1995 hingga 2008  menyusut  rata-rata 0,7
% atau seluas 639 Ha (BPS  Bali, 1995; BPS
Bali, 2009) sehingga lokasi potensial untuk
pengembangan sapi  di Bali ke depan adalah
wilayah lahan kering. Berdasarkan luas lahan
kering yang ada di Bali,  Kecamatan Gerokgak
merupakan salah satu wilayah dengan luas lahan
kering tertinggi yakni 6,3% dari luas Bali; namun
memiliki wilayah dengan karakteristik  marginal,
yakni tofografi berbukit, miskin unsur hara dan
solum tanahnya tipis, curah hujan rendah
(Suprapto, et al. 2000) dan dengan masyarakat
yang secara umum berpendapatan dan
berpendidikan rendah (setara SD) (Yasa, et al.
2007). Kondisi ini dapat memicu siklus saling
memiskinkan (Budianto, 2002).

Wilayah Gerokgak  lebih dari 70% berupa
kawasan hutan (BPS Buleleng, 2010), oleh Pemda
Bali diprogramkan sebagai wilayah prioritas untuk
penanganan lahan kritis (Perda Bali No 3 tahun
2005), selain itu oleh Pemda Kabupaten Buleleng
juga diprogramkan menjadi  wilayah sumber bibit
sapi Bali untuk Bali (Puspaka, 2008). Menurut
Yusdja dan Ilham (2006),  program pengembangan
ternak pada suatu wilayah, keberlanjutannya
ditentukan oleh ketersediaan pakan;  namun
menurut Yasa,  et al. (2007), sapi di wilayah
tersebut setiap musim kemarau (MK)  mengalami
paceklik pakan. Sebagai dampaknya, petani
memanfaatkan tanaman penghijauan di kawasan
hutan untuk pakan, sehingga menghambat
program penanganan lahan kritis di daerah ini.
Kondisi ini, sesuai dengan laporan Sumardi dan
Widiastuti (2007), bahwa ternak berpotensi

sebagai penyebab kerusakan hutan;  padahal
menurut  Abdurahman, et al. (1998), usaha
konservasi tidak akan dapat berkembang tanpa
adanya ternak. Oleh karena itu,  disusun model
untuk dapat menyediakan pakan hijauan yang
cukup dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan
potensi lahan budidaya sebagai sumber pakan.
Karena permasalahan pakan merupakan
permasalahan kompleks dan dinamis,  yakni
terkait dengan perubahan tataguna lahan, jenis
tanaman serta populasi ternak,  maka model
disusun dengan pendekatan sistem dinamis.
Melalui metode ini diharapkan dapat dibangun
model penyediaan pakan yang berkelanjutan
sejalan dengan  Heitschmidt, et al. (1996), bahwa
usaha peternakan akan dapat berkelanjutan
apabila dikembangkan dengan berwawasan
ekologis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan
Gerokgak Buleleng Bali dari bulan April  2010
sampai Maret  2011. Metoda yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan sistem
dengan didukung metode  Participatory Rural
Appraisal (PRA) untuk identifikasi sistem. Software
yang digunakan untuk melakukan  simulasi model
adalah Powersim Constructor versi 2.5d.
Parameter yang diamati adalah parameter
produksi dan kebutuhan pakan aktual sebagai
dasar untuk menyusun skenario kebijakan.  Untuk
mempermudah penyusunan model, model dibagi
ke dalam dua sub model, yaitu sub model produksi
dan sub model kebutuhan pakan. Sub model
produksi pakan disusun untuk menganalisis
komponen-komponen yang terkait dengan sub
sistem produksi pakan, demikian juga untuk sub
model konsumsi. Simulasi data untuk model ini
disusun dengan jangka waktu 25 tahun (jangka
panjang).

Tingkat validitas model, baik terhadap sub
model produksi maupun konsumsi hijauan pakan,
dianalisis dengan metode Mean Absolut
Percentage Error (MAPE) sesuai dengan  Hauke,
et al. (2001).  Data-data yang divalidasi adalah
data populasi ternak, tataguna lahan, data luas
tanam komoditas pertanian atau pun  perkebunan.
Selanjutnya untuk menyusun skenario
peningkatan produksi maupun konsumsi dilakukan
uji sensitivitas mengikuti kriteria yang
dikemukakan Maani dan Cavana (2000).
Parameter dikatakan sensitif apabila parameter
diubah sebesar 10%, dampaknya terhadap kinerja
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model dapat mencapai 5-14%, sangat sensitif bila
dampaknya terhadap kinerja model berkisar 15-
34% dan sangat-sangat sensitif bila dampaknya
terhadap kinerja model lebih besar dari 35%.
Parameter yang memiliki sensitivitas tinggi
merupakan parameter penting dalam menentukan
skenario kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub model dinamika produksi dan kebutuhan
pakan  aktual

Berdasarkan hasil Participatory Rural
Appraisal, teridentifikasi model  usahatani ternak
sapi di wilayah Gerokgak adalah model integrasi
antara tanaman dengan ternak. Sub model
produksi pakan terkait dengan tataguna lahan dan
luas tanam, sedangkan untuk sub model
kebutuhan pakan  terkait dengan populasi sapi
bali (induk, godel,  jagiran) yang bersifat dinamis
(Gambar 1).

Sub model produksi dan kebutuhan  pakan
Sub model ini disusun untuk menganalisis

dinamika ketersediaan atau produksi pakan hijauan
dalam jangka panjang di Kecamatan Gerokgak.
Data-data dan asumsi yang digunakan adalah :
a) Data tataguna lahan  dan luas tanam

(tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan)  dari tahun 2000 sampai 2009,

mengacu pada Laporan Kecamatan Gerokgak
Dalam Angka tahun 2005 dan 2010.

b) Data produksi  pakan  seperti :
a) Jerami jagung menggunakan data primer,

yakni 4,672 ton/ ha dan 6,750 ton/ ha; dengan
kandungan  bahan kering (BK) mengacu pada
Hartadi, et al. (1997), yakni 86%.

b) Jerami padi varietas Ciherang dan Intani di
Gerokgak  masing-masing 17,920 ton/ha dan
24,480 ton/ha jerami segar (data primer) ;
dengan  BK 40% (Hartadi, et al. 1997).

c) Jerami kacang hijau, mengacu pada  Purnomo,
et al. (1992) dalam Santoso, et  al. (2004),
yakni 0,904 ton/ha.

d) Jerami kacang tanah  mengacu pada Yasa
dan Adijaya (2004),  yakni 4,61 ton/ha  BK.

e) Jerami singkong, mengacu pada  Muller
(1974) dalam Sariubang,  et al. (2000) yakni
0,9-1,0 ton/ha BK.

f) Limbah mete mengacu pada  Guntoro, et al.
(2002), yakni  19,19 ton/ha dengan BK 17,5%.

g) Limbah daun anggur mengacu pada  Merit
dan Narka (2007) yakni 5,07 kg hijauan segar
per pohon dengan BK  35,4%.

h) Hijauan tanaman gamal (Glirisidia sp.)
mengacu pada  Mathius (1989) dalam Isbandi,
et al. (2002), yakni 2,5 kg/pohon/petik, dapat
dipanen empat kali setahun, dengan BK 27%
(Dahlannudin, 2001).  Pada makalah ini jumlah
panen dihitung tiga kali,  karena pada puncak
MK gamal di Gerokgak berbunga.

Gambar 1 Diagram  causal loop model produksi dan kebutuhan  pakan sapi bali di Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng 2010
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i) Hijauan lamtoro, mengacu pada Purwantari
(2005), yakni 0,501 gram BK/pohon/tahun
untuk Lamtoro KX2, sedangkan lamtoro lokal
0,071 kg.

j) Rumput raja mengacu pada Nuschati, et al.
(2000), yakni 9 kg/rumpun/tahun (rumput raja
di lahan kering).

k) Hijauan dari pohon Santen (Lannea grandis)
yaitu 10 kg per pemangkasan,  tiga kali
pemangkasan dalam satu tahun (data primer),
dengan BK 34,1% (Mullik dan  Permana,
2009).

l) Potensi hijauan dari lahan sawah, dan lainnya
mengacu pada Atmaja (2006), dengan
perhitungan   5% dari luas lahan dikalikan
dengan 3,75 ton.

m) Rumput lapangan mengacu pada  Bamualim
(2010), berkisar 3-6 ton/ha (daerah semi arid).

n) Produksi tanaman pisang mengacu pada
Setyawati, et al.  (2006), bahwa penjarangan
anak pisang rata-rata 11 kali dalam satu
tahun; dengan BK menurut Mathius,  et al.
(2001) 6-12%. Bobot anak tanaman pisang
yang dipangkas tiap bulan sekali rata-ratanya
2,2 kg.

Untuk sub model kebutuhan pakan,  data-data
dan asumsi  yang digunakan adalah  :
a) Data populasi sapi bali tahun 2000-1010

mengacu pada Laporan Kecamatan Gerokgak
Dalam Angka tahun 2005 dan 2010 dan
pengelompokan sapi mengacu pada Laporan
Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2010,
yang membagi sapi Bali ke dalam enam
kelompok yaitu 1) Jagiran (sapi bali jantan
berumur 2,5 tahun ke atas dan  telah dapat
digunakan sebagai pejantan), dengan bobot

badan rata-rata  335 kg (Pastika dan
Darmadja, 1976 dalam Sumbung, et al. 1978);
2) Jantan muda ( sapi bali jantan berumur
antara 1,5-2,5 tahun, belum memiliki gigi seri
permanen); dengan bobot  rata-rata 261 kg
(data primer); 3) Godel jantan ( anak sapi bali
jantan berumur kurang 1,5 tahun; dengan
bobot rata-rata  87,60 kg) (Pastika dan
Darmadja, 1976 dalam Sumbung, et al. 1978);
4) Induk (sapi bali betina yang telah bunting
atau sudah pernah beranak; dengan bobot
rata-rata  259 kg) (data primer); 5) Betina muda
(sapi bali betina berumur 1,5-2,5 tahun, belum
memiliki gigi seri permanen  dan  belum pernah
bunting; dengan bobot badan rata-rata 187
kg) (data primer); dan 6) Godel betina ( anak
sapi bali betina yang berumur kurang dari 1,5
tahun; dengan bobot rata-rata 77,90 kg
(Pastika dan Darmadja, 1976 dalam
Sumbung, et al. 1978).

b) Standar kebutuhan pakan mengacu pada
Nutrient Research Council (NRC) (1984),
yakni ternak sapi paling tidak mengkonsumsi
2,5% pakan dalam bentuk bahan kering (BK)
dari bobot badannya.

Hasil analisis menunjukkan, sebagai dampak
dari perubahan tataguna lahan  (Gambar 2), potensi
produksi pakan hijauan untuk wilayah  Gerokgak
meningkat, namun cenderung didominasi oleh
pakan dari limbah pertanian.  Komposisi pakan
dari limbah akan meningkat dari 58,9% untuk tahun
2009, menjadi 63,8% pada tahun 2034, dan
sebaliknya  untuk pakan bukan limbah (Gambar
3b). Permasalahan tersebut terjadi akibat dari
peningkatan luas sawah dan tegalan yang
merupakan sumber jerami padi dan jagung pada

Gambar 3 Potensi produksi dan komposisi pakan hijauan di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng
2009-2034
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periode tersebut (Gambar 2).   Pakan dari  limbah
pertanian secara umum produksinya berpotensi
meningkat, kecuali untuk kacang tanah dan mete.
Produksi jerami padi meningkat 147,2% yaitu dari
7.411 ton/tahun menjadi 18.319 ton/tahun, jerami
jagung  meningkat 38,7% yaitu dari 19.699 ton/
tahun menjadi 27.317 ton/tahun, dan limbah daun
anggur meningkat 29,2% yaitu dari 763 menjadi
986 ton/tahun. Di sisi lain, produksi jerami kacang
tanah turun 58,2% yaitu dari 1.783 ton/tahun
menjadi 1.127 ton/tahun dan mete turun 643,6%
yaitu dari 1.331 ton/tahun menjadi 179 ton/tahun
(Gambar 4).

Hasil analisis menunjukkan, kebutuhan pakan
untuk  seluruh  sapi dari tahun 2009 sampai tahun
2034 berpotensi  meningkat 91,4% yaitu dari
81.403 ton/tahun menjadi 155.834 ton/ha, karena
populasi sapi meningkat 85,7% yaitu dari 47.872
ekor menjadi 88.885 ekor pada periode tersebut.
Dari total kebutuhan tersebut, induk sapi bali
membutuhkan pakan terbanyak, karena
populasinya terbanyak, yakni  mencapai 36,1%
dari total populasi. Hampir sama dengan populasi
induk,  kebutuhan pakan kelompok sapi lainnya
juga meningkat (Gambar 5).

Gambar 4 Potensi produksi pakan hijauan  dari limbah pertanian di Kecamatan Gerokgak Kabupaten
Buleleng 2009-2034

Gambar 5. Potensi dinamika populasi dan  kebutuhan  pakan sapi bali di Kecamatan Gerokgak Kabupaten
Buleleng  2009-2034
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Selisih antara produksi dengan kebutuhan
pakan aktual

Perubahan tataguna lahan, komoditas
tanaman dan populasi sapi, menyebabkan pakan
daya dukung lahan budidaya untuk memproduksi
pakan hijauan berpotensi menurun dari 64,5% dari
total pakan untuk tahun 2009 menjadi 48,5% yang
pada tahun 2034. Dengan rendahnya  daya dukung
tersebut berarti hutan telah terbebani 35,4% atau
sekitar 28.777 ton/tahun dari total pakan yang
dibutuhkan. Jika tanpa perubahan kebijakan,
beban hutan  berpotensi meningkat menjadi 51,9%.
Peningkatan beban hutan terjadi karena potensi
produksi pakan hanya meningkat 902 ton/tahun
atau 1,7% per tahun sedangkan kebutuhan pakan
meningkat rata-rata 2.977 ton/tahun atau 3,7%.
Keadaan ini akan semakin mengancam ekosistem
hutan karena hutan paling mudah dirambah
dibandingkan lokasi lainnya. Hasil ini sesuai
dengan hasil PRA, untuk memenuhi kebutuhan
pakan ternaknya, petani memanfaatkan tanaman
hutan seperti gamal, sonokeling, gamelina,

senggon dan tanaman hutan lainnya untuk pakan.
Dalam PRA itu juga terungkap mereka tidak saja
merambah hutan saat musim kemarau, tetapi juga
saat musim hujan. Pada saat musim hujan
mereka mengambil rerumputan sedangkan pada
saat musim kemarau mereka mengambil
dedaunan tanaman hutan yang dapat
dimanfaatkan untuk pakan.

Skenario penyediaan pakan

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas,
disusun  lima skenario untuk  meningkatkan
produksi pakan, yakni : Skenario 1 (S1)  yaitu
melakukan introduksi  teknologi budidaya jagung
dan padi, Skenario 2 (S2) yaitu dengan
mengoptimalkan lahan pinggiran pembatas tegalan
dan kebun untuk sumber pakan, Skenario 3 (S3)
yaitu menanam jagung pada saat MK
memanfaatkan irigasi embung; Skenario 4 (S4)
yaitu memperbanyak kelompok hutan
kemasyarakatan dari empat menjadi 14 kelompok,

Gambar 6 Potensi produksi dan kebutuhan   serta kecukupan pakan sapi bali di Kecamatan  Gerokgak
Kabupaten Buleleng 2009-2034

Gambar 7 Potensi peningkatan produksi  pakan hijuan di wilayah Gerokgak untuk tiap-tiap skenario
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dan Skenario  5 (S5) yaitu membangun gudang
pakan.  Dari lima skenario tersebut, S2 berpotensi
menambah pasokan pakan 51,6%, atau sebanyak
46.468 ton/tahun  S1 30,1% atau  26.721 ton/
tahun,  S5 10,1% atau  9.002 ton/tahun,  S4  3,1%
atau 2.770 ton/tahun dan yang paling rendah
adalah S3 yakni 0,1% atau 77,21 ton/tahun
(Gambar 7). Tingginya tambahan pasokan S2
disebabkan oleh tingginya potensi peningkatan
produksi dan populasi tanaman rumput raja.
Meskipun demikian, secara parsial tidak ada satu
skenario pun dapat memenuhi kebutuhan pakan
yang berkelanjutan;  minimal menggabungkan 2
skenario, itu pun hanya dengan cara
menggabungkan  skenario 1 dengan skenario 2
(Gambar 8)

Persentase kecukupan hijauan pakan di wilayah
Gerokgak dalam jangka panjang berpotensi
berkelanjutan, namun minimal harus
menggabungkan skenario 1 dan 2.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa
hal :
1. Apabila tidak dilakukan perubahan kebijakan,

persentase kecukupan pakan hijauan di
Kecamatan Gerokgak sampai tahun 2034
akan menurun dari   64,5% menjadi 48,5%
sehingga menambah  beban hutan  untuk
menyediakan pakan sapi meningkat dari
35,5% menjadi 51,5%

2. Dari lima alternatif skenario yang disusun,
Skenario 2  (mengoptimalkan lahan pinggiran

pembatas tegalan dan kebun untuk sumber
pakan) berpotensi meningkatkan
ketersediaan pakan 51,6%,  Skenario 1
(mengintroduksi  teknologi budidaya jagung
dan padi) 30,1%,  skenario  5 (membangun
gudang pakan) 10,1%,  skenario 4
(memperbanyak kelompok hutan
kemasyarakatan dari empat menjadi 14
kelompok)  3,1% dan skenario 3 (menanam
jagung pada saat MK memanfaatkan irigasi
embung) 0,1%; sehingga untuk memenuhi
kebutuhan pakan berkelanjutan, paling tidak
harus dilakukan dengan gabungan dari
Skenario 1 dan 2.

DAFTAR PUSTAKA

[BPS Buleleng] Badan Pusat Statistik Kabupaten
Buleleng. 2005. Kecamatan Gerokgak Dalam
Angka  2005. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Buleleng. Singaraja.

[BPS Buleleng] Badan Pusat Statistik Kabupaten
Buleleng. 2010. Kecamatan Gerokgak Dalam
Angka  2010. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Buleleng. Singaraja.

[Disnak] Dinas Peternakan Provinsi Bali. 2010.
Laporan Cacah Jiwa Ternak di Provinsi Bali
Tahun 2010. Dinas Peternakan Provinsi Bali.
Denpasar.

[NRC] Nutrient Research Council. 1984. Nutrient
requerements of beef cattle. 6th rev.ed.
Washington, D.C National Academy Press.

Gambar 8 Potensi kecukupan pakan hijauan  di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng 2010-2034



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 30, Agustus 2012 102

Abdurahman A, B R Prawiradiputra, T Prasetyo,
H M Toha dan H  Nataatmaja. 1993. Laporan
Akhir UACP-FSR. P3HTA. Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.

Arsana D I G K. 2004. Pengkajian pembuatan
benih dasar jagung dan kacang tanah.
Prosiding Semnas Optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya lokal untuk mendukung
pembangunan pertanian. Denpasar, 6
Oktober 2004. Puslitbang Sosek Pertanian.
Bogor. Hlm. 171. 175

Atmaja I K G. 2006. Potensi dan dinamika populasi
sapi Bali di Bali. Dinas Peternakan Provinsi
Bali

Atman. 2007. Teknologi budidaya kacang hijau
(Vigna radiata l.) di lahan sawah. J Ilmiah
Tambua  Vol. VI (1): 89-95

Bamualim M A. 2010. Pengembangan Teknologi
Pakan Sapi Potong di Daerah Semi Arid Nusa
Tenggara.  Materi Pengukuhan Profesor Riset
Bidang Pemulian Ruminansia (Pakan dan
Nutrisi Ternak). Bogor, 29 Nopember 2010.
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian.

Bisnisbali.com. 2009. Tetap mengacu pada
keseimbangan populasi soal penentuan kuota
sapi antar pulau   (Bisnis Bali). http://
www.bisnisbali.com/2009/12/19/news/
agrohobi/lo.html  [Minggu, 10 Januari 2010]

Budianto J. 2002. Pembangunan pertanian
berkelanjutan pada era globalisasi. Dalam :
Analisis Kebijakan : Pendekatan
Pembangunan dan Kebijaksanaan
Pengembangan Agribisnis. Puslitbang Sosial
Ekonomi Pertanian. Bogor. Hlm : 9-25

Dahlanuddin. 2001.  Forages commonly available
to goats under farm conditions on Lombok
Island, Indonesia. Livestock Research for
Rural Development (13) 1. http://
www.cipav.org.co/lrrd/lrrd13/1/dahl131.htm.
[Kemis, 2 Juni 2011]

Guntoro S, I M R Yasa  dan I A Parwati.  2002 .
Laporan Hasil Pengkajian Pengolahan
Limbah Perkebunan (kakao dan Kopi) untuk
Pakan Ternak dan Pupuk Organik. Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.
Denpasar.

Hartadi H, S Reksohadiprodjo dan A D Tillman.
1997. Tabel Komposisi Pakan untuk
Indonesia. Cetakan ke empat. Gadjah Mada
University Press. Yogyakarta.

Hauke J E, D E Wicharn and A Y Reitch. 2001.
Business Forecasting. Practise – Halln Inc.
New Jersey.

Heitschmidt R K, R E Short and E E Grings. 1996.
Ecosystem, sustainability and animal
agriculture. J. Anim. Sci. 74 : 1395-1405.

Isbandi, M Martawidjaja, B Setiadi dan A Saleh.
2002. Studi ketersediaan pakan kambing pada
agroekosistem yang berbeda. Prosiding
Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan
Veteriner “Inovasi Teknologi Peternakan dan
Veteriner dalam Menunjang Keterpaduan
Usaha Peternakan yang Berdaya Saing”.
Ciawi-Bogor, 30 September-1 Oktober 2002.
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan Bogor. Hlm 156-159.

Kompas.com. 2009. Warga Jakarta doyan sapi
Bali. http://regional.kompas.com/read/2009/
12/12/17360312/warga.jakarta.doyan.
sapi.bali. [Minggu, 10 Januari, 2010].

Maani E K and R Y Cavana. 2000. System
Thinking and Modelling : Understanding
Change and Complexity. Pearson Education,
New Zealand

Mathius I W, D Yulistiani, W Puastuti dan K
Supriyati. 2001. Pakan imbuhan batang
pisang untuk ternak ruminansia ; kandungan
nutrien dan prospek pemanfaatannya.
Prosiding Seminar Nasional Pengembangan
Teknologi Pertanian. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
Bogor. Hal : 275- 281.

Merit I N dan I W  Narka. 2007. Pengaruh interval
pemberian air melalui irigasi tetes (drip
irrigation) dan pupuk mineral plus terhadap
produksi anggur pada lahan kering di
Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng .
Agritrop. 26 (1) : 24-32

Mullik M L  and  B  Permana. 2009. Improving
growth rate of bali cattle grazing native pasture
in wet season by supplementing high quality
forages. JITV Vol. 14 No. 3 Th. 2009: 192-
199



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 30, Agustus 2012 103

Nuschati U, B Utomo dan Suharno. 2000.
Produktivitas rumput raja yang dintroduksikan
dalam mendukung penyediaan pakan sapi di
daerah marginal. Prosiding Seminar Nasional
Pengembangan Teknologi Pertanian dalam
Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.
Denpasar, 23-24 Oktober 2000. Puslibang
Sosek Pertanian. Denpasar. Hlm 453-455.

Purwantari, N D. 2005. Forage production of some
lesser-known leucaena species grown on acid
soil.  Indonesian J.  Agri Sci 6 (2) : 46-51

Puspaka D K. 2008. Kebijakan pengembangan
pertanian lahan kering di Kabupaten Buleleng.
Makalah disampaikan dalam Seminar
Pengelolaan Wilayah Lahan Kering Beririgasi
yang berkelanjutan yang Berorientasi
Agribisnis, 17 September 2008. Buleleng-
Bali.

Sariubang M, D Pasambe, S N Tambing, S Bahar
dan A Nurhayu. 2000. Alternatif
pengembangan ternak ruminansia melalui
pendekatan integrasi dengan sistem pertanian
terpadu. Prosiding Seminar Nasional
Peternakan dan Veteriner. Bogor, 18-19
September 2000. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan. Bogor. Hlm :
473-477.

Setyawati T, N L P Indriyani dan K Setyawati. 2006.
Petunjuk Teknis Budidaya Pisang. Balai
Penelitian Tanaman Buah Tropika. Solok.

Sumardi dan S M Widyastuti. 2007. Dasar-Dasar
Perlindungan Hutan. Cetakan ke-2. Gadjah
Mada University Press. Yogyakarta.

Sumbung  F P, J T Batosamma, B R Ronda dan S
Garantjang. 1978. Performans reproduksi sapi
Bali. Prosiding Seminar Ruminansia, Bogor
24-25 Juli 1978. Dirjenak dan Fapet IPB.
Bogor. hlm 76-78.

Suprapto, I N  Adijaya, I K Mahaputra dan I M R
Yasa. 2000. Laporan Akhir Penelitian Sistem
Usahatani Diversifikasi Lahan Marginal. IP2TP
Denpasar. Bali

Yasa I M R dan I N Adijaya. 2004. Daya dukung
limbah jagung dan kacang tanah  untuk pakan
sapi   di lahan marginal. Makalah disampaikan
dalam Seminar Nasional  “Pemberdayaan
Petani Miskin di Lahan Marginal Melalui
Inovasi Teknologi Tepat Guna. Mataram,  31
Agustus-1 September 2004

Yasa I M R, I N  Adijaya, I G A K Sudaratmaja, I K
Mahaputra, I W  Trisnawati, J. Rinaldi, D A
Elizabeth, A K Wirawan dan A  Rachim. 2007.
Laporan Akhir Prima Tani Renovasi di Lahan
Kering Dataran Rendah Beriklim Kering Desa
Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak Buleleng
Bali. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
Denpasar.

Yusdja Y dan N Ilham. 2006. Arah kebijakan
pembangunan peternakan rakyat. JAKP 2 (2):
183-203.



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 30, Agustus 2012 104

Fagi, A.M., Irsal Las, M.Syam, A.K. Makrim dan
A.Hasnuddin. 2003.  Penelitian padi menuju
revolusi hijau lestari. Balipa.Puslitbangtan.
Badan Litbang Pertanian.

Harsanti, L., Hanibal dan Mugiono.  2003.  Analisis
daya adaptasi 10 galur mutan padi sawah di
20 lokasi uji daya hasil pada dua musim. Zuriat
14(1): 1-7

Sembiring, H.  2011.  Kesiapan teknologi budidaya
padi menanggulangi dampak perubahan iklim
global.  Prosiding Seminar Ilmiah Hasil
Penelitian Padi nasional 2010.  Balai Besar
Penelitian tanaman padi, Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian Kementerian
Pertanian. hal 1-10.

Sembiring, H.  2011.  Padi untuk Ketahanan
Pangan.  Pusat penelitian dan pengembangan
tanaman pangan

Suhartini,T., I.Hanarida, Sutrisno, S.Rianawati,
Sustipryanto dan Kurniawan. 1997.
Pewarisan sifat toleran keracunan besi pada
beberapa varietas padi.  Penelitian Pertanian
16(1): 26-32

Suriapermana, S dan I. Syamsiah.  1994.  Tanam
jajar legowo pada sistem usahatani minapadi-
azola di lahan sawah irigasi.  Risalah Seminar
Hasil Penelitian Sistem Usahatani dan sosial
ekonomi . Pusat Penelitian dan
Pengembangan tanaman Pangan. Bogor.



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 30, Agustus 2012 105

PENGARUH TINGKAT KEMATANGAN BUAH PISANG KEPOK
(Musa paradisiaca normalis) TERHADAP MUTU TEPUNG YANG DIHASILKAN
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ABSTRAK

Semua jenis buah pisang mentah dapat diolah menjadi tepung pisang, tetapi warna tepung yang
dihasilkan bervariasi, karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah, jenis buah dan cara pengolahannya,
sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kematangan buah pisang kepok  yang paling
sesuai untuk dijadikan tepung pisang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat
kematangan buah pisang kepok (Musa paradisiaca normalis) terhadap mutu tepung yang dihasilkan.
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan dalam penelitian ini adalah perbedaan
tingkat kematangan buah pisang kepok (T) dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 6 kali. Perlakuan
yang diberikan adalah : T1 = buah pisang kepok sangat muda (berumur 50 hari dari keluar jantung), T2 =
buah pisang kepok muda (berumur 70 hari dari keluar jantung) dan T3 = buah pisang kepok matang
(berumur 90 hari dari keluar jantung). Masing-masing perlakuan di ulang sebanyak 6 kali. Penelitian ini
dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas Mahasaraswati Denpasar, dari tanggal 2  Januari  sampai
dengan 17 Februari 2012. Untuk memperoleh data uji organoleptik tentang  warna, rasa, aroma dan tekstur
dari tepung yang dihasilkan  digunakan  10 orang  panelis. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis
menggunakan SPSS versi 12 dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Dalam penelitian ini hipotesis yang
digunakan yaitu Ho: pengaruh perlakuan semuanya sama, Hi: minimal ada satu pengaruh perlakuan yang
tidak sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan  membandingkan  statistik   hitung
dengan  statistik  tabel. Setelah   dilakukan   analisis  data  didapatkan  T Hitung > T Tabel, dimana statistik
hitung warna sebesar 11,695; rasa sebesar 7,089; aroma sebesar 8,901 dan tekstur sebesar 12,522.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh perbedaan umur buah pisang kepok terhadap
mutu  tepung pisang kepok  yang dihasilkan, dimana pada perlakuan T1 warna tepung pisang paling putih.
Sedangkan untuk  aroma dan rasa tepung sangat  khas buah pisang dihasilkan pada perlakuan T3 dan
tekstur tepung sangat halus dihasilkan pada perlakuan T2.

Kata Kunci : Pisang kepok, mutu, tepung

ABSTRACT: THE EFFECT OF KEPOK BANANA  MATURITY (Musa paradisiaca normalis)
 TO THE QUALITY  OF THE FLOUR PRODUCED

All kinds of bananas can be processed into flour, but the colour of the resulting flour varies, as it is
influenced by the level of maturity of fruit, fruit types and way of processing, so it needs to do a study to
determine the maturity of kepok bananas to get the most suitable to be used as flour bananas. The purpose
of this study was to determine the effect of the maturity level kepok banana (Musa paradisiaca normalis) for
the quality of flour produced. The experimental study using a Completely Randomized Design (CRD).
Treatment given in this study is the difference in maturity level kepok bananas (T) and each treatment was
repeated for six times. The treatment used are: T1 = banana kepok very young (aged 50 days from the heart
out), T2 = banana kepok young (aged 70 days from the heart out) and T3 = kepok ripe bananas (90 days old
from the heart out). The research was conducted at the Laboratory of Biology, University of Mahasaraswati
Denpasar, from January 2 through February 17, 2012.To obtain the organoleptic test data about the colour,
flavor, aroma and texture of the flour produced, 10 panelists are used. Data obtained from this study were
analyzed using SPSS version 12 using the Kruskal-Wallis test. In this study the hypothesis that use the Ho:
all the same treatment effect, Hi: at least there is a treatment effect that is not the same or different. basis for
decision making is a statistic calculated by comparing the statistical tables After statistical analysis of data
there are statistical count larger than the statistical tables. Statistical count of colour is 11.695;  sense of
7.089; aroma and texture of 8.901 at 12.522.  It can be concluded that no effect of age differences kepok
banana flour organoleptic test of the quality of bananas produced kapok, where the T1 treatment of the white
colour of banana flour. As for the aroma and flavor typical of banana flour is produced in the treatment of T3
and the texture is very fine flour produced in the treatment of T2.

Keywords: Banana kepok, the quality, flour
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PENDAHULUAN

Hampir semua lapisan masyarakat Indonesia
mengenal tanaman pisang. Penyebaran tanaman
pisang sangat luas mulai dari dataran rendah
sampai dataran tinggi, baik yang dibudidayakan
dilahan khusus maupun di tanam di sembarangan
seperti di kebun atau di halaman. Tanaman pisang
dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah
maupun dataran tinggi sampai 1300 meter di atas
permukaan laut. Ada dua kepentingan orang
menanam pisang yaitu untuk dimanfaatkan guna
memenuhi kebutuhan sendiri dan dijual untuk
penghasilan. Oleh karena itu, produksi pisang
menduduki peringkat pertama di Indonesia
dibandingkan dengan buah-buahan lainnya
(Astawan, 2008).

Buah pisang merupakan buah konsumsi mulai
dari bayi hingga orang lanjut usia, karena di
samping kandungan vitaminnya cukup tinggi,
teksturnya yang lunak sehingga mudah dikunyah
dan mudah dicerna oleh usus (Rukmana, 1999).
Buah pisang sangat berpotensi untuk
dikembangkan menjadi bahan makanan pokok.
Buah pisang sebagai bahan makanan yang
mengandung karbohidrat banyak dijumpai pada
tiap rumah tangga, serta harganya relatif murah.
Penggunaan buah pisang pada saat ini masih
terbatas pada bentuknya yang asli atau segar yaitu
sebagai buah-buahan. Untuk itu perlu dirintis suatu
usaha untuk meningkatkan pemanfaatan buah
pisang dalam bentuk-bentuk yang lain sehingga
dapat menambah nilai ekonomisnya dan
mempunyai daya tahan yang lebih baik dari bentuk
aslinya (Anonim, 2009).

Dalam usaha penganekaragaman pola
konsumsi pangan dan peningkatan persediaan
bahan pangan di masa mendatang, pisang dapat
diolah menjadi berbagai bentuk bahan makanan.
Apabila pisang tersebut tidak segera dikonsumsi,
maka akan menjadi rusak dan tidak dapat
digunakan lagi. Untuk mencegah atau
menghambat terjadinya kerusakan dan untuk
menambah macam atau jenis makanan
(penganekaragaman bahan makanan) perlu
dilakukan usaha pengolahan tingkat rumah tangga,
pada umumnya pengolahan pisang merupakan
pengolahan tradisional yang dilakukan secara
sederhana tanpa mengabaikan kandungan
gizinya, salah satunya adalah dengan mengolah
buah pisang menjadi tepung (Anonim, 2009).

Buah pisang cukup sesuai untuk diproses
menjadi tepung mengingat komponen utama
penyusunnya adalah karbohidrat. Buah pisang juga
sebagai bahan pangan merupakan sumber energi

dan mineral terutama kalium. Tepung pisang
merupakan produk antara yang cukup prospektif
dalam pengembangan sumber pangan lokal
(Viklund, 2009)

Pada dasarnya semua jenis buah pisang
mentah dapat diolah menjadi tepung, tetapi warna
tepung yang di hasilkan bervariasi, karena
dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah, jenis
buah, dan cara pengolahan. Buah pisang kepok
(Musa paradisiaca normalis) mempunyai warna
tepung yang paling baik yaitu putih. Buah pisang
kepok tidak hanya dikonsumsi dalam keadaan
segar tetapi juga cocok dikonsumsi dalam bentuk
olahan, dimana daging buahnya berwarna putih
pada buah yang masih muda, tidak berbiji dan
bertekstur agak keras dengan aroma yang kurang
harum. Pisang kepok mempunyai kandungan gizi
yang baik yaitu kaya akan karbohidrat, mineral
dan vitamin. Buah pisang kepok yang tua sangat
tepat untuk dijadikan tepung, karena warna tepung
yang dihasilkan putih, rasanya manis karena
sudah mengandung gula. Oleh sebab itu, pemilihan
buah pisang kepok varietas Kalimantan Selatan
sangat tepat untuk dijadikan tepung pisang
(Nuryadin, 2008).

Menurut Prabawati (2009), semakin tua atau
matang umur buah pisang, pembentukan senyawa
aroma seperti asam-asam organik semakin
meningkat, pati dan tanin menurun, sehingga
berpengaruh terhadap aroma tepung pisang. Umur
buah pisang yang masih muda kandungan zat pati
tepungnya masih tinggi sehingga belum khas
aroma buah pisang. Sebaliknya pada umur buah
pisang tua kandungan gula semakin tinggi
sehingga rasa dan aroma tepung yang dihasilkan
khas buah pisang. Perubahan flavor (cita rasa)
disebabkan oleh bertambahnya gula-gula
sederhana seperti dextrose, levulosa dan sukrosa
yang menambah rasa manis dan berkurangnya
zat-zat fenolik yang menyebabkan rasa sepat dan
bertambahnya zat-zat volatil yang menyebabkan
semakin harumnya  buah pisang yang matang.

Tepung pisang dapat dimanfaatkan untuk
keperluan penelitian, rumah tangga, dan bahan
baku industri. Tepung pisang dapat digunakan
untuk mengatasi kasus anemia pada umumnya,
kekurangan gizi dan gangguan pencernaan.
Tepung pisang dapat diolah lebih lanjut menjadi
formulasi seperti  kue basah, biskuit atau kue
kering, cake dan makanan bayi (Anonim, 2009).
Walaupun semua pisang kepok mentah bisa diolah
menjadi tepung, namun tepung yang dihasilkan
berbeda-beda baik dari segi warna, rasa, tekstur
maupun aroma. Oleh sebab itu, perlu di adakan
penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kualitas
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tepung pisang yang lebih baik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat
kematangan buah pisang kepok (Musa paradisiaca
normalis) terhadap  mutu  tepung yang dihasilkan.

METODOLOGI

Penelitian menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Perlakuan yang coba dalam
penelitian ini adalah perbedaan umur buah pisang
kepok (Musa paradisiaca normalis) yang dipakai
yaitu:
T1 = Buah pisang kepok yang sangat muda

(berumur 50 hari dari keluarnya jantung)
T2 = Buah pisang kepok yang muda (berumur

70 hari dari keluarnya jantung)
T3 = Buah pisang kepok yang matang (berumur

90 hari dari keluarnya jantung).

Masing –masing perlakuan di ulang sebanyak
6 kali. Populasi dalam penelitian ini adalah buah
pisang kepok (Musa paradisiaca normalis) yang
diambil langsung dari pohonnya di Desa Sukawati,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sampel
dalam penelitian ini adalah masing-masing 1 kg
buah pisang kepok (Musa paradisiaca normalis)
dengan menggunakan umur buah pisang yang

berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di
Laboratorium Biologi Universitas Mahasaraswati
Denpasar-Bali, dari tanggal 2 Januari sampai
dengan tanggal 17 Februari 2012.

Variabel yang diamati adalah warna, rasa,
aroma dan tekstur dari tepung pisang kepok yang
dihasilkan.  Data diperoleh setelah melakukan uji
organoleptik terhadap 10 orang panelis terlebih
dahulu.  Analisis data penelitian menggunakan
SPSS versi 12. Data berupa skor hasil
pengamatan warna, rasa, aroma dan tekstur
tepung dari buah pisang kepok (Musa paradisiaca
normalis). Kemudian data tersebut dianalisis
dengan menggunakan Uji Kruskal-Wallis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil uji organoleptik yang telah dilakukan
dengan menggunakan 10 orang panelis, maka
tanggapan dari panelis tersebut terhadap warna,
rasa, aroma dan tekstur tepung yang dihasilkan
pada masing-masing perlakuan (dalam bentuk
persen) dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari hasil pengujian organoleptik mengenai
warna tepung pisang kepok dapat terlihat, ada
perbedaan yang nyata diantara ketiga hasil tepung
pisang kepok. Dari Tabel 1 terlihat  penjumlahan

 
            Tabel 1. Hasil uji organoleptik terhadap tepung pisang kepok yang dihasilkan 

No Parameter Skala hedonik Tingkat kematangan buah pisang kepok

Tabel 1. Hasil uji organoleptik terhadap tepung pisang kepok yang dihasilkan

No Parameter Skala hedonik Tingkat kematangan buah
pisang kepok yang berbeda

T1 (%)(Sangat muda) T2 (%)(Muda) T3 (%)(Matang)

1 Warna Putih 81,6 76,6 3,3
Agak kuning 16,6 23,3 88,3
Kuning 1,6 0 8,3
Agak coklat 0 0 0

2 Rasa Sangat khas pisang 11,6 8,3 16,6
Agak khas pisang 38,3 48,3 43,3
Khas pisang 25,0 33,3 33,3
Tidak khas pisang 25,0 10,0 6,6

3 Aroma Sangat khas pisang 11,6 33,3 26,6
Agak khas pisang 51,6 61,6 68,3
Khas pisang 36,6 5,0 5,0
Tidak khas pisang 0 0 0

4 Tekstur Halus 60,0 93,3 75,0
Agak halus 0 0 6,6
Kurang halus 40,0 6,6 18,3
Agak kasar 0 0 0
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skor warna dari pengamatan panelis yang paling
tinggi yaitu warna tepung pisang kepok paling putih
adalah pada T1 yaitu buah pisang kepok yang
sangat muda berumur 50 hari dari keluarnya
jantung dan T2 yaitu buah pisang kepok yang muda
berumur 70 hari dari keluarnya jantung dan
penjumlahan skor yang paling rendah yaitu warna
tepung pisang agak kuning adalah T3 yaitu buah
pisang yang matang berumur 90 hari dari keluarnya
jantung, berarti perbedaan umur buah pisang kepok
berpengaruh terhadap warna tepung pisang yang
dihasilkan. Sedangkan menurut Nuryadin (2008),
bahwa buah pisang kapok mentah yang umurnya
lebih tua bisa saja dijadikan supaya berwarna putih
asalkan diberikan perlakuan terlebih dahulu yaitu
pisang  dikukus dulu, lalu irisan buah pisang

direndam dalam larutan Natrium Metabisulfit untuk
mencegah reaksi pencoklatan pada irisan buah
pisang sehingga dapat memperbaiki warna tepung
yang dihasilkan. Untuk lebih memperjelas
bagaimana proses pembuatan tepung pisang
kepok tersebut dapat di lihat pada Gambar 1.

Dari hasil pengujian organoleptik mengenai
rasa tepung pisang dapat terlihat ada perbedaan
diantara ketiga perlakuan yang diberikan. Pada
Tabel 1 terlihat perlakuan yang memiliki rata-rata
paling tinggi yaitu rasa tepung sangat khas buah
pisang adalah perlakuan T3 yaitu buah pisang
kepok yang matang berumur 90 hari dari keluarnya
jantung  dan paling rendah yaitu rasa tepungnya
tidak khas buah pisang adalah perlakuan T1 yaitu
buah pisang kepok yang sangat muda berumur
50 hari dari keluarnya jantung. Hal ini
menunjukkan bahwa perbedaan umur buah pisang
berpengaruh terhadap rasa tepung pisang yang
dihasilkan. Perlakuan T3 merupakan umur buah
pisang kepok yang matang tapi kulit buah masih
hijau yaitu berumur 90 hari dari keluarnya jantung,
buah pisang ini sudah banyak mengandung gula
sederhana seperti dextrose, levulosa dan sukrosa
yang menambah rasa manis sehingga berpengaruh
pada rasa tepung yang dihasilkan yaitu khas buah
pisang, sehingga tepung ini disarankan digunakan
sebagai bahan campuran dalam pembuatan cake,
aneka kue kering, biskuit, dan mie (Sunita, 2009).

Dari hasil pengujian organoleptik mengenai
aroma tepung pisang terlihat  ada perbedaan
diantara ke tiga perlakuan. Pada Tabel, terlihat
perlakuan yang memiliki rata-rata paling tinggi yaitu
aroma tepung pisangnya sangat khas buah pisang
adalah perlakuan T3 yaitu buah pisang kepok yang
matang berumur 90 hari dari keluarnya jantung.
Hasil yang paling rendah  aroma tepung tidak khas
buah pisang adalah perlakuan T1 yaitu buah pisang
kepok yang sangat muda berumur 50 hari dari
keluarnya jantung. Hal ini disebabkan karena
makin tua/matang umur buah pisang,
pembentukan senyawa aroma seperti asam-asam
organik terus meningkat, pati dan tanin menurun,
sehingga berpengaruh terhadap aroma tepung
pisang (Prabawati, 2009). Menurut Sunita (2004),
umur buah pisang muda kandungan zat pati/
tepungnya masih tinggi sehingga belum khas
aroma buah pisang. Sebaliknya pada umur buah
pisang tua kandungan gula semakin tinggi
sehingga tepung yang dihasilkan beraroma khas
buah pisang. Oleh sebab itu, tepung ini disarankan
digunakan sebagai bahan campuran dalam
pembuatan cake, kue kering, biskuit, dan mie.

Dari hasil pengujian organoleptik mengenai
tekstur tepung pisang kepok terlihat ada

Gambar 1. Bagan Alir Pembuatan Tepung Pisang
Sumber: Anonim (2009).
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perbedaan diantara ke tiga perlakuan. Dari Tabel
1 terlihat  ada perbedaan skor rata-rata dari ke
tiga perlakuan, dimana rata-rata perlakuan yang
paling tinggi yakni tekstur tepung pisangnya
sangat halus adalah pada perlakuan T2 yaitu buah
pisang kepok muda yang berumur 70 hari dari
keluarnya jantung dan yang paling rendah yaitu
tekstur tepung pisangnya kurang halus adalah
pada perlakuan T1 yaitu  buah pisang kepok yang
sangat muda berumur 50 hari dari keluarnya
jantung. Tepung pisang kepok yang memiliki
tekstur agak halus adalah tekstur tepung yang
cocok untuk dijadikan bahan dasar pembuatan
cake (Anonim, 2009). Berdasarkan hasil penelitian
terlihat antara  warna dengan rasa tepung yang
dihasilkan terjadi hubungan bahwa semakin putih
warna tepung pisang yang dihasilkan maka rasa
tepungnya tidak khas buah pisang. Sedangkan
antara aroma dengan tekstur terlihat bahwa
semakin khas buah pisang aroma tepung yang
dihasilkan maka tekstur tepungnya kurang halus.
Hal tersebut disebabkan karena perbedaan umur
buah pisang kepok berpengaruh terhadap mutu
tepung yang dihasilkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:
1.  Ada pengaruh perbedaan umur buah pisang

kepok (Musa paradisiaca normalis)  terhadap
mutu  tepung yang dihasilkan.

2.  Warna tepung yang paling putih, aroma dan
rasa tepungnya tidak khas buah pisang di
dapatkan pada perlakuan T1 (berumur 50 hari
dari keluarnya jantung) dan warna tepung
kuning, aroma dan rasa tepungnya khas buah
pisang didapatkan pada perlakuan T3
(berumur 90 hari dari keluarnya jantung).

3. Tekstur tepung yang paling halus didapatkan
pada perlakuan T2 (berumur 70 hari dari
keluarnya jantung).

Saran

1. Bagi pengusaha tepung yang lebih
menginginkan tepung pisang dengan memiliki
rasa dan aroma yang khas buah pisang dapat
menggunakan buah pisang yang matang (T3)
yaitu buah pisang yang berumur 90 hari sejak

dari keluarnya jantung. Tetapi untuk
mendapatkan tepung pisang berwarna putih
dapat digunakan perlakuan T1 yaitu buah
pisang berumur 50 hari sejak dari keluarnya
jantung dan untuk mendapatkan tekstur
tepung yang sangat halus dapat digunakan
perlakuan T2 yaitu buah pisang berumur 70
hari sejak dari keluarnya jantung.

2. Bagi masyarakat, yang ingin mengolah buah
pisang dalam bentuk lain tanpa mengabaikan
kandungan gizinya dan dapat disimpan dalam
jangka waktu yang lama disarankan untuk
mengolah buah pisang menjadi tepung.

3. Bagi peneliti lyang ingin melanjutkan
penelitian ini disarankan untuk meninjau
aspek-aspek lainnya yang berpengaruh
terhadap tepung pisang kepok maupun hasil
olahan tepung pisang kepok (Musa
paradisiaca normalis).
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ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan kambing Peranakan Etawah (PE)
melalui pemberian limbah kopi terfermentasi  sebagai  substitusi leguminosa (gamal dan kaliandra).
Sebanyak 12 ekor kambing PE jantan umur 5 – 6 bulan dengan rata-rata bobot awal 20 kg dibagi atas 3
kelompok perlakuan pakan yaitu: Perlakuan P1 = 100% leguminosa   (gamal dan kaliandra dengan
perbandingan 1 : 1),   Perlakuan P2   =  70% leguminosa (gamal dan kaliandra dengan  perbandingan 1 : 1)
+ 30% Kulit kopi terfermentasi dan Perlakuan   P3 = 40% leguminosa   (gamal dan kaliandra dengan
perbandingan 1 : 1) + 60% Kulit kopi terfermentasi.  Hasil penelitian menunjukan rataan pertambahan bobot
badan harian kambing PE pada perlakuan P1 (88, 93 gram/ekor/hari) dan P2  (100,00 gram/ekor/hari) tidak
berbeda nyata (P>0,05), tapi keduanya berbeda nyata (P<0,05) dengan P3  (71,79 gram/ekor/hari).  Dari
penelitian ini  dapat disimpulkan bahwa pemberian kulit kopi terfermentasi  sebanyak 30 % dan  pemberian
leguminosa (gamal dan kaliandra) 70%  (P2) memberikan pertumbuhan yang paling baik pada kambing
PE.  Perlakuan P2 juga menunjukkan  kecendrungan konversi pakan yang paling efisien.

Kata Kunci : Kulit kopi terfermentasi, Pertumbuhan, Kambing PE

ABSTRAK: EFFECT OF FERMENTED COFFEE PEEL FEEDING AND LEGUME TO ETTAWAH
CROSSBRED GOAT GROWTH

This study was conducted to know the effect of fermented coffee peel feeding as substitution of legume
(gamal and kaliandra) to Ettawah Crossbred Goat Growth. This Research uses 12 Ettawah Crossbred Male
Goat, aged 5-6 months and initial weight average 20 kg. The goats were fed with legume, the treatments
ware follows , P1 treatment = 100% (gamal And Kaliandra with ratio 1: 1), P2  treatment = 70% legume
(Kaliandra gamal and with  ratio of 1: 1) + 30% fermented coffee peel, and P3 Treatment = 40% legume
(Kaliandra and gamal with ratio 1: 1) + 60% fermented coffee peel. The research results showed the average
daily body weight of Ettawah Crossbred Goat that fed with legume as follows, P1 treatment  was 88, 93 kg /
head, P2 treatment was 100.00 kg / head,  and P3 treatment was 71.79 kg / head. The results of P1 and P2
treatments were significantly different (P <0.01) to P3, while P2 and P1 treatment insignificantly very differ (P>
0.05). From the research result above, it could be concluded the feeding with 30% fermented coffee peel
feeding and 70% legume in the form of gamal And Kaliandra (P2) gives the best growth for Ettawah Crossbred
Goat and feed conversion for P2 shown the most efficient in feed usage.

Key words: fermented coffee peel, growth, Ettawah Crossbred Goat

PENDAHULUAN

Potensi alam untuk pengembangan kambing
di Bali masih cukup besar, terutama  di kawasan
sentra perkebunan dan lahan marginal. Di daerah
Bali terdapat areal perkebunan  seluas 166.454
Ha  diantaranya terdiri dari  perkebunan kopi
(39.923 Ha),  kelapa (72.500 Ha), cengkeh (23.250
Ha), mete: (15.266) ha, kakao (6.223 Ha), dan
panili  (448 Ha) (Anon, 2009). Disamping itu juga

terdapat areal lahan kering yang tidak produktif
atau lahan marginal  seluas 50.627 hektar (Tisna,
2001) yang potensial untuk ternak kambing.
Peranan pakan dalam usaha ternak kambing
sangat penting karena merupakan kunci
keberhasilan produksi ternak.  Produktivitas
peternakan kambing dapat dinaikan apabila pakan
yang diberikan memenuhi kebutuhan ternak, oleh
karena itu jenis pakan yang diberikan harus
bermutu baik dan dalam jumlah yang cukup.
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Limbah tanaman kopi memiliki potensi untuk
dimanfaatkan sebagai bahan pakan penguat
(konsentrat) bagi ternak. Limbah buah kopi secara
fisik komposisinya cukup besar yaitu sekitar 48
%  dari buah kopi (Zaenudin et al. 1995). Melalui
proses pengolahan kandungan gizi limbah kopi
terutama kandungan proteinnya  dapat
ditingkatkan.  Menurut Kompiang (2000), melalui
proses fermentasi dapat ditingkatkan nilai gizinya.
Dengan inokulan Aspergillus niger, kadar protein
daging buah kopi dapat ditingkatkan dari 9,8 %
menjadi 12,43 % (Guntoro, et al, 2002),   yang
dapat mensubstitusi kebutuhan dedak yang
selama ini telah banyak digunakan sebagai pakan
penguat, namun harus didatangkan dari luar lokasi
dan harganya relatif mahal.  Dipihak lain dalam
perkebunan kopi banyak gulma yang disela-sela
tanaman, disamping tanaman leguminosa
terutama gamal (Gliricidia sepium) dan kaliandra
(Calliandra calothyrsus) sebagai pohon penaung
tanaman kopi.    Ternak kambing yang diberi pakan
rumput lapangan saja belum dapat memenuhi zat-
zat makanan yang diperlukan oleh ternak, oleh
karena itu sebaiknya dicampur dengan leguminosa
untuk meningkatkan produktivitas kambing.
Tujuan penelitian adalah : (1) meningkatnya
produktivitas (pertumbuhan) kambing Peranakan
Etawah melalui pemberian limbah kopi
terfermentasi  dan (2) menguji  pengaruh substitusi
leguminosa (gamal dan kaliandra) dengan kulit
kopi terfermentasi  terhadap performans kambing
Peranakan Etawah jantan.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di Kelompok Ternak
Mekar Sari, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu,
Kabupaten Buleleng,  dari bulan Agustus 2011
sampai dengan bulan Desember 2011.   Analisis
Laboratorium dilaksanakan  di laboratorium Nutrisi
Pakan Ternak Fakultas Peternakan Universitas

Brawijaya dan  Balai Penelitian Ternak (Balitnak)
Ciawi, Bogor.  Pada penelitian ini digunakan ternak
Kambing Peranakan Etawah (PE) jantan
sebanyak 12 ekor yang berumur 5 – 6 bulan dengan
rata-rata bobot awal 20 kg.

Kulit kopi difermentasi menggunakan jamur
Aspergillus niger yang diperoleh dari Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali.
Aspergillus dilarutkan dengan air, ditambahkan
gula pasir, urea,  dan NPK, kemudian inkubasi
selama 24 jam. Fermentasi dilakukan di atas lantai
yang dilapisi dengan beton, beratap genteng.
Limbah yang telah siap difermentasi ditaburkan
pada permukaan media setebal 5 – 10 cm,
selanjutnya disiram dengan larutan Aspergillus
secara merata. Penyiraman dilakukan dengan
shower (gembor).  Tumpukan bahan yang telah
tersiram larutan Aspergillus ditaburkan lagi limbah
setebal 5 – 10 cm, selanjutnya disirami larutan
Aspergillus secara merata. Demikian seterusnya,
sehingga bahan habis tertumpuk dan tersiram
cairan Aspergillus.  Tumpukan kulit kopi ditutup
dengan terpal yang bersih secara rapat dan di
inkubasi selama 5 hari.   Setelah umur  5 hari
dibongkar, selanjutnya dikeringkan.  Ransum yang
diuji pada penelitian ini disusun   terdiri atas dua
bahan utama  yaitu leguminosa dan kulit kopi
terfermentasi.  Ramsum dengan komposisi bahan
pakan yang berbeda diberikan pada ternak dalam
tiga perlakuan yaitu Perlakuan P1 = 100%
leguminosa   (gamal dan kaliandra dengan
perbandingan 1 : 1),   Perlakuan P2   =  70%
leguminosa  (gamal dan kaliandra dengan
perbandingan 1 : 1) + 30% Kulit kopi terfermentasi
dan Perlakuan   P3 = 40% leguminosa   (gamal
dan kaliandra dengan  perbandingan 1 : 1) + 60%
Kulit kopi terfermentasi.

Penyusunan ransum perlakuan dilakukan
berdasarkan kebutuhan  bahan kering (BK) 3,8 %
dari bobot badan (Kearl, 1982). Kandungan nutrien
bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini
ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkan kandungan

Tabel 1.   Komposisi serta Kandungan Nutrien Pakan Hijauan dan Kulit kopi terfermentasi

                                       Hijauan
Nutrien Kulit kopi terfermentasi *

Gamal** Kaliandra**

BK  (%) 82,70 18,54 15,52
BO  (%) 89,17 92.33 93,24
PK (%) 13,68 23,01 25,08
SK (%) 52,94 21,94 21,49
Energi Bruto (Kkal/kg) 3.753 4.409 4.489

Keterangan :  * Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi  Pakan Ternak  Fakultas Peternakan, Universitas
Brawijaya, Malang

** Hasil Analisis Laboratorium Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor.
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nutrien dari masing-masing ransum perlakuan
ditunjukkan pada Tabel 2.

Parameter yang diamati meliputi :  (1).
pertambahan bobot badan, konsumsi  dan (2)
konversi Pakan. Data-data yang diperoleh
dianalisis dengan analisa sidik ragam berdasarkan
Program GenStat Release 12.2  dengan tingkat
kesalahan 1 – 5 % dilanjutkan dengan analisis
LSD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambahan Bobot Badan

Rataan bobot badan awal kambing PE pada
perlakuan P1, P2 dan P3 masing-masing adalah
adalah 23,55 kg/ekor, 23,85 kg/ekor dan 24,08 kg/
ekor (P>0,05), disajikan pada Tabel 3.  Sedangkan
rataan pertambahan bobot badan harian kambing
PE pada P1 adalah 88, 93 kg/ekor, dan P2  (
100,00 kg/ekor) tidak berbeda nyata (P>0,05) dan
keduanya nyata lebih tinggi (P<0,01) dari
perlakuan P3 ( 71,79 kg/ekor). Pengukuran
pertambahan berat badan dapat digunakan untuk
mengukur tingkat pemanfaatan pakan oleh ternak
selain untuk kebutuhan hidup (Pond et al., 2005).

Perbedaan respon yang ditampilkan oleh
kambing PE ini dapat memberikan gambaran
secara umum pengaruh kuantitas dan kualitas
ransum yang dicobakan. Hal ini sesuai dengan
pendapat Williamson dan Payne (1978)  bahwa
pertambahan berat badan terutama dipengaruhi
oleh kuantitas dan kualitas makanan yang
dikonsumsi. Kualitas ketiga ransum perlakuan
pada penelitian ini (Tabel 2) berbeda dalam
kandungan protein, SK dan energi bruto. Kualitas
ransum perlakuan P2 lebih baik dibandingkan
dengan ransum perlakuan lainnya, akibatnya
ternak pada perlakuan P2 menunjukkan
pertumbuhan lebih tinggi dari kelompok lainnya.
Church dan Pond (1982) menyatakan bahwa pada
masa pertumbuhan yang berperan penting dalam
peningkatan bobot badan adalah protein
sedangkan pada ternak dewasa yang berperan
adalah energi.

Menurut Pond et al. (2005) pengukuran
pertambahan berat badan digunakan untuk
mengukur sejauh mana pakan tersebut dapat
dimanfaatkan oleh ternak selain untuk kebutuhan
hidup.  Church dan Pond (1982) menyatakan
bahwa pada masa pertumbuhan yang berperan
penting dalam peningkatan bobot badan adalah
protein sedangkan pada ternak dewasa yang

Tabel 2.   Kandungan Nutrien Ransum Perlakuan

Perlakuan
Nutrien

P1 P2 P3

BK  (%) 17,03 36,73 56,43
BO (% BK) 92,79 91,70 90,62
PK (% BK) 24,05 20,94 17,83
SK (% BK) 21,72 31,08 40,45
Energi Bruto (Kkal/kg BK) 4.449,00 4.240,20 4.031,40

Keterangan :
P1 = 100% leguminosa  (gamal dan kaliandra dengan  perbandingan 1 : 1)
P2 =  70% leguminosa  (gamal dan kaliandra dengan  perbandingan 1 : 1) + 30% Kulit kopi terfermentasi
P3 = 40% leguminosa   (gamal dan kaliandra dengan  perbandingan 1 : 1) + 60% Kulit kopi terfermentasi.

Tabel 3. Pengaruh Kulit Kopi terfermentasi Terhadap Pertambahan Bobot Badan Kambing PE

Perlakuan
Parameter

P1 P2 P3

Bobot badan awal (kg/ekor) 23,55 23,85 24,08
PBBH (g/ekor/hari) 88,93 a 100,00 a 71,79 b

Keterangan :
- Nilai dengan huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 30, Agustus 2012 113

berperan adalah energi.  Penurunan pada
pertumbuhan kambing PE yang diberi kulit kopi
terfermentasi (P4) disebabkan kerena adanya  zat
anti nutrisi yang terkandung dalam limbah kulit
kopi terfermentasi   yaitu tanin sebesar 0,49% dan
kafein sebanyak 0,03%.    Menurut Mutschler.
1991,  kafein  bersifat merangsang saraf pusat,
pernafasan dan jantung  serta mengakibatkan
ternak bergerak aktif sehingga untuk menunjang
aktivitasnya di perlukan energi  Pada perlakuan
P4  memberikan pertambahan bobot badan rendah
dengan laju pertambahan bobot badan menurun.
Tingginya kandungan limbah kulit kopi
terfermentasi dalam pakan, menurunkan
palatabilitas  ransum tersebut.  Palatabilitas ternak
rendah mengakibatkan konsumsi ransum juga
rendah mengakibatkan ternak hanya dapat
memenuhi kebutuhan pokok saja.   Sedangkan
ada tanin dalam ransum dapat menurunkan
kecernaan protein  sesuai dengan pendapat Van
Soest (1982) yang dikutip oleh Soebarinoto (1991)
menyatakan bahwa tanin yang terlalu banyak
dalam ransum dapat menurunkan kecernaan
protein karena menghambat kerja enzim protease.

Konversi Pakan

Konversi pakan yang didapatkan dari hasil
penelitian ini adalah 8,27 untuk P1, 7,61 untuk P2
dan 8,53 untuk P3. Secara statistik ke 3 perlakuan
menunjukan  perbedaan yang  tidak nyata
(P>0,05).

Konversi pakan  adalah gambaran terhadap
efisiensi penggunaan ransum. Konversi pakan
merupakan perhitungan pembagian antara jumlah
konsumsi bahan kering per hari dengan
pertambahan bobot badan per hari. Pada penelitian
ini, rataan konversi pakan  tertinggi pada perlakuan
P3 yakni 8,53. Hal ini terjadi karena konsumsi BK
ransum perlakuan P3 paling rendah dan
pertambahan bobot badan hariannya juga rendah
sehingga dampaknya konversi pakan  menjadi
tinggi.

FCR paling rendah (efisien) terdapat pada
perlakuan P2 yakni 7,61, ini berarti bahwa kambing
yang diberi pakan leguminosa (gamal, kaliandra
dan 30% limbaah kopi) efisiensi penggunaan
ransumnya menjadi lebih baik. Kambing yang
diberi ransum perlakuan P2 membutuhkan 7,61
kg bahan kering ransum untuk meningkatkan 1
kg bobot badan.

KESIMPULAN

1. Pemberian kulit kopi terfermentasi  sebanyak
30 % dari total ransum dikombinasikan
dengan pemberian leguminosa berupa gamal
dan kaliandra memberikan pertumbuhan yang
paling baik yakni 100 gram/ekor/hari
dibandingkan dengan pemberian 100 %
Leguminosa (50% gamal dan 50% kaliandra)
yakni 88,93 gram/ekor/hari  dan terendah
penggunaan kulit kopi terfermentasi sampai

Grafik 1. Pertumbuhan Kambing PE pada tiga perlakuan pakan yang berbeda
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60% dikombinasikan leguminosa 40% (gamal
dan kaliandra) yaitu 71,79 gram/ekor/hari.

2. Konversi pakan pada pemberian kulit kopi
terfermentasi  sebanyak 30 % dari total ransum
dikombinasikan dengan pemberian
leguminosa berupa gamal yaitu 7,61
sedangkan pemberian 100 % Leguminosa
(50% gamal dan 50% kaliandra) yaitu 8,27
dan  penggunaan kulit kopi terfermentasi
sampai 60% dikombinasikan leguminosa 40%
(gamal dan kaliandra) yaitu 8,53.
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ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang paling mudah terkena bencana yang berkaitan dengan
perubahan iklim. Pengaruh perubahan iklim terhadap sektor pertanian dapat berupa dampak langsung
dan  tidak langsung seperti munculnya bahaya serangan hama dan penyakit. Sebaliknya sektor pertanian
juga ikut andil terhadap terjadinya pemanasan global antara lain usahatani padi sawah dan limbah ternak
yang dapat meningkatkan konsentrasi gas metan (CH4), Nitro monoksida (N2O) dari penggunaan pupuk,
pengelolaan lahan, pembakaran jerami, dan lainnya.  Disisi lain sektor pertanian juga dapat menurunkan
konsentrasi CO2 melalui proses fotosintesis serta pengembangan bio energi. Diantara tiga gas rumah
kaca (GRK) utama, metan merupakan GRK utama yang diemisikan oleh sektor ini. Dengan meningkatnya
ancaman dari perubahan iklim beberapa aksi yang perlu diimplementasikan pada sektor pertanian sebagai
berikut: 1) menerapkan sistem pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) dan system of rice intensification
(SRI) karena mampu menekan emisi NO2 sekitar 39-45%; 2) melakukan  sistem pengairan intermitent
dalam satu musim tanam dapat mengurangi emisi CH4 sampai 78%; 3) melakukan pemilihan varietas
padi rendah emisi GRK; 4) menggunakan bahan organik hasil dekomposisi untuk menurunkan emisi  10-
25%; 5) menggugunakan herbisida (berbahan aktif paraquat dan glifosat) untuk menurunkan emisi metana
60-70%; dan 6) melakukan prosessing limbah pertanian dan kotoran ternak secara aerobik menjadi pupuk
kompos. Pada  sektor peternakan, beberapa alternatif  yang dapat dilakukan antara lain: 1) menggunakan
jerami tanaman untuk pakan; 2) membuat biogas untuk menangkap 70% energi biogass metan sebagai
sumber energi; dan 3) memberikan pakan tambahan berupa pro biotik.

Kata kunci : perubahan iklim, sektor pertanian

ABSTRACT: IMPACT AND EFFORT TO RESOLVE THE GLOBAL CLIMATE CHANGE
AGRICULTURAL SECTOR

Indonesia is one of the most susceptible to disasters related to climate change.The influence of climate
change on agriculture can be both direct and indirect impacts such as the emergence of pests and disease
hazards. Instead the agricultural sector, the rice paddies and livestock waste also contribute to global warming.
It   can increase the concentration of methane gas (CH4), Nitrous monoxide (N2O) from fertilizer use, land
management, burning of straw, and others. On the other hand the agricultural sector can also reduce the
concentration of CO2 through photosynthesis and the development of bio energy.Among the three greenhouse
gases (GHG) emissions Methane is the main greenhouse gas emitted by this sector. With the growing
threat of climate change some of the actions that need to be implemented in the agricultural sector as
follows: 1) implementing of system  integrated crop management or  system of rice intensification (SRI),
because it can reduce NO2 emissions of about 39-45%, 2) perform of system irrigated intermitent in one
growing season to reduce CH4 emissions up to 78%; 3) the selection of rice varieties to lower GHG emissions,
4) using the decomposition of organic materials to reduce emissions of 10-25%; 5) using herbicide (paraquat
and glyphosate) to reduce methane emissions 60-70%, and 6) do the processing of agricultural waste and
livestock manure is aerobically composted into fertilizer. In the livestock sector, several alternatives  can be
done include: 1) use a straw for feed crops, 2) make biogas for energy biogass to capture 70% of methane
as an energy source, and 3) provide additional food in the form of pro-biotic.
 

Key words: climate change, the agricultural sector
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PENDAHULUAN

Sektor pertanian  menghadapi beberapa
permasalahan penting terkait dengan usaha
peningkatan produksi pangan antara lain  1)
terjadinya konversi lahan pertanian terutama lahan
irigasi ke penggunaan non pertanian yang terus
berlanjut; 2) penurunan kualitas lahan (degradasi)
sebagai akibat meningkatnya intensitas usaha
pertanian dan sistem pertanian yang kurang baik;
3) produktivitas pertanian yang menunjukkan gejala
pelandaian produksi karena keterbatasan
teknologi; 4) adanya perubahan penggunaan stok
pangan menjadi bio-energi; dan 5) tantangan
perubahan iklim (Las, et al, 2008).

Perubahan iklim merupakan fenomena global
yang melibatkan banyak negara dan berbagai
disiplin ilmu untuk mengatasinya. Perubahan iklim
dipicu oleh terjadinya peningkatan suhu global
(global warming) sebagai akibat meningkatnya
konsentrasi emisi gas-gas rumah kaca
(greenhouse effect) di atmosfer, seperti
karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitro oksida
(N2O) dan CFC melalui efek rumah kaca.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) menyimpulkan bahwa suhu rata-
rata global pada permukaan bumi telah meningkat
0,74 ± 0,18°C (1,33 ± 0,32°F) selama seratus tahun
terakhir. Bila kecenderungan peningkatan GRK
tetap seperti sekarang akan menyebabkan
peningkatan pemanasan global antara 1,5-4,5°C
pada tahun 2030.

Pada sektor pertanian, perubahan iklim global
akan mempengaruhi setidaknya tiga unsur iklim
dan komponen alam yang erat kaitannya dengan
pertanian, yaitu : (a) naiknya suhu udara yang juga
berdampak terhadap unsur iklim lain, terutama
kelembaban dan dinamika atmosfer, (b)
berubahnya pola curah hujan dan makin
meningkatnya intensitas kajadian iklim ekstrim
(anomali iklim) seperti El-Nino dan La-Nina, dan
(c) naiknya permukaan air laut akibat pencairan
gunung es di kutub utara (Las, 2007a).

Perubahan Iklim di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang
paling mudah terkena bencana yang berkaitan
dengan perubahan iklim.  Wilayah-wilayah di
daerah pesisir barat Sumatera, Selatan Jawa, Nusa
Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Maluku dan
Irian, merupakan wilayah dengan tingkat
kerentanan yang tinggi (UN-OCHA, 2006).

Di Indonesia telah terjadi sebanyak 1.429
kejadian bencana dalam kurun waktu 2003-2005,
dan 53,3% di antaranya berhubungan dengan
hidro-meteorologi (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Badan Koordinasi
penanggulangan Bencana Nasional, 2006).
Frekuensi kejadian banjir (34%), diikuti tanah
longsor (16%). Perubahan iklim kemungkinan
sebagai penyebab kekeringan dan curah hujan
yang ekstrim yang dapat membuat kerusakan
lebih besar terhadap bencana iklim (Trenberth dan
Houghton, 1996; IPCC, 2007).

Penurunan curah hujan karena variabilitas
iklim dan variasi musim dengan peningkatan
temperatur, secara nyata berpengaruh pada
persediaan air. Pada tahun El Nino, volume air
dalam penampungan menurun secara signifikan
(jauh di bawah normal), khususnya selama musim
kemarau (Juni – September).

Dampak Perubahan Iklim Bagi Sektor
Pertanian

Menurut Boer and Las (2008), pengaruh
perubahan iklim terhadap sektor pertanian dapat
berupa dampak langsung, seperti (a) menurunnya
produktivitas tanaman pangan yang disebabkan
oleh meningkatnya temperatur, peningkatan
variabilitas curah hujan dan salinitas air; (b)
meningkatnya kehilangan hasil panen yang
disebabkan meningkatnya frekuensi maupun
intensitas kejadian iklim ekstrim (bahaya iklim);
dapat juga berupa dampak tidak langsung seperti
munculnya bahaya serangan hama dan penyakit.
Berdasarkan data 10 tahun terakhir (1994-2003)
hasil monitoring terhadap pertanaman padi yang
dilaksanakan Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan (2004), rata-rata areal pertanian yang
rusak oleh kekeringan mencapai 319.958 ha,
dengan gagal panen 81.050 ha, ekuivalen dengan
kehilangan 354.512 ton GKP (Tabel 1). Sementara
areal yang terkena banjir 147.977 ha dengan gagal
panen 35.972 ha (ekuivalen 372.156 ton GKP
(Tabel 2).

Selanjutnya Depertemen Pertanian
melaporkan bahwa dalam bulan Januari-Juli 2007
luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan
mencapai 268.518 ha, dimana 17.187 ha di
antaranya mengalami gagal panen. Hal tersebut
telah menurunkan produksi padi sebanyak 91.091
ton GKP.
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Dampak Sektor Pertanian Terhadap Peruba-
han Iklim Global

Sektor pertanian merupakan salah satu
sektor yang cukup besar kontribusinya terhadap
tingkat emisi gas rumah kaca, berada pada posisi
ketiga setelah sektor kehutanan dan sektor energi.
Sumber emisi gas rumah kaca dari sektor
pertanian berasal dari bergai sumber yaitu dari
ternak ruminansia, tanah pertanian, pembakaran
sisa-sisa tanaman dan sawah. Sumbangan emisi
gas rumah kaca terbesar sektor pertanian berasal
dari padi sawah dan ternak, sedangkan dari tanah
dan pembakaran sisa tanaman adalah kecil (Boer,
2002).

Untuk sektor pertanian, sawah merupakan
sumber emisi gas rumah kaca terbesar, kemudian

diikuti oleh peternakan, emisi gas rumah kaca dari
tanah dan dari pembakaran biomass (sisa
pertanian). Diantara tiga gas rumah kaca utama,
metan merupakan jenis gas rumah kaca utama
yang diemisikan oleh sektor ini. Total emisi metan
tahun 1994 dari sektor ini sekitar 3.2 Tg, sebagaian
besar dari padi sawah (71%) dan peternakan
(29%).

Budidaya  padi  yang selalu tergenang
merupakan sumber GRK yaitu karbondioksida
(CO2), metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N2O).
Karbondioksida merupakan komponen terbesar
yang diemisikan dari lahan pertanian. Kajian yang
dilaksanakan di Balingtan pada tahun 2007
menunjukkan bahwa emisi CO2 yang dilepas oleh
lahan sawah irigasi selama satu musim tanam
berkisar 3,5-4,2 ton per hektar per musim tanam

Tabel 1. Pengaruh kekeringan pada musim kemarau dan musim hujan terhadap pertanaman padi di
Indoensia (1994-2003)

Tahun                        Kekeringan musim kemarau                          Kekeringan musim hujan

Terkena Puso Terkena Puso
                   .................................ha............................

1994 489.178 150.319 79.114 10.781
1995 18.462 3.385 10.938 1.248
1996 49.990 11.458 29.812 6.053
1997 426.150 85.079 191.011 43.531
1998 71.050 13.776 886 286
2002 262.839 28.108 85.683 13.582
2003 455.836 103.486 57.293 2.238
Rata-rata 289.167 76.736 30.791 4.314

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (2004).

Tabel 2. Luas areal tanaman padi yang terkena dampak banjir, kerusakan dan kehilangan hasil di
Indonesia (1994-2003).

Tahun Areal terkena banjir Total kerusakan Kehilangan hasil
........................ha...................... ton

1994 132.973 32.881 342.302
1995 218.144 46.957 547.639
1996 107.385 38.167 305.379
1997 58.974 13.787 153.177
1998 158.737 34.701 385.633
1999 188.655 42.087 466.029
2001 129.331 23.040 312.360
2002 219.580 63.459 551.218
2003 118.020 28.677 285.672
Rata-rata 147.977 35.972 372.156

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (2004).
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pada berbagai system pertanaman padi (Setyanto,
2008).

Walaupun emisi CO2 sangat tinggi  pada
usahatani  padi, tetapi gas ini akan kembali
digunakan tanaman padi saat berlangsungnya
proses fotosintensis dan akan dikonservasikan ke
bentuk biomas tanaman. Oleh karena itu emisi
CO2, dari tanaman padi disebut sebagai zero net
emission. Emisi N2O pada kajian yang sama
berkisar 0,52-0,88 kg per hektar per musim tanam
pada penggunaan pupuk urea 259 kg per hektar
(Setyanto, 2008).

Pembakaran biomass seperti alang-alang dan
sisa-sisa tanaman semusim seperti jerami padi
secara langsung akan menghasilkan gas CO2.
Namun karena ilalang ataupun tanaman semusim
akan tumbuh kembali dengan cepat, maka CO2
yang dilepaskan ini akan diserap kembali sehingga
emisi CO2 dari proses pembakaran biomass sisa-
sisa tanaman semusim atau alang-alang
diasumsikan no1. Selain gas CO2 pembakaran
biomass ini akan menghasilkan gas rumah kaca
lainnya seperti CH4, N20, NOx, dan CO. Tanaman
padi juga melepaskan gas CH4 melalui
dekomposisi bahan organik yang berlangsung
secara anaerobik akibat adanya penggenangan air.
Dari sawah juga akan dihasilkan emisi gas rumah
kaca lainnya dalam jumlah yang sangat kecil
sehingga seringkali tidak diperhitungkan dalam
inventarisasi gas rumah kaca.

Bakteri metanotrop yang ada pada lahan
sawah adalah satu-satunya mikroorganisme yang
dapat menggunakan CH4 sebagai bagian proses
metabolismenya untuk kemudian dirubah menjadi
CO2. Dengan berat molekulnya yang ringan, gas
CH4 juga mampu menembus sampai lapisan
ionosfir dimana terdapat senyawa radikal O3 yang
berfungsi sebagai pelindung bumi dari serangan
radiasi gelombang pendek ultra violet. (UV-B).
Kehadiran gas CH4 pada lapisan dengan O3
sehingga kandungannya berkurang. Metana
adalah salah satu gas yang menyebabkan
penipisan ozon bumi, oleh karena itu, gas rumah

kaca yang harus diwaspadai untuk diturunkan
emisinya dari lahan sawah adalah metana. Prinsip
utama dalam mengurangi emisi CH4 dari lahan
sawah adalah dengan merubah mekanisme
dekomposisi anaerobik bahan organik tanah ke
dekomposisi secara aerobik sehingga yang
dihasilkan gas CO2. Sepeti halnya hukum
kekekalan energi yang menyebutkan bahwa energi
tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan tetapi
dapat mengalami perubahan dari bentuk energi
yang satu ke bentuk yang lain. Untuk itu apabila
sejumlah energi karbon dalam tanah dapat dirubah
menjadi CO2, maka upaya mitigasi emisi CH4 dari
lahan sawah dapat berlangsung karena
mekanisme rosot CO2 lebih sederhana
dibandingkan CH4. Beberapa teknologi sudah
dihasilkan Balingtan untuk mendukung upaya ini
antara lain:  (1) mengganti cara pengairan sawah
yang berterusan dengan cara pengairan terputus
dapat mengurangi emisi CH4 sampai 78% (2)
pemilihan varietas padi rendah emisi gas ini dari
lahan sawah. Penciri umum dari varietas tersebut
adalah berumur genjah, efektif memanfaatkan hasil
fotosintesis, jumlah anakan sedikit dan memiliki
kapasitas oksidasi perakaran yang kuat (Setyanto,
2008).

Penggantian varietas Cisadane dengan Way
Apoburu dapat mengurangi emisi CH4 sebesar
35% pada kondisi lahan yang sama. Secara
keseluruhan kajian di Balingtan menunjukkan
bahwa penggantian varietas padi mampu menekan
laju emisi CH4 sebesar 10-66%. Pemakain bahan
organik yang sudah mengalami dekomposisi lanjut
atau matang juga berperan menurunkan emisi
sebesar 10-25% dan (4) penggunaan herbisida
dengan bahan aktif paraquat dan glifosat mampu
menurunkan emisi metana secara nyata antara
60-70% dibandingkan yang tidak menggunakan
herbisida (Setyanto, 2008).

Pada sektor peternakan, proses fermentasi
yang berlangsung di dalam lambung ternak seperti
sapi, kerbau, kuda, kambing, domba akan
menghasilkan gas metan. Gas metan juga akan

Tabel 3.  Emisi GRK dari sektor pertanian di Indonesia 1990 (Gg)

Sumber CH4 N2O CO NOX

Padi sawah 2.758,0 - - -
Penggunaaan pupuk - 24,7 - -
Pembakaran sisa tanaman 26,8 0,6 564,4 22,8
Peternakan 864,4 - - -
Total 3.649,2 25,5 564,4 22,8

Sumber : KLH (1996) dalam Subayono (2007)
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dihasilkan melalui proses dekomposisi kotoran
ternak yang berlangsung secara anaerobik. Selain
metan, nitrogen yang dikeluarkan dari ekresi
ternak (baik dalam urin maupun kotoran) melalui
proses denitrifikasi akan menghasilkan gas N2O
(Setyanto, 2008).

Strategi Mitigasi dan Adaptasi Terhadap
Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian

a. Mitigasi
Upaya mitigasi merupakan hal yang sangat

penting dalam rangka memperbaiki perubahan
iklim di masa yang akan datang, sebab jika tidak
dilakukan dari sekarang, maka akibat yang
ditimbulkan akan sulit untuk ditangani terutama
di negara berkembang. Di Indonesia, Kementerian
Pertanian telah mengembangkan beberapa
alternatif inovasi teknologi untuk mitigasi perubahan
iklim antara lain :

1. Mengembangkan varietas padi  unggul
rendah emisi gas rumah kaca
Padi sawah termasuk salah satu sumber

utama emisi gas metan, dengan volume emisi
berkisar antara 20-100 Tg CH4 per tahun (IPCC

1992). Indonesia dengan luas areal tanam padi
sawah 10,6 juta ha diperkirakan menyumbang
sekitar 1% dari total emisi gas metan global (Neue
can Roger, 1993).

Emisi gas metan dari lahan sawah ditentukan
oleh perbedaan sifat fisiologi dan morfologi varietas
padi. Kemampuan varietas mengemisi gas CH4
bergantung kepada rongga aerenkhima, jumlah
anakan, biomassa, sistem perakaran, dan
aktivitas metabolisme. Penelitian pada lahan
sawah tadah hujan menunjukkan, varietas
Ciherang, Cisantana, Tukad Balian, dan Way Apo
Buru menghasilkan emisi gas CH4 yang rendah
(Las, 2007b)

Khusus untuk emisi gas metana dari lahan
sawah, strategi utama dalam mengurangi
kapasitas laju produksi adalah dengan memilih
varietas dan teknik budi daya yang tepat. Tanaman
padi berperan aktif sebagai media pengangkut
metana dari lahan sawah ke atmosfer.  Lebih dari
90% metana diemisikan melalui jaringan aerenkima
dan ruang interseluler tanaman padi, sedangkan
kurang dari 10% sisanya dari gelembung air.
Kemampuan tanaman padi dalam mengemisi
metana beragam, bergantung pada sifat fisiologis
dan morfologis suatu varietas. Selain itu, masing-
masing varietas mempunyai umur dan aktivitas

Tabel 4. Emisi metana dan hasil gabah beberapa varietas padi yang ditanam pada ekosistem berbeda

Ekosistem/varietas Emisi CH4 (kg/ha) Hasil (t/ha) Indeks produksi
padi per kg

Lahan sawah irigasi dan sawah tadah hujan
Dodokan 74 3,3 44,5
Tukad Balian 115 5,1 44,3
Maros 117 4,3 36,7
Cisantana 124 5,4 43,5
Muncul 127 4,6 43,5
Way Apoburu 154 7,4 48,1
Memberamo 173 7,4 42,8
Ciherang 175 5,8 33,1
IR 64 176 6,7 38,1
Tukad Unda 185 5,3 28,6
Batang Anai* 196 4,5 23,2
Cisadane 218 6,4 29,4
IR36 112 4,9 43,8
Lahan sawah pasang surut
Martapura 171 5,99 34,9
Sei Lalan 153 6,75 42,2
Indragiri 141 6,03 42,7
Punggur 105 5,65 63,4

- *) Hanya berlaku satu musim
- Sumber : Wihardjaka, et al (1997); Wihardjaka, et al (1997), dan Setyanto et al. (2004);
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akar yang berbeda yang erat kaitannya dengan
volume emisi metana. Pemilihan varietas padi yang
ditanam di suatu daerah ditentukan oleh potensi
hasil panen, kondisi ekosistem, serta ketahanan
terhadap hama dan penyakit endemik serta kondisi
ekstrim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
setiap varietas padi menghasilkan emisi metana
yang berbeda-beda, sehingga penggunaan varietas
yang tepat diharapkan dapat menekan emisi
metana. Penekanan emisi metana dengan
menanam varietas yang tepat merupakan pilihan
yang paling mudah diterapkan petani. Apalagi
varietas-varietas padi yang diintroduksikan ke
petani mempunyai daya hasil yang tinggi atau
minimal sama dengan varietas yang biasa ditanam
petani. Hasil pengujian beberapa varietas padi
sawah irigasi, sawah tadah hujan maupun sawah
pasang surut  sejak tahun 1995 menunjukkan
bahwa varietas Cisadane mengemisi  metana
paling tinggi, sedangkan IR36 dan Dodokan paling
rendah  (Tabel 4). Cisadane diduga mempunyai
kemampuan fotosintesis yang lebih baik dari
varietas lain sehingga eksudat akar yang dihasilkan
lebih mudah terdegradasi. Sebaliknya IR36 dan
Dodokan diduga mempunyai kapasitas
pengoksidasi akar yang lebih baik dari varietas
lain sehingga konsentrasi oksigen di sekitar akar
meningkat dan metana teroksidasi secara biologis
oleh bakteri metanotropik.

Hasil padi per kilogram metana dapat
digunakan untuk menghitung tingkat emisi metana
yang dihasilkan oleh suatu varietas. Rasio antara
hasil padi dan besarnya emisi metana (indeks)
dapat digunakan untuk menduga besarnya emisi
metana dalam satu musim (Tabel 4). Way
Apoburu, misalnya, mempunyai indeks 48,1.
Dengan hasil gabah 5 t/ha maka dugaan emisi
metana untuk Way Apoburu adalah 103,9 kg/ha/
musim. Bila yang ditanam Tukad Unda (indeks
28,6) maka emisi metana adalah 174,8 kg/ha/
musim. Emisi metana ditentukan oleh karakteristik
tanaman, diameter rongga aerenkima, eksudasi
akar, daya oksidasi akar, serta pemupukan dan
pengaturan air. Hasil penelitian di Jakenan, Pati
Jawa Tengah, menunjukkan lama tumbuh tanaman
juga menentukan besarnya emisi metana dari
lahan sawah. Makin lama periode tumbuh
tanaman, makin banyak eksudat dan biomassa
akar yang terbentuk sehingga emisi metana
menjadi tinggi (Setyanto, 2006).

2. Inovasi Teknologi Pemupukan,
Pengelolaan  Tanah, dan Air
Emisi gas metan dapat direduksi hingga

17,3% dengan penggunaan pupuk ZA, sedangkan

dengan pupuk urea pril hanya mereduksi 8,0%
dibandingkan dengan pertanaman padi tanpa
pupuk urea. Selain pemupukan, teknologi budidaya
tanpa olah tanah mampu mereduksi laju emisi gas
metan 31,5-63,4% dibanding teknologi olah tanah
sempurna. Demikian juga teknologi irigasi
berselang (intermintten irrigation), selain
menghemat air, juga dapat  mereduksi emisi gas
metan 34,3-63,8% dibandingkan dengan
pertanaman yang digenangi terus-menerus (Las,
2007b).

Prinsip utama dalam mengurangi emisi CH4
dari lahan sawah adalah dengan merubah
mekanisme dekomposisi anaerobik bahan organik
tanah ke mekanisme dekomposisi aerobik
sehingga dihasilkan gas CO2. Hasil penelitian
Mulyadi et al. (2003) menunjukkan bahwa sistem
tanam tanpa olah tanah (TOT) mengemisi CH4 lebih
rendah dari sistem tanam olah tanah sempurna
(OTS), yaitu 8,71 kg/ha/musim dan 9,31 kg/ha/
musim. Emisi tertinggi terjadi pada sistem OTS
dari residu pemberian kompos dan tanpa bahan
organik, yaitu 14,25 dan 12,99 kg/ha/musim.

Untuk sektor peternakan mitigasi gas GRK
dapat dilakukan dengan beberapa alternatif antara
lain :
1. Penggunaan jerami tanaman untuk pakan
2. Membuat biogas untuk menangkap 70%

energi biogass metan sebagai sumber energi
3. Memberikan pakan tambahan berupa pro

biotik.

Fermentasi dari pencernaan ternak (enteric
fermentation) menyumbang sebagian besar emisi
gas metan yang dihasilkan peternakan. Biogas
sebagian besar mengandung gas metana (CH4),
karbon dioksida (CO2), dan beberapa gas lain
seperti hydrogen sulfida (H2S), ammonia (NH3),
hydrogen (H2), dan nitrogen (Tabel 5). Energi yang
terkandung dalam biogas tergantung dari
konsentrasi metana (CH4). Semakin tinggi
kandungan metana maka semakin besar
kandungan energi pada biogas (Anonimous, 1999).

Tabel 5. Komposisi gas yang terdapat di dalam
Biogas

Jenis Gas Volume (%)

Methana (CH4) 40 - 70
Karbondioksida (CO2) 30 - 60
Hidrogen (H2) 0 - 1
Hidrogen Sulfida (H2S) 0 - 3

Sumber : Anonimous 1998.
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Biogas memberikan solusi terhadap masalah
penyediaan energi dengan murah dan tidak
mencemari lingkungan. Biogas memberikan
perlawanan  terhadap efek  rumah  kaca melalui :
1) substitusi penggunaan bahan bakar fosil untuk
penerangan, kelistrikan, memasak dan lainnya;
2)  Metan (CH4) yang dihasilkan secara alami oleh
kotoran yang menumpuk, pada instalasi Biogas
CH4 diubah menjadi CO2 sehingga mengurangi
jumlah CH4 di udara.

b. Adaptasi
Inovasi teknologi adaptif menghadapi

perubahan iklim antara lain melalui aplikasi
kalender tanam (Las, 2007b). Kalender tanam
menggambarkan potensi pola dan waktu tanam
untuk tanaman pangan,terutama padi, berdasarkan
potensi dan dinamika sumberdaya iklim dan air.
Peta ini disusun untuk mendukung keberhasilan
Program Ketahanan Pangan Nasional dan
Program Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN), terutama dalam menghindari risiko
anomali dan perubahan iklim. Kalender tanam
disusun berdasarkan kondisi pola tanam petani
saat ini (eksisting), dan tiga skenario kejadian
iklim, yaitu tahun basah (TB), tahun normal (TN),
dan tahun kering (TK) (Las, 2007b).

PENUTUP

Dengan meningkatnya ancaman dari
perubahan iklim beberapa aksi yang perlu
diimplementasikan pada sektor pertanian sebagai
berikut:
- Menerapkan sistem PTT (pengelolaan

tanaman terpadu) dan SRI (system of rice
intensification), karena  dapat  menekan emisi
NO2 rata-rata sebesar 39-45% dibandingkan
cara  konvensional.

- Melakukan penggantian sistem pengairan
terus tergenang ke pola berselang
(intermittent) dalam satu musim tanam,
karena dapat mengurangi emisi CH4 sampai
78%.

- Melakukan pemilihan varietas padi rendah
emisi GRK, yaitu varietas padi umur genjah,
efektif memanfaatkan hasil fotosintesis dan
memiliki kapasitas oksidasi perakaran yang
kuat.

- Menggunakan bahan organik yang sudah
mengalami dekomposisi untuk menurunkan
emisi sebesar 10-25%.

- Menggugunakan herbisida dengan bahan aktif
paraquat atau  glifosat untuk menurunkan
emisi metan 60-70%

- Melakukan prosessing limbah pertanian dan
kotoran ternak aerobik menjadi kompos
maupun secara anaerobik (biogas) sebagai
energi untuk keperluan rumah tangga.
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DISTRIBUSI  DAN PENYEBARAN  SAPI BALI YANG MELAHIRKAN KEMBAR
DI  KABUPATEN JEMBRANA

Nyoman Suyasa

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali

ABSTRAK

Peningkatan perkapita income dan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan
kualitas hidup yang mempengaruhi konsumsi protein hewani. Hal tersebut berdampak terhadap permintaan
dan konsumsi daging, termasuk daging sapi. Dilain pihak pertumbuhan populasi ternak sapi tidak mampu
mengimbangi laju permintaan sehingga menimbulkan kesenjangan dan terjadinya impor daging maupun
ternak. Dengan program percepatan pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK), pemerintah
bermaksud mengantisipasi agar pada tahun 2014 Indonesia berharap sudah mampu berswasembada
daging (sapi dan kerbau). Kelahiran sapi kembar merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan
produktivitas, sehingga perlu dilakukan kajian untuk mengetahui lokasi keberadaan  dan karakteristiknya.
Sapi Bali yang melahirkan kembar di kabupaten Jembrana berjumlah 22 ekor, dimana 5 (22,72%) berjenis
kelamin jantan-janatan, 12 (54,54%) berjenis kelamin betina-betina sedangkan 5 (22,72%) ekor lagi berjenis
kelamin jantan-betina. Kelahiran kembar hasil  dari perkawinan  alami mencapai 19 ekor sedangkan hasil
dari IB (inseminasi buatan) hanya 3 ekor.

Kata kunci : kelahiran kembar, produktivitas, inseminasi buatan, karakteristik.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang
berdampak langsung pada peningkatan
pendapatan perkapita penduduk telah
menyebabkan meningkatnya permintaan  dan
konsumsi daging, termasuk daging sapi. Hal ini
tampak jelas  dari pertambahan jumlah sapi  yang
dipotong  maupun daging sapi yang dikonsumsi
secara nasional beberapa tahun terakhir. Dan sapi
potong adalah penyumbang daging terbesar dari
kelompok ruminansia terhadap produksi daging
nasional (Suryana, 2009). Sementara disisi lain
pertumbuhan  populasi  sapi secara  nasional tidak
mampu mengimbangi  pertambahan  konsumsi
masyarakat, sehingga berakibat adanya kelebihan
permintaan  (over demand) dibandingkan
penawaran (supply) (Setiyono, et al. 2007). Untuk
mengantisipasi terjadinya kesenjangan antara
permintaan dengan pasokan daging dalam negeri,
pemerintah melalui Permentan No.59/Permentan/
HK/060/8/2007. menerapkan program strategis
percepatan pencapaian swasembada daging sapi
(P2SDS). Dengan program ini diharapkan secara
bertahap akan terjadi peningkatan produksi daging
sapi sehingga nantinya sampai pada
swasembada.

Sapi Bali merupakan ternak primadona bagi
masyarakat Bali khususnya dan juga banyak
dipelihara oleh masyarakat diluar pulau Bali seperti

di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara
Barat dan daerah lainnya. Disamping karena
memiliki keunggulan karena produktivitasnya yang
tinggi, sapi Bali merupakan ternak yang paling
tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk
(kekeringan, ketersediaan pakan yang terbatas,
dll). Hal lain adalah bahwa daging sapi Bali
termasuk daging yang banyak diminati oleh
konsumen daging di pasar-pasar di Indonesia.

Dengan berjalannya  waktu dari tahun ke tahun
permintaan akan sapi Bali  terus mengalami
peningkatan. Dari 100 ribu ekor kuota yang
disiapkan per tahun , Bali hanya mampu memenuhi
sekitar 60 – 70 ribu ekor per tahun  (Disnak Bali,
2008). Ini menandakan bahwa peluang pasar untuk
sapi Bali masih sangat terbuka, hal ini juga
membuka peluang bagi usaha pengembangan sapi
potong lokal (daerah) (Suryana, 2009), dan
sekaligus merupakan tantangan sekaligus peluang
bagi peternak untuk meningkatkan
produktivitasnya.

Saat ini populasi sapi Bali mencapai 633.789
ekor (Disnak Bali, 2007), dari total 323.928 ton
produksi daging nasional pada tahun 2005 hanya
8.675 ton atau 2,68% saja yang berasal dari Bali.
Jika ditinjau dari kebutuhan konsumsi daging sapi
secara nasional, maka tampak ada selisih yang
cukup besar antara permintaan dan penawaran.
Keadaan ini merupakan peluang yang sangat baik
bagi pengembangan usaha ternak sapi potong
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dalam rangka memenuhi kebutuhan daging sapi.
Potensi pengembangan sapi potong untuk wilayah
propinsi  Bali cukup besar, karena didukung oleh
potensi pasar yang masih kekurangan  serta makin
meningkatnya  konsumsi daging sapi perkapita.
Selain itu  peluang pengembangan usaha ini
didukung  oleh terjadinya  perkembangan harga
daging sapi  di Bali yang terjadi  sejak 10 tahun
terakhir, dimana secara konsisten  terjadi
peningkatan harga sekitar 5,26 – 23,8% pertahun
(Parwati , I.A. dkk.2006).

Suatu pemikiran terobosan yang disampaikan
oleh Kelompok Mahasiswa Fapet Jambi saat Temu
Ilmiah Mahasiswa Peternakan (TIMPI, 2004) yaitu
dengan cara membuat tingkat kelahiran sapi yang
biasanya satu ekor menjadi kembar dua (twin).
Menurut Antara (2008), kelahiran sapi kembar twin
dapat terjadi dengan peluang yang sangat kecil,
yaitu sekitar 0,01%. Kelahiran kembar dalam
rangka peningkatan jumlah kelahiran secara
nasional sudah menjadi kebutuhan, maka untuk
inventaris data kelahiran kembar di petani/peternak
maka perlu adanya study awal tentang daerah atau
lokasi-lokasi petani/peternak yang mempunyai
sapi beranak kembar melalui Pemetaan wilayah/
lokasi dan karakteristik kelahiran kembar pada
sapi Bali.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan membuat peta wilayah
sebaran keberadaan sapi Bali yang melahirkan
kembar di Kabupaten Jembrana dan
karakteristiknya.

METODOLOGI

Metode dasar yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode explorasi (pemetaan
wilayah) hasil akhir pengumpulan data berupa
lokasi atau peta tentang populasi dimana terjadinya
suatu kelahiran kembar, dan metoda deskriptif,
yaitu untuk mendapatkan gambaran yang benar
mengenai suatu obyek (Suparmoko, 1998).
Metode penelitian deskriptif merupakan metode
penelitian yang bertujuan menemukan
pengetahuan ilmiah umum (general), abstrak dan
universal. Mendiskripsi (melukiskan) sejumlah
fenomena secara general melalui golongan-
golongan, kategori-kategori dan klasifikasi pada
sejumlah variasi kondisi (Rusidi, 2000). Adapun
pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan
mengumpulkan data, menyusun dan
menganalisisnya. Hasil akhir pengumpulan data
berupa gambaran lengkap permasalahan yang
disajikan dalam bentuk tabel-tabel data dan

variabel-variabel yang dianalisis baik secara
kualitatif maupun kuantitatif dengan statistik
sebagai alat uji.

Penentuan Wilayah

Penentuan kabupaten ditentukan secara
sengaja (purposive sampling) yaitu kabupaten
Jembrana yang ada di Bali, Pertimbangannya
adalah kabupaten Jembrana memiliki populasi sapi
Bali yang cukup tinggi diantara kabupaten yang
ada di Bali, sehingga menentukan untuk kawasan
wilayah Bali. Langkah berikutnya adalah  dilakukan
pendataan dengan metoda explorasi bekerja sama
dengan dinas peternakan propinsi dan kabupaten
dimana kegiatan dilakukan.

Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan tiga macam
teknik, yaitu :
1. Wawancara

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan
mengadakan interview atau meminta
keterangan melalui daftar pertanyaan yang
telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Pencatatan
Merupakan pengumpulan data dengan cara
mencatat seluruh data yang dibutuhkan untuk
penelitian.

3. Observasi
Merupakan pengumpulan data dengan cara
mengamati secara langsung obyek penelitian.

Macam dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :
1. Data primer, merupakan data yang diperoleh

dengan cara mendatangi responden di lokasi
penelitian dan melakukan wawancara secara
langsung dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang telah dipersiapkan
sebelumnya.  Data primer itu meliputi Jumlah
Ternak betina, berapa kali beranak, umur
beranak, kejadian kelahiran kembar, sistem
perkawinan, serta data lainnya sesuai
keperluan penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari
instansi pemerintah (BPS, Dinas Peternakan
Propinsi, Dinas Peternakan kabupaten
Jembrana).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan dan distribusi  Sapi Bali yang
Melahirkan Kembar di Kabupaten Jembrana

Dari hasil survey yang dilakukan diperoleh
data bahwa kelahiran kembar sapi Bali kabupaten
Jembrana terdapat 22 kelahiran sapi kembar di 5
kecamatan yaitu kecamatan Melaya, Jembrana,
Negara,  Mendoyo, dan Pekutatan. Hal ini
menunjukkan penyebaran terjadinya kelahiran
kembar merata terdapat  di 5 kecamatan yang
ada di kabupaten Jembrana. Kelahiran kembar
pada sapi Bali ini diamati dalam kurun waktu 5
tahun terakhir dan ditemukan adanya 22 ekor induk
yang melahirkan kembar. Walaupun kelahiran
terjadi tidak merata seperti di kecamatan Melaya
terjadi kelahiran kembar 7 ekor (31,82%),
Kecamatan Jembrana 3 ekor (13,64%), sedangkan
di kecamatan Negara 7 ekor juga (31,82%), dan
di kecamatan Mendoyo hanya diperoleh kelahiran
kembar 2 ekor (9,09%) serta kecamatan
Pekutatan memeperoleh kelhiran kembar 3 ekor
(13,64%).  Dari grafik terlihat bahwa  kelahiran
kembar di kabupten Jembrana di dominasi oleh
induk yang dikawinkan pada sore hari. dimana
kelahiran kembar terjadi pada induk sapi Bali yang
dikawinkan pada sore hari yaitu sebanyak 15 ekor.
Sedangkan yang dikawinkan pada pagi hari hanya
5 ekor dan siang hari yang terendah yairu 2 ekor.
Masih perlu dikaji lebih lanjut apakah waktu
perkawinan dapat mempengaruhi kelahiran kembar
?. Apabila dilihat dari kejadian kelahiran sapi
kembar di 8 kabupaten maka diperoleh bahwa sapi
yang dikawinkan pada sore hari juga memperoleh
kelahiran sapi kembar terbanyak yaitu 47 ekor dari
65 kejadian (72,31%) sedangkan yang dikawinkan
pada siang hari hanya memperoleh 5 ekor (7,69%),
dan yan dikawinkan pada pagi harinya memperoleh
13 ekor (20%) kelahiran kembar.

Kelahiran kembar pada ternak sapi dengan
jenis kelamin jantan-jantan dan betina-betina, baik
yang jantan maupun betina akan memiliki
kesamaan dengan anak yang dilahirkan tunggal
yaitu mampu bereproduksi. Sedangkan kelahiran
kembar dengan jenis kelamin jantan-betina akan
menyebabkan terjadinya infertil (mandul), sehingga
tidak dapat dijadikan induk dan hanya untuk di
potong (Puslitbangnak,2008).

Apabila diamati pada tabel 1 terlihat bahwa
persentase hidup kelahiran kembar di kabupaten
jembrana sangat tinggi yaitu 100%, yang berarti
sapi yang dilahirkan kembar di kabupaten
jembrana dalam kurun waktu 5 tahun semuanya
berhasil hidup sampai berumur lepas sapih (6
bulan), atau siap jual. Jauh lebih tinggi bila
dibandingkan dengan persentase hidup kelahiran
kembar di provinsi Bali yang hanya mencapai
91,15%, yang berarti dari 100 ekor induk yang
melahirkan kembar (dengan anak yang dilahirkan
200 ekor) 91,15 % diantaranya berhasil hidup
sampai umur jual (lepas sapih) sedangkan 8,85%
mati. Data ini juga menunjukkan bahwa persentase
hidup dari kelahiran kembar tinggi dan hampir
sama dengan persentase kelahiran tunggal.

Sistem  Perkawinan Sapi Kelahiran Kembar
di Kab. Jembrana

Selama ini pola perkawinan yang diterapkan
di peternakan di Bali hanya 2 yaitu secara alami
dan secara inseminasi buatan (IB), yang biasa
dilakukan oleh petugas IB yang berada dibawah
pengawasan Dinas Peternakan Kabupaten. Untuk
kelahiran kembar ini sistem perkawinan juga
beragam, hal ini nampaknya banyak ditentukan
oleh keberadaan petugas, luas wilayah,
ketersediaan sarana dan prasarana dan komitmen
daerah untuk menerapkan program-program
pemerintah. Untuk kelahiran kembar ini daerah
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kabupaten Jembrana menemukan kejadian
kelahiran kembar pada induk-induk yang
dikawinkan secara IB hanya mencapai 3 ekor
sedangkan sisanya 19 ekor lainnya dikawinkan
secara alami. Ini artinya hanya 13,63%  dari 22
ekor induk yang melahirkan kembar yang
dikawinkan secara IB sedangkan sisanya 86,36%
dikawinkan secara alami. Hal ini dimungkinkan
mengingat  wilayah kabupaten Jembrana yang luas
dan terbatasnya petugas IB di daerah tersebut.
Banyaknya perkawinan ternak secara alami juga
banyak disebabkan seringnya terjadi kegagalan
waktu pelaksanaan perkawinan IB, yang
disebabkan kurang terampilnya petugas, jauhnya
jarak antara petugas dengan lokasi ternak atau
bahan dan alat yang kurang memadai. Menurut
Mardiana (2008), pemanfaatan IB untuk
mengawinkan induk sapi yang sedang birahi
adalah sebagai solusi bagi daerah-daerah yang
kekurangan pejantan unggul. Sedangkan untuk
kabupaten Jembrana, justru sebaliknya yaitu induk
yang dikawinkan secara alami yang lebih banyak
melahirkan kembar.

Nampaknya induk yang dikawinkan secara
IB yang mampu melahirkan kembar memiliki
kesamaan nama strow yang digunakan seperti
kejadian di kabupaten Tabanan. Sedangkan untuk
induk-induk yang dikawinkan secara alami hanya
2 induk yang memiliki pejantan yang sama yang
terjadi di kabupaten Jembrana sedangkan induk
yang lain menggunakan pejantan yang lain.

Kejadian kembar akan sangat dipengaruhi
oleh gen kembar yang ada pada induk dan juga
ada pada pejantan, hal lain adalah kemungkinan
terjadinya ovulasi lebih dari 1 pada induk yang
memungkinkan terjadinya pembuahan ganda.
Litbang-Deptan (2009)

KESIMPULAN

- Distribusi kelahiran kembar di Kabuaten
Jembrana terjadi merata di 5 kecamatan

- Persentase hidup kehairan kembar di
kabupaten Jembrana sangat tinggi 100%, jauh
lebih tinggi bila dibandingkan dengan
persentase kelahiran kembar di tempat lain.

- Sistem perkawinan alami mendominasi bila
dibandingkan dengan system perkawinan
menggunakan IB ( 19 : 3)

SARAN

Kajian ini masih sangat dangkal sehingga
perlu dilakukan kajian-kajian yang lain sehingga
potensi sapi Bali diketahui secara komprehensif
dan peningkatan populasi dan swasembada daging
sapi dapat terwujud.
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