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ABSTRACT

Buffalo Livestock Farming Potential And Issues In Bali

Population of buffalo in Bali Province recently has decreased. From 2009 to 2013 the population was
down 52.6% from 4.122 into 1.955. Research conducted in Jembrana District (Bali buffalo’s center),
November to December 2013 through a focus group discussion (FGD), which involved stakeholders
throughout Jembrana district,  with AIAT Bali as a facilitator. The data and information obtained and
were analyzed descriptively. The results showed that buffalo market opportunities in Bali is still open,
especially for “yadnya” (a religious ceremony for Hindus) and to “Makepung” (buffalo race), since all
this time the buffalo supplied from outside Bali. Several factors that could potentially hinders the
development of buffalo in Bali, i.e. There is no standard price per kg of live weight as well as beef
cattle, decreasing the use of buffalo to pull the wagon trasporting crops and cultivate the land, the
shrinking of agricultural land to wallow and feed resources, as well as other factors such as calving
interval length; although buffalo has the ability to utilize low-quality feed is better than cows. Hence, it
is needed the policy support and technical assistance and institutional innovation to support the
development of buffalo.
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ABSTRAK

Populasi kerbau di Provinsi Bali pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Dari tahun 2009
sampai 2013 populasi kerbau turun 52,6%, yaitu dari 4.122 ekor menjadi 1.955 ekor. Berkaitan dengan
permasalahan tersebut dilakukan penelitian di Kabupaten Jembrana (sentra kerbau Bali), pada bulan
Nopember sampai  Desember 2013 melalui focus group discussion (FGD), yang melibatkan pemangku
kepentingan terkait se kabupaten Jembrana dengan BPTP Bali selaku fasilitator. Data dan dan informasi
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peluang pasar kerbau di Bali
masih terbuka, khususnya untuk “yadnya” (sarana upacara keagamaan bagi umat Hindu) dan untuk
“makepung” (balapan kerbau), karena sampai saat ini untuk memenuhi kebutuhan kerbau tersebut,
masih  didatangkan dari luar Bali. Beberapa faktor yang berpotensi menghambat pengembangan kerbau
di Bali antara lain : tidak ada standar harga per kg bobot hidup sebagaimana halnya sapi, menurunnya
penggunaan kerbau untuk menarik gerobak pengangkut hasil kebun dan mengolah lahan,  menyusutnya
luas lahan pertanian untuk berkubang dan sumber pakan, serta faktor lain seperti panjangnya selang
beranak; meskipun kerbau memiliki kemampuan memanfaatkan pakan berkualitas rendah lebih baik
dibandingkan  sapi. Perlu dukungan kebijakan dan pendampingan inovasi teknis serta kelembagaan
untuk mendukung pengembangan kerbau di Bali.

Kata kunci : Potensi dan permasalahan, kerbau, Bali

PENDAHULUAN

Populasi kerbau secara nasional termasuk
di Provinsi Bali pada beberapa tahun terakhir
mengalami penurunan.  Populasi kerbau secara
nasional termasuk di Provinsi Bali pada kurun
waktu terakhir cenderung mengalami penurunan

Secara nasional, populasi kerbau dari tahun 2009
sampai 2013 turun 23,2%, yaitu dari  1.932.927
ekor menjadi 1.483.992 ekor; dan  pada periode
yang sama, populasi kerbau di Provinsi Bali justru
menurun 52,6%, yaitu dari 4.122 ekor menjadi
1.955 ekor (BPS, 2013). Berdasarkan laporan
Guntoro dan Yasa (2003), pada tahun 1995 jumlah
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kerbau di Bali masih mencapai 11.172 ekor; dan
pada 2001 masih  7.775 ekor (Gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan populasi kerbau di
Bali dari tahun 2003 s/d 2012

Secara ekonomis, nilai jual kerbau rata-rata
tidak jauh berbeda dengan jenis sapi lokal.
Disamping sebagai sumber daging, kerbau juga
dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja pengolah
tanah,  bahkan di daerah Jembrana (Bali Barat),
kerbau lazim dimanfaatkan sebagai sarana atraksi
“ Mekepung” (Darmadja. 1981). Memperhatikan
permasalahan dan potensi seperti uraian tersebut,
dilakukan analisis untuk mengetahui permasalahan
di lapangan untuk menyusun skenario kebijakan
pengembangan kerbau di Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten
Jembrana Bali, pada bulan Nopember sampai
Desember tahun 2013. Data dikumpulkan melalui
focus group discussion (FGD), yang melibatkan
petani dan pengurus kelompok tani ternak  kerbau,
penyuluh lapangan yang bertugas di daerah sentra
populasi kerbau, petugas dinas pertanian dan
peternakan di kedua lokasi, serta enam orang
peneliti dan penyuluh BPTP Bali selaku fasilitator.
Data dan dan informasi yang dikumpulkan
difokuskan terkait dengan potensi pasar, dan
permasalahan pengembangan kerbau di wilayah
Jembrana. Data yang diperoleh dianalisis secara
deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan populasi kerbau di daerah
sentra  kerbau di Bali

Pada tahun 2012, ternak kerbau masih ada
di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Jembrana,
Tabanan, Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan
Badung. Di ke enam daerah tersebut populasi
kerbau berturut-turut 1.232 ekor, 356 ekor, 173
ekor, 67 ekor, 29 ekor, dan 5 ekor (Dinas
Peternakan Provinsi Bali, 2013). Populasi di
seluruh kabupaten tersebut secara umum
mengalami penurun diabndingkan tahun 2009,
kecuali di Kabupaten Karangasem dan Badung.
Pada tahun 2009, populasi kerbau di Kabupaten

Gambar 2. Kontribusi tiap-tiap   kabupaten / kota  terhadap populasi kerbau di Bali pada di Bali
tahun 2009 dan 2013
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Jembrana, Buleleng, Karangasem, dan Klungkung
berturut-turut 3.246 ekor, 561 ekor,181 ekor, 100
ekor, dan 24 ekor. Populasi kerbau di daerah
sentra kerbau khususnya Kabupaten Jembrana
selain mengalami penurunan populasi yang tinggi,
kontribusi populasinya untuk Bali pun menurun
cukup tinggi yaitu dari sekitar 79% manjadi 66%
(Gambar 2).

Berdasarkan laporan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Bali (2013), dari 1.862 ekor
kerbau yang ada di Bali pada tahun 2013, sebanyak
843 ekor berkelamin betina, dan 1.019 ekor
berkelamin jantan. Dari seluruh populasi jantan
tersebut, sebanyak 322 ekor atau 31,6% telah
dikebiri, yang tidak bisa digunakan sebagai
pemacek.

Potensi  Pasar Kerbau

Peluang pasar kerbau di Bali masih terbuka,
khususnya untuk “yadnya” (sarana upacara
keagamaan bagi umat Hindu) dan untuk
“makepung” (tradisi balapan kerbau). Berdasarkan
hasil FGD diketahui bahwa, meskipun sebagai
sentra kerbaunya Bali, Kabupaten Jembrana
sendiri juga mendatangkan kerbau dari luar Bali.
Kerbau yang didatangkan adalah bibit kerbau untuk
“mekepung” dan kerbau untuk  yadnya. Kerbau
untuk yadnya sering diistilahkan kerbau “suci”.
Kerbau-kerbau tersebut umumnya didatangkan
dari luar Bali, yakni dari Kabupaten Banyuwangi,
Probolinggo, bahkan dari Madura Jawa Timur.

Adanya kebutuhan pasar kerbau untuk
“mekepung” dan    untuk upacara yadnya
merupakan salah satu faktor pendukung masih
berkembangnya kerbau di Jembrana. Mekepung
dilaksanakan secara periodik antara  bulan Juni
s/d November. Pada bulan-bulan tersebut,
makepung dilaksanakan setiap  2 minggu sekali.
Kebutuhan kerbau untuk kegiatan “mekepung”
relatif banyak, sekitar 350 ekor atau 175 pasang
per pelaksanaan makepung.

Pada saat ini, harga jual kerbau berbeda-beda
tergantung kebutuhan pasar, apakah untuk
upacara yadnya, kerbau potong, atau pun untuk
mekepung.  Harga pedet kerbau jantan yang
memiliki bodi ideal untuk  lari/balapan,  harganya
dapat mencapai  Rp. 30 juta/pasang atau sekitar
Rp. 15 juta/ekor sedangkan yang betina dapat
mencapai Rp. 13 juta/ekor. Selanjutnya, kerbau
yang menjadi juara makepung dapat mencapai Rp.
100 juta/pasang; dan khusus untuk kerbau balap
yang memiliki bentuk tanduk yang diistilahkan
“tanduk Toraja” bisa mencapai Rp. 80. Juta/ekor.
Selain memiliki harga jual yang spesial, kerbau

makepung ini juga dipelihara secara spesial. Selain
diberikan pakan hijauan berupa rumput lapangan
dan  tanaman jagung muda lengkap dengan
buahnya; juga diberikan pakan tambahan berupa
larutan telur dan madu yang diaduk dengan “sprite”
salah satu merk minuman di pasaran.

Hampir sama dengan kerbau untuk kegiatan
makepung, harga pedet kerbau untuk yadnya  juga
relatif tinggi. Sebagai contoh, harga pedet  kerbau
“Yus Brana” yaitu kerbau hitam yang dilahirkan
dari induk berwarna putih  mencapai  Rp. 12 juta/
ekor.  Berbeda dengan kerbau makepung dan
yadnya, harga kerbau potong jantan dewasa
biasanya dapat mencapai Rp.  20 juta/ekor; namun
kerbau betina afkir memiliki nilai jual yang sangat
rendah, sekitar Rp. 12 juta/ekor.

Perkembangan kelembagaan kelompok
di daerah sentra kerbau

Kabupaten Jembrana merupakan sentra
kerbau di Bali. Pada laporan Dinas Peternakan
Jembrana tahun 2012 disebutkan, di kabupaten
ini hanya ada  3 kelompok tani ternak kerbau. Dari
ke-3 kelompok tersebut,  dua kelompok ada di
Kecamatan Melaya dan satu kelompok di
Kecamatan Negara.  Kedua kelompok ternak
kerbau di Kecamatan Melaya  adalah:  1)
Kelompok Tirta Kusuma yang berlamat di Desa
Candikusuma dan  2) Kelompok Kebo Kemale
yang beralamat di Desa Melaya Tengah Kelod.
Kelompok Tirta Kusuma berdiri pada tahun 1998
dengan jumlah anggota 20 orang; dan dengan
populasi 40 ekor. Sedangkan Kelompok Kebo
Kemale berdiri pada tahun 2008, dengan jumlah
anggota 16 orang, dengan populasi kerbau 32 ekor.
Di  Kecamatan Negara, hanya ada satu kelompok
kerbau yaitu Kelompok Ternak Kembang Laksana.
Kelompok ini berdiri tahun 1994 dengan jumlah
anggota sebanyak 42 orang, dan dengan populasi
85 ekor.  Memperhatikan data ini, hampir enam
tahun belum ada perkembangan jumlah kelompok
kerbau di sentra kerbau di Bali.

Permasalahan  Pengembangan dan solusi
alternatif untuk peningkatan populasi Kerbau
di Bali

Beberapa faktor yang disebut sebagai
penyebab kurang tertariknya petani untuk
memelihara kerbau antara lain : 1) Tidak ada
standar harga per kg bobot hidup sebagaimana
halnya ternak sapi atau pun babi. Jadi kerbau
umumnya dijual dengan taksiran yang telah
ditentukan harganya oleh pedagang kerbau;
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kondisi ini di sisi lain menguntungkan untuk kerbau
tertentu (kerbau untuk upacara yadnya dan kerbau
makepung) yang kebutuhannya terbatas, namun
secara umum mempersulit petani dalam
memasarkan kerbau untuk potong. Selain itu,
rendahnya nilai jual kerbau betina afkir
menyebabkan petani lebih tertarik menjual kerbau
betina muda. 2) Menurunnya penggunaan kerbau
untuk menarik gerobak pengangkut hasil kebun
(kelapa, dll) dan mengolah lahan; sebagai akibat
dari berkembangnya kendaraan bermotor dan
traktor. Sebelum berkembangnya traktor, kerbau
digunakan untuk mengolah lahan pertanian.
Menurut Soedjatmiko dan Tondosalimo (1977)
dalam Diwyanto dan Handiwirawan (2007) kerbau
digunakan mengolah lahan pertanian karena
senang berkubang dan  telapak kakinya lebih lebar
dibandingkan sapi sehingga mampu bekerja lebih
berat (3). Menyusutnya luas lahan pertanian yang
merupakan tempat untuk berkubang dan sumber
pakan kerbau. Kondisi ini semakin menurunkan
minat petani memelihara kerbau. Selain faktor-
faktor tersebut, menurunnya minat petani
mengembangkan kerbau kemungkinan
disebabkan oleh selang beranaknya yang panjang,
2-3 tahun (Guntoro et al,  2001), dibandingkan
dengan sapi  Bali yang berkisar 350 – 589 hari
atau 1-1,6 tahun (Darmadja, 1981).

Panjangnya selang beranak pada kerbau,
diduga disebabkan oleh beberapa faktor, antara
lain rendahnya mutu pakan, manajemen
pemeliharaan, serta adanya sifat “ birahi tenang”
(silent heat). Kejadian  “ silent heat “  pada kerbau
mencapai 70-80 %. Keadaan ini menyebabkan
sulitnya mendeteksi birahi dan melakukan
perkawinan secara tepat (Putro et al, 1992 dalam
Guntoro dan Yasa,  2003). Selain itu, kerbau
membutuhkan waktu untuk mencapai dewasa
kelamin, umur kebuntingan, dan calving interval
lebih panjang dibandingkan sapi (Tabel 1).

Keunggulan kerbau

Kerbau dikenal memiliki kemampuan
memanfaatkan pakan berkualitas rendah dengan
serat kasar tinggi seperti jerami padi, jagung, dan
kacang tanah dibandingkan  sapi. Kemampuan
mencerna serat kasar kerbau,  5% lebih tinggi
dibandingkan sapi; dan 4%-5% lebih efisien dalam
menggunakan energi metabolis untuk
menghasilkan susu (Dhanda, 2004). Keunggulan
tersebut kemungkinan disebabkan oleh rumennya
mengandung bakteri selulolitik yang lebih banyak
dibandingkan dengan rumen sapi. Pada cairan
rumen kerbau terkandung tujuh koloni bakteri
selulolitik (kelompok Ruminococcus sp.),

Tabel 1. Hasil-hasil penelitian tentang kinerja reproduksi sapi Bali dan kerbau

                                                Ternak
Uraian

                     Sapi                Kerbau

Siklus berahi  sapi induk - 21 hari (Pane, 1991) 16-29 hari (Kusnadi, 2009)
Umur pertama dikawinkan - 18 bulan (Devendra et al, 1973 - 33 bulan (Dilaga, et al. , 2003)

dalam Anonimous, 1985)
- 20 bulan (Pane, 1991)

Beranak pertama kali - 40 bulan (Devendra et al, 1973 - 43 bulan (Dilaga, et al. 2003)
dalam Anonimous, 1985)

Lama bunting - 285 hari atau sekitar 9,3 bulan - 310- 315 hari (10,3-10,5 bulan)
(Darmadja dan Sutedja, 1976 (Toelihere dan Siregar, 1982
dalam Anonimous, 1985) dalam Toelihere 1985)

Berahi kembali setelah beranak - 110,7 hari (Pane, 1991) - 2 bulan setelah beranak  (63,3%)
dan lebih dari dua bulan
(36,63%)  (Zulbardi dan
Kusumaningrum, 2005)

Jarak beranak (calving interval) - 528 ± 155 hari (17,6 bulan) - 21-24 bulan (Kusnadi, 2009)
(Darmadja dan Sutedja, 1976
dalam  Lubis dan Sitepu, 1998)

- 290-566 hari (Lubis - 20 - 21 bulan (Dilaga et al., 2003)
dan Sitepu, 1998)

Bobot lahir pedet jantan - 12,6 ± 2,6 kg (Sumbung et al. - 19 kg (Dilaga et al., 2003)
1978)

Bobot lahir pedet betina - 11,9 ± 2,3 kg Sumbung et al. - 18 kg (Dilaga et al., 2003)
(1978)
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sedangkan pada sapi hanya 4 koloni (Wahyudi
dan Masduqie 2004).  Mikroba selulolitik rumen
kerbau yang selanjutnya dibuat kultur mikroba
selulolitik dapat digunakan  sebagai pakan
seplemen untuk memacu  proses degradasi serat
pada rumen sapi. Isolat mikroba rumen kerbau
dapat bersinergi positif dengan mikroba rumen sapi
(Widiawati dan Winugroho, 2009), sehingga
kemampuan mencerna pakan berserat oleh sapi
meningkat (Thalib et al., 2000).

KESIMPULAN DAN SARAN

Peluang pasar kerbau di Bali masih terbuka,
khususnya untuk “yadnya” (sarana upacara
keagamaan bagi umat Hindu) dan untuk
“makepung” (tradisi balapan kerbau), karena
sampai saat ini untuk memenuhi kebutuhan kerbau
tersebut, masih  didatangkan dari luar Bali.

Beberapa faktor yang berpotensi menghambat
pengembangan kerbau di Bali antara lain : 1) tidak
adanya standar harga per kg bobot hidup
sebagaimana halnya ternak sapi 2) menurunnya
penggunaan kerbau untuk menarik gerobak
pengangkut hasil kebun dan mengolah lahan,  3)
menyusutnya lahan pertanian tempat  berkubang
dan sumber pakan, serta 4)  faktor lain seperti
panjangnya selang beranak pada kerbau;
meskipun kerbau memiliki kemampuan
memanfaatkan pakan berkualitas rendah lebih baik
dibandingkan  sapi.

Perlu dukungan kebijakan, pendampingan
inovasi teknis dan kelembagaan untuk mendukung
pengembangan kerbau di Bali, paling tidak di
daerah sentra kerbau di Bali.
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ABSTRACT

Case Identification Of Gastrointestinal Diseases In Bali Cattle Farming
With Traditional Patterns On Dry Land Agroecosystems At Musi Gerokgak Village

District Buleleng

Gastrointestinal disease is one disease that can attack to all ages range of cattle. This disease does not
directly cause death in livestock, but in chronic level it is able to decrease productivity and cause death.
Determination of the presence of these parasites can be conducted by examining feces sample.. The
experiment was conducted in the village of Musi, Gerokgak, Buleleng Regency in April 2013. The study aims
to determine the prevalence and types of gastrointestinal parasites using 52 Bali cattle divided into 2 groups,
namely cow and calf. Samples taken in the form of feces, and testing was conducted at the Center for
Veterinary Denpasar by Whitlock method with float and sedimentation test. Inspection includes the number
of eggs per gram (EPG) and the type of gastrointestinal parasites. The results were analyzed descriptively.
The test results showed that the prevalence rates of gastrointestinal infections in cows 86.95%, higher than
86.20% calf. Infection by Eimeria sp prevalence in calf was 82.61% higher than the cows amounted to
65.52%. Parasites that infect there that are single, some are a combination of several types of worms and
worms with some protozoa as well.

Key word : Bali Cattle, gastrointestinal parasites, prevalensi level

ABSTRAK

Penyakit gastrointestinal merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang ternak sapi dari berbagai
umur. Penyakit ini tidak secara langsung menyebabkan kematian pada ternak, namun jika bersifat kronis
mampu menurunkan tingkat produktivitas hingga menyebabkan kematian. Untuk mengetahui keberadaan
parasit ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan sampel feses ternak di laboratorium. Penelitian
dilaksanakan di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada bulan April 2013. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui tingkat prevalensi dan jenis parasit gastrointestinal  menggunakan 52 ekor
sapi Bali yang dibagi menjadi 2 kelompok umur yaitu induk dan pedet. Sampel yang diambil berupa feses,
dan pengujian dilakukan di Balai Besar Veteriner Denpasar, dengan metode Whitlock menggunakan uji
apung dan sedimentasi. Pemeriksaan meliputi jumlah telur per gram (EPG) dan jenis parasit gastrointestinal.
Hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tingkat prevalensi
infeksi gastrointestinal pada induk sapi 86,95%, lebih tinggi dibandingkan pedet 86,20%. Untuk infeksi oleh
Eimeria sp prevalensi pada pedet sebesar 82,61% lebih tinggi dibandingkan induk sebesar 65,52 %.
Parasit yang menginfeksi ada yang bersifat tunggal, ada pula gabungan beberapa jenis cacing dan ada
pula cacing dengan protozoa sekaligus.

Kata Kunci : Sapi bali, parasit gastrointestinal, tingkat prevalensi

PENDAHULUAN

Desa Musi terletak di kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng. Secara agroekosistem
merupakan lahan kering dataran rendah iklim
kering (LKDRIK). Budidaya pembibitan sapi Bali
merupakan usaha peternakan dominan yang
digeluti petani di desa Musi, disamping budidaya

penggemukan. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik tahun 2013, populasi ternak sapi di
kabupaten buleleng sebanyak 92.953 ekor atau
19,44% dari total populasi Bali. Populasi tersebut
merupakan populasi terbesar ke dua setelah
karangansem sebanyak 109.486 ekor (22,90%).
Berdasarkan laporan Statistik Peternakan
Kecamatan Gerokgak tahun 2009 jumlah sapi
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induk di desa Musi pada tahun 2009 tercatat
sebanyak 680 ekor atau 33% dari populasi sapi di
desa ini.

Pola pengembangan ternak sapi di Desa
Musi secara umum masih bersifat tradisional.
Ternak biasanya ditempatkan pada kandang yang
sederhana, ataupun di tambatkan pada pohon.
Secara sanitasi, sistem pemeliharaan ternak
seperti ini mencirikan pola budidaya secara
tradisional. Teknologi pemeliharaan tradisional
dicirikan oleh manajemen  usaha seadanya,
kualitas pakan rendah, dan kurang mencukupi dari
tingkat kebutuhan gizi  sehingga pertumbuhannya
lambat dan pertambahan bobot badannya kecil.
Dengan demikian tingkat keuntungan belum
optimal dengan  waktu pemeliharaan lama
(Wahyono et al. 1998). Pola peternakan yang
masih tradisional (kesehatan ternak belum
mendapat  perhatian) memberikan peluang
berbagai jenis penyakit, seperti parasiter, bakterial
maupun viral untuk berkembang (Suweta 1992).
Beberapa jenis penyakit pada sapi Bali khususnya
penyakit parasiter yang disebabkan oleh cacing,
banyak ditemui di lapangan, antara lain
Nematodiosis, Fasciolosis, Paramphistomosis dan
Cystecircosis.

Penyakit cacingan tidak langsung
menyebabkan kematian, akan tetapi kerugian dari
segi ekonomi sangatlah besar, sehingga penyakit
parasit cacing disebut sebagai penyakit ekonomi.
Kerugian akibat penyakit cacing, antara lain:
penurunan berat badan, penurunan kualitas
daging, kulit, dan jeroan, penurunan produktivitas
ternak, penurunan produksi susu pada ternak
perah, dan bahaya penularan pada manusia
(zoonosis) (Imbang, 2007). Lebih lanjut
Wiryosuhanto dan Jacoeb (1994) menyatakan
penyakit endoparasit terutama cacing menyerang
hewan pada usia muda (kurang dari 1 tahun).
Prosentase yang sakit oleh endoparasit dapat
mencapai 30% dan angka kematian yang bisa
ditimbulkan adalah sebanyak 30%.

Gejala umum dari hewan yang terinfeksi
cacing antara lain badan lemah dan bulu kusam,
gangguan pertumbuhan yang berlangsung lama.
Jika infeksi sudah lanjut diikuti dengan anemia,
diare, dan badannya menjadi kurus yang akhirnya
bisa menyebabkan kematian.  Adanya parasit di
dalam tubuh ternak tidak harus diikuti oleh
perubahan yang sifatnya klinis. Kehadiran parasit
cacing bisa diketahui melalui pemeriksaan feses,
dimana ditemukan telur cacing. Makin banyak
cacing makin banyak pula telurnya. Perubahan
populasi cacing dalam perut sapi dapat diketahui

dengan menghitung total telur per gram feses
(EPG) secara rutin. Tingkat prevalensi parasit
cacing tergantung pada jumlah dan jenis cacing
yang menginfeksinya (Subronto dan Tjhajati, 2001).

Berdasarkan permasalahan tersebut,
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat
prevalensi penyakit gastrointestinal yang
menginfeksi populasi sapi pada lokasi penelitian
sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan dan
perbaikan pola budidaya ternak sapi Bali terkait
usaha pengendalian infeksi penyakit
gastrointestinal.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Musi
Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng pada
bulan April tahun 2013. Sampel diambil secara
sengaja (purposive) berupa feses segar yang
berasal dari 23 ekor induk sapi bali umur 5-8 tahun
dan 29 ekor pedet/bakalan umur 10 – 12 bulan.
Sampel feses (tinja) diambil sebanyak 50 – 100
gram ditambah Formalin 10 % secukupnya.
Pemeriksaan sampel dilakukan di Balai Besar
Veteriner Denpasar, dengan metode Whitlock
menggunakan uji apung dan sedimentasi.
Parameter yang diamati meliputi jenis dan
prevalensi infeksi parasit gastrointestinal (cacing
dan protozoa). Sampel dinyatakan positif apabila
ditemukan telur cacing ataupun oosit di dalamnya.
Prevalensi infeksi dihitung dengan cara membagi
jumlah sampel yang positif terinfeksi parasit
dengan total jumlah sampel yang diperiksa,
kemudian dikalikan 100 %. Data hasil pemeriksaan
selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan tingkat
prevalensi infeksi gastrointestinal pada induk sapi
sebanyak 86,95%, lebih tinggi dibandingkan pedet/
bakalan sebanyak 86,20%

Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebagian
besar sapi di lokasi penelitian terinfeksi penyakit
gastrointestinal. Infeksi yang terjadi bersifat
tunggal maupun kombinasi (lebih dari 1 jenis
parasit gastrointestinal per ekor sapi). Prevalensi
infeksi gastrointestinal pada sapi bali yang
dibudidayakan di lokasi penelitian di dominasi oleh
Eimeria sp. Prevalensi Eimeria sp tertinggi terdapat
pada pedet/bakalan sebesar 82,61% sedangkan
pada induk sebesar 65,52 %. Prevalensi Eimeria
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sp tunggal pada induk sebesar 69,57%, Cooperia
sp sebanyak 4,35% sedangkan prevalensi
kombinasi Eimeria sp, Cooperia sp, Chabertia sp
dan Bonustomum sp sebanyak 4,35% (masing-
masing sebanyak 1 ekor), dan sebanyak 12,04%
negatif. Sejalan dengan penelitian Yasa et al,
(2007), dijelaskan bahwa 33 % induk sapi Bali di
Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng terinfeksi parasit cacing jenis
nematoda seperti Cooperia sp, Strongyloides sp,
Bonustomum sp, dan Mecistocirus sp. Pada
pedet/bakalan, tingkat prevalensi Eimeria sp
sebanyak 48,28%, sedangkan kombinasi Eimeria
sp dengan Cooperia sp sebanyak 6,90%, Eimeria
sp dengan Mecistocirrus sp sebanyak 10,34 %,
Cooperia sp dengan Trichostrongyloides 3,45%,
Toxocara sp 6,90% dan 13,79 % negatif.

Secara lebih rinci parasit yang menginfeksi
sapi-sapi di lokasi penelitian adalah sebagai
berikut ;

1. Koksidiosis
Tingginya prevalensi Eimeria sp pada sampel

yang dikoleksi dari induk maupun pedet/bakalan
menunjukkan tingkat penyebaran kasus
koksidiosis yang terjadi cukup tinggi. Sejalan
dengan penelitian Yasa, (2010) diperoleh bahwa
tingkat prevalensi parasit penyebab koksidiosis
pada sapi yang berumur < 1 tahun, 1-2 tahun dan
> 2 tahun di lahan kering Desa Musi Kecamatan
Gerokgak Buleleng Bali berturut-turut 66,67%,
16,67% dan 0 % dengan jumlah oosit per gram
(OPG) feses berturut-turut 318 butir, 88 butir dan
0 butir. Koksidiosis (diare berdarah pada pedet)
merupakan penyakit yang menjadi permasalahan
utama bagi petani di lahan kering di dalam
mengembangkan usaha pembibitan sapi bali.
Tingginya penyebaran penyakit koksidiosis ini terkait
dengan tingkat sanitasi dan sistem budidaya yang
dikembangkan oleh petani di lokasi penelitian yang
masih sangat tradisional. Sanitasi kandang yang

Tabel 1. Prevalensi Parasit Gastrointestinal pada Ternak Sapi di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng Bali, tahun 2013

Sampel Feses Sapi Sampel Diperiksa(buah) Sampel Positif(buah) Prevalensi (%)

Induk 23 20 86,95
Pedet/Bakalan 29 25 86,20

Tabel 2. Hasil Laboratorium Jenis, Prevalensi dan EPG Sampel Gastrointestinal pada Induk dan Bakalan
Sapi di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Bali, tahun 2013

Jenis Sapi Jenis Infeksi Jumlah sapi Persentase
trinfeksi (ekor) (%)

Induk Eimeria 16 69.57
Cooperia 1 4.35
Eimeria Cooperia 1 4,35
Eimeria Cooperia Chabertia 1 4,35
Eimeria Bunostomum 1 4,35
Negatif 3 13,04

Total Sample 23 100,00

Pedet/Bakalan Eimeria 14 48,28
Mecistocirrus 2 6,90

Cooperia 1 3,45
Eimeria Cooperia 2 6,90
Eimeria Mecistocirrus 3 10,34

Cooperia Trichostrongyloides 1 3,45
Toxocara sp 2 6,90

Negatif 4 13,79

Total Sample 29 100,00

Sumber : Laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar, tahun 2013
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buruk terlebih dengan manajemen perkandangan
berpindah menyebabkan penyebaran dan tingkat
infeksi yang terjadi pada sapi cukup tinggi.

Siklus hidup parasit ini berawal dari keluarnya
ookista bersama feses, kemudian akan terjadi
sprulasi 1-2 hari (tergantung spesies dan suhu
sekitar). Oosit yang telah mengalami sporulasi
kemudian termakan oleh hewan, selanjutnya
ookita pecah dan terbentuk sporozoit yang
menyerang mukosa dan epitel usus. Sprorozoit
kemudian berkembang menjadi schizont,
makrogametosit dan mikrogametosit.
Makrogamet dan mikrogamet kawin akhirnya
terbentuk zigot/ookiste. Hewan terinfeksi karena
menelan makanan terinfeksi ookiste (Darma dan
Putra 1997).

Melakukan pengobatan terhadap koksidiosis
relatif sulit, karena gejala penyakit tidak muncul
pada awal infeksi. Gejala penyakit justru baru
tampak jelas pada hari ke 17-18 hari post infeksi
atau tertelannya pakan atau air minum yang
tercemar oosit, khususnya oosit dari Eimeria bovis.
Menurut Ernst dan Benz (1986) dalam Quigley
(2001), penyebab kematian utama pada pedet
adalah akibat terjadinya diare yang menyebabkan
banyaknya kehilanga elektrolit dan dehidrasi.
Sedangkan pendarahan dan komplikasi oleh
infeksi sekunder berperan meningkatkan angka
mortalitas (kematian), dan pengobatan dengan
Corticosteroid merupakan kontra indikasi bagi
penderita koksidiosis. Dilaporkan juga obat-obatan
yang paling efektif untik mengobati koksidiosis
antara lain Amprolium (10 mg/kg bb/hari selama 5
hari) dan Sulfaquinoxaline (6 mg/lb/hari selama 3-
5 hari). Diantara obat golongan Sulfonamide seperti
; sulfaguanidine, sulfamerazin, sulfamethazine dan
sulfaquinoxaline ; adalah sulfaquinoxaline
memberikan hasil yang paling memuaskan intuk
kasus koksidiosis (Ferguzon,2001).

2. Parasit cacing

a. Cooperia sp
Tingkat prevalensi Cooperia sp lebih tinggi

terjadi pada sapi bakalan dibandingkan pada
sapi induk. Hal ini dimungkinkan jika bakalan
yang diperoleh berasal dari luar wilayah
penelitian maupun hasil penyebaran di tingkat
lokal wilayah penelitian dampak dari sanitasi
lingkungan yang buruk. Cooperia sp
merupakan cacing gilig atau nematoda.
Bentuknya kecil dan warnanya kemerah-
merahan, dapat ditemukan di dalam usus kecil
berbagai ruminansia, terutama sapi. Cacing

ini juga digolongkan sebagai cacing rambut,
karena ukurannya yang kecil. Panjang cacing
jantan rata-rata sedikit lebih besar dari 5 mm,
dan yang betina kira-kira 6 mm. Menurut Anon.
(1990) daur hidupnya mirip dengan nematode
lainnya, dimana cacing tersebut
mengeluarkan telurnya dari tubuh hospes
melalui feses dan di alam bebas berkembang
di bawah pengaruh kelembaban, suhu dan
oksigen yang cukup. Gejala infeksi pada
ternak sapi antara lain ; diare, lemah, anemia,
dan pengurusan ternak (Noble dan Noble.
1989).

b. Toxocara sp
Toxocara sp merupakan cacing dari jenis

Nematoda. Pada sapi, spesies Toxocara sp
yang menginfeksi adalah Toxocara vitolorum
dimana penularan cacing nematode ini dari
induk ke anak, tidak saja melalui telur maupun
larva infertil dalam feses ataupun lingkungan
kandang tapi dapat melalui air susu maupun
sejak di dalam kandungan. Telur T. vitulorum
yang infektif tidak akan menetas sampai telur
tersebut termakan oleh induk semang.Larva
T.vitulorum hanya akan menyelesaikan siklus
hidupnya apabila termakan oleh hewan/induk
betina dan akan menginfeksi anak/
keturunannya (Roberts,1993). Apabila telur
T.vitulorum termakan oleh anak sapi atau
anak kerbau, larvanya akan menembus
dinding usus dan akan bermigrasi melalui
sistem pembuluh darah menuju ke hati dan
paru-paru. Larva tersebut akan dibatukkan
kemudian tertelan lagi dan kembali ke usus
kecil yang akhirnya menjadi cacing dewasa
dan mulai produksi telur 3-5 minggu setelah
infeksi (Hansen dan Perry.1994)

Anak sapi sangat peka terhadap infeksi
T.vitulorum yang biasanya merupakan infeksi
paten dan kemungkinan besar penyakit ini
bisa dicegah dengan pengobatan.
Pengobatan bisa dilakukan pada anak sapi
Yang berumur antara 10-16 hari (Hansen dan
Perry,1994; Roberts,1993). Levamisol bisa
membunuh larva Toxocara pada anak sapi 7
hari setelah infeksi. Pengobatan pada sapi
bunting tidak dianjurkan karena umur
kebuntingan biasanya tidak diketahui dengan
pasti dan tidak akan efektif pada hewan yang
sudah bunting tua, selain itu diperlukan dosis
yang lebih besar. Kebersihan kandang juga
merupakan faktor yang sangat penting.
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c. Chabertia sp
Berdasarkan hasil yang diperoleh,

prevalensi Chabertia sp ditemukan pada induk
sapi dengan persentase yang kecil yaitu
sebesar 4.35%. Chabertia merupakan jenis
cacing dari klas Nematoda dan pada sapi
adalah Chabertia ovina. Selain menyerang
sapi, jenis cacing ini juga ditemukan pada
kambing dan domba. Cacing ini penularannya
melalui mulut (oral) dimana makanan yang
mengandung telur cacing ikut masuk ke dalam
tubuh sapi melalui mulut. Siklus hidupnya
terjadi dalam tubuh hospes dan mencari
makan dengan merobek permukaan
pembuluh darah usus sehingga hewan yang
terserang dapat menunjukkan gejala
kelesuan, anemia dan pada kondisi berat
menyebabkan diare berdarah disertai lendir.
Benzilmidazole merupakan obat efektif dan
umum digunakan untuk mengobati penyakit
cacing gastrointestinal pada ruminansia
(Soulsby,1982).

d. Bonustomum sp
Berdasarkan hasil yang diperoleh,

prevalensi Bonustomum sp ditemukan pada
induk sapi dengan persentase yang kecil yaitu
sebesar 4.35%. Bonustomum sp merupakan
jenis cacing dari klas Nematoda yang
penyebarannya sangat luas menyerang usus
halus hingga duodenum pada ternak sapi dan
Zebu serta dilaporkan pernah ditemukan juga
pada kambing. Obat cacing yang baik
digunakan untuk mengendalikan penyakit ini
adalah thiabendazole (75 mg/kb),
Parbendazole (15 mg/kg), Fenbendazole (5
mg/kg), Cambendazole (20 mg/kg),
albendazole (75 mg/kg) atau thiophanate (50
mg/kg) (Soulsby, 1982)

e. Mecistocirrus sp
Berdasarkan hasil yang diperoleh,

prevalensi Mecistocirrus sp ditemukan pada
pedet dengan persentase sebesar 10,34%.
Mecistocirrus merupakan cacing dari klas
nematode, dimana siklus hidupnya cacing ini
sangat panjang terjadi dalam tubuh hospes
yang terdiri dari 4 tahap. Dampak yang
ditimbulkan dari infeksi parasit gastrointestinal
adalah dapat memicu terganggunya metabo-
lisme mineral tubuh seperti menurunnya
absorbsi kalsium/phosphor dan magnesium
yang berdampak pada terganggunya proses
penguatan tulang sehingga menyebabkan
terganggunya pertumbuhan tubuh ternak

terlebih pada ternak muda. Secara ekonomi
tentunya dapat menyebabkan penurunan
tingkat produksi dan harga jual ternak
(Soulsby, 1982).

Infeksi cacing klas nematode umumnya
dapat dikendalikan menggunakan obat yang
bersifat broadspektrum  seperti Benzimi-
dazole, Parbendazole, Cambendazole,
Mebendazole, Albendazole, atau Oxfenda-
zole. Selain obat tersebut, Ivermectin
merupakan obat yang sangat efektif
digunakan untuk mengendalikan infeksi
cacing klas nematoda secara luas. Ivermectin
sangat baik digunakan untuk mengendalikan
cacing nematode muda dan dewasa.

f. Trichostrongyloides
Berdasarkan hasil yang diperoleh,

prevalensi Trichostrongyloides ditemukan
pada pedet dengan persentase yang kecil
yaitu sebesar 4.35%. Trichostrongyloides
merupakan jenis cacing klas nematode yang
masih satu genus dengan Cooperia sp
maupun Mecistocirrus sp. Cacing dewasa
dapat ditemukan pada saluran pencernaan
dari ternak kambing, sapi, kuda dan vertebrata
lainnya. Larva dari cacing ini sangat banyak
ditemukan pada daun rumput di pagi maupun
sore hari dimana temperature, kelembaban
dan intensitas cahaya yang baik (Soulsby,
1982), sehingga diharapkan para peternak
untuk tidak mencari rumput pada pagi hari
maupun sore hari pada saat sinar matahari
belum maupun tidak begitu terik. Larva cacing
akan turun dari daun rumput seiring tingginya
suhu maupun sinar matahari dan mencari
tempat yang lebih sejuk. Untuk mengenda-
likan kasus penyakit ini sama dengan pengen-
dalian parasit cacing klas nematoda lainnya.

KESIMPULAN

Tingkat prevalensi infeksi parasit
gastrointestinal di Desa Musi, Kecamatan
Gerokgak Kabupaten Buleleng relatif tinggi yakni
86,95% untuk induk dan 86,20% untuk pedet/
bakalan.

Prevalensi Eimeria sp pada pedet/bakalan
sebesar 82,61% lebih tinggi dibandingkan pada
induk yakni sebesar 65,52 %

Parasit yang menginfeksi ada yang bersifat
tunggal, ada pula gabungan beberapa jenis
cacing dan ada pula cacing dengan protozoa
sekaligus
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SARAN

Upaya pencegahan adalah dengan perbaikan
pola budidaya, menjaga  sanitasi kandang, dan
mengolah limbah kotoran ternak (feses) menjadi
kompos untuk mencegah penyebaran serta
memutus daur hidup parasit. Upaya pengobatan
adalah dengan pemberian obat antiparasit (cacing
maupun protozoa) yang bersifat broadspektrum
secara berkala atau di awal fase pemeliharaan.
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ABSTRACT

The Contribution Of Goat Milk Towards Farmers Income In The Integrated
Farming System Of Goat And Coffee Plant

Most farmers in the district Busungbiu  have developed goats milk as economically valuable commodity
since the time of assessment Primatani by AIAT Bali. This study aims to analyze the contribution of  goats
milk income to the total income of the coffee plants – goats integration farming system. The study was
conducted in Sepang and Pucaksari villages, on July-September 2013, The samples  determined by random
sampling. The number of samples was determined by Slovin method. Data collected by interviews using a
questionnaire. Data were analyzed by paired t-test. The result showed that, goats milk income contribute
very significantly to the total income of the coffee plants – goats integration farming system.

Key words: Contribution, income, goats milk, integration farming system

ABSTRAK

Sebagian petani di Kecamatan Busungbiu telah mengembangkan susu kambing sebagai komoditas yang
bernilai ekonomis sejak dilakukannya pengkajian Primatani oleh BPTP Bali. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kontribusi pendapatan dari penjualan susu kambing terhadap total pendapatan usahatani
integrasi tanaman   kopi – ternak kambing. Penelitian dilakukan di Desa Sepang dan Pucaksari, pada Juli
– September 2013. Penentuan petani sampel dilakukan secara acak. Jumlah  sampel ditentukan dengan
metode Slovin, sebanyak 30 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan
kuesioner. Data dianalisis dengan uji t-berpasangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa, pendapatan dari
penjualan susu kambing memberikan kontribusi yang sangat nyata terhadap total pendapatan usahatani
integrasi tanaman kopi – ternak kambing.

Kata kunci: Kontribusi, pendapatan, susu kambing, sistem usahatani integrasi

PENDAHULUAN

Sistem integrasi tanaman-ternak yang
dicirikan adanya keterkaitan  yang saling
menguntungkan antara tanaman dan ternak,
merupakan salah satu sistem usahatani yang
dapat mendorong pertumbuhan pendapatan petani
dan pertumbuhan ekonomi wilayah, memperkuat
ketahanan pangan, dan memelihara keberlanjutan
lingkungan (Pasandaran et al., 2005).

Sistem usahatani integrasi tanaman-ternak
telah menjadi bagian dari budaya bertani
masyarakat petani di Indonesia, seperti halnya
yang diterapkan oleh petani kopi  di Kecamatan
Busungbiu. Tanaman kopi telah diintegrasikan
dengan ternak kambing. Namun, karena berbagai
keterbatasan yang dimiliki petani khususnya
dalam mengakses informasi dan teknologi, sistem
integrasi yang diterapkan petani belum berjalan
optimal.

Terkait  dengan kondisi tersebut di atas, Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali  pada
tahun 2005 - 2009, telah melakukan  pengkajian
Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan
Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani), di
Kecamatan Busungbiu. Terdapat lima desa lokasi
pengkajian Primatani dua di antaranya berlokasi
di Desa Sepang dan   Pucaksari. Beberapa
teknologi telah diintroduksikan terfokus pada
pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal
untuk meningkatkan pendapatan petani, satu di
antaranya adalah pengelolaan susu kambing.

Pemanfaatan susu kambing sebagai
komoditas yang bernilai ekonomis mulai
dikembangkan petani, khususnya petani
kooperator sejak dilakukannya pengkajian
Primatani. Sebelumnya, petani di lokasi penelitian
tidak pernah berpikir bahwa kambing yang sedang
laktasi dapat diperah susunya, dapat  dikonsumsi
manusia dan bernilai ekonomis.  Terkait dengan
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hal tersebut studi ini dilakukan bertujuan untuk
menganalisis kontribusi susu kambing terhadap
pendapatan usahatani integrasi tanaman kopi-
ternak kambing.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Sepang dan
Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten
Buleleng, pada Juli – September 2013. Lokasi
peneltian ditetapkan dengan sengaja (purposive
sampling) dengan pertimbangan kedua desa
tersebut sebagai lokasi pengkajian Primatani
LKDTIBmelalui pendekatan integrasi tanaman
kopi-ternak kambing dimana petaninya telah
melakukan pemerahan susu kambing.

Jenis data yang diambil meliputi data primer
dan skunder. Data primer diperoleh dari petani
sampel pelaksana pengkajian (petani kooperator)
Primatani melalui wawancara langsung
menggunakan daftar pertanyaan terstruktur
(kuesioner). Sedangkan data skunder diperoleh
dari instansi/lembaga melalui laporan-laporan,
hasil-hasil penelitian, dan bentuk informasi lainnya
yang terkait dengan penelitian ini.  Data yang
diambil mencakup karakteristik petani, luas
penguasaan lahan usahatani, jumlah ternak
kambing, jumlah dan biaya produksi, jumlah
produksi, penerimaan usahatani, dll.

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh anggota kelompoktani Mekar Sari, Desa
Sepang dan Werdhi Gopala, Desa Pucaksari yang
berjumlah 43 orang. Jumlah sampel ditetapkan
menggunakan metode Slovin,  sebagai berikut:

           N
n  =

   (1+Nα2)

           43
    =

    (1+ 43 x 0,12)

    =  30 orang

Keterangan:
n  = Jumlah sampel;  N  = Jumlah populasi;  dan
α  = Taraf signifikansi 10%.

Dampak pengelolaan susu kambing terhadap
pendapatan usahatani integrasi tanaman kopi-
ternak kambing dihitung berdasarkan besaran
kontribusinya, secara matematis diformulasikan
sebagai berikut:

               Ps
Kont  =              x 100 %

         TPu

Keterangan  :
Kont = Kontribusi pendapatan susu kambing
Ps = Pendapatan susu kambing
TPu = Total pendapatan usahatani integrasi

tanaman kopi-ternak kambing

Untuk mengetahui tingkat signifikansi
kontribusi pendapatan susu kambing terhadap
pendapatan usahatani integrasi tanaman kopi-
ternak kambing, dilakukan uji beda dengan uji
t-berpasangan, karena kedua kelompok sampel
merupakan petani yang sama. Kelompok sampel
yang dimaksud adalah: kelompok sampel pertama
adalah petani yang mengelola dan menjual susu,
sedangkan kelompok sampel kedua adalah petani
yang tidak mengelola dan menjual susu kambing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani

Hasil analisis menunjukkan bahwa, seluruh
petani sampel berusia produktif, berkisar antara
29 – 55 tahun, dengan persentase terbesar
(33,33%) pada usia 29 – 35 tahun.  Kondisi ini
dapat berdampak positif terhadap kinerja petani
dalam  mengelola usahatani integrasi tanaman
kopi-ternak kambing di lokasi penelitian.
Peningkatan kinerja seseorang dalam hal ini
petani,  pada umumnya berbanding lurus dengan
pertambahan usianya sampai pada batas usia
tertentu.  Petani yang berada pada usia produktif
biasanya akan bekerja lebih efisien, produktivitasya
relatif tinggi, dan kemampuan bekerjanya akan
meningkat sampai mencapai umur tertentu.

Pendidikan formal sering dipakai sebagai
salah satu indikator untuk mengukur kompetensi
seseorang untuk melakukan sesuatu hal.
Pendidikan mempunyai peranan penting bagi
petani dalam mengelola usahataninya, karena
berhubungan erat dengan tingkat keterampilan dan
kemampuan dalam penyerapan teknologi
usahatani.  Semakin tinggi tingkat pendidikan
formal petani, pada uumnya  semakin baik pula
kemampuan berpikir, mengadopsi teknologi
maupun keterampilannya dalam mengelola
usahataninya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan diketahui
bahwa,  tingkat pendidikan petani  responden relatif
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tinggi, karena sebagian besar (53,34%) memiliki
jenjang pendidikan SLTA. Terdapat satu orang
petani (3,33%) yang berpendidikan hingga
perguruan tinggi.  Kondisi ini mengindikasikan
bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM)
cukup baik, sehingga akan dapat berdampak
positif terhadap pengelolaan usahatani dan tingkat
adopsi teknologi pertanian  yang diintroduksikan.
Dengan demikian diharapkan, petani  kooperator
Primatani yang memiliki pendidikan formal lebih
tinggi dapat sebagai motivator, mampu
mengadopsi, dan menyebarluaskan teknologi
usahatani integrasi yang diperoleh dari
pelaksanaan pengkajian Primatani kepada petani
lain di sekitarnya.  Diyakini, adopsi teknologi
dengan tepat, sehingga dapat meningkatkan
pendapatan usahatani.

Luas lahan garapan petani dan status
penguasaanya dapat  mempengaruhi perilaku
petani dalam mengelola usahataninya.  Sebagai
sumber penghidupan bagi petani, luas  garapan
memiliki  arti yang sangat penting karena dapat
menentukan jumlah produksi usahatani dan tingkat
pendapatan mereka.  Pada umumnya, luas lahan
garapan berbanding lurus dengan jumlah produksi,
pendapatan, dan curahan tenaga kerja. L u a s
lahan garapan setiap petani rata-rata 1,48 ha,
sehingga dapat disimpulkan bahwa  lahan
usahatani yang dikelola petani sampel relatif cukup
luas, sehingga sangat memungkinkan bisa
memperoleh pendapatan yang layak. Berdasarkan
status penguasaan lahan, sebagian besar petani
atau sebanyak 20 orang petani (66,67%) hanya
sebagai petani penggarap (penyakap), sedangkan
petani yang menggarap miliknya sendiri sebanak
10 orang (33,33%). Status peguasaan lahan
garapan dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan dalam menjalankan kegiatan
usahatani. Selain itu juga dapat mempengaruhi
tingkat  pendapatan petani.

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka
sebagian besar dari petani penggarap tersebut
harus mencari pekerjaan sampingan, yaitu sebagai
buruhtani,  buruh bangunan, sebagai tukang listrik,
jual-beli produk-produk pertanian, dan membuka
usaha warung. Dengan banyaknya petani mencari
pekerjaan sampingan mengindikasikan bahwa: (1)
kemungkinan pendapatan usahataninya belum
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangganya dan  (2) memiliki waktu luang yang
cukup banyak, sehingga berusaha untuk
meningkatkan produktivitas dirinya.

Keragaan Usahatani Integrasi

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa,
rata-rata petani mengusahakan tanaman kopi
seluas 1,48 ha, dengan jumlah tanaman yang
menghasilkan 1.630 pohon, belum menghasilkan
112 pohon, dan tidak menghasilkan/rusak  41
pohon. Sedangkan pemilikan ternak kambing rata-
rata  15 ekor per petani, terdiri atas jantan dewasa
2 ekor, betina dewasa (induk) 8 ekor, jantan muda
2 ekor, dan    betina muda 3 ekor. Dapat dinyatakan
bahwa jumlah ternak kambing  yang dipelihara
setiap petani  belum sebanding dengan luasan atau
populasi tanaman kopi yang dikelola. Ternak
kambing  yang  dipelihara  petani belum mampu
menyediakan pupuk, baik pupuk kandang maupun
pupuk organik yang dibutuhkan tanaman kopi.
Penggunaan  pupuk dalam jumlah yang tidak
sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat
berdampak terhadap rendahnya produksi kopi
yang akan diperoleh. Mengacu pada  Guntoro
(2012), kebutuhan kompos untuk satu hektar
kebun kopi, minimal  memelihara  kambing 25 ekor.
Sehingga, untuk kebun kopi 1,48 ha yang dikuasai
petani minimal memelihara kambing sebanyak 37
ekor.

Secara umum pelaksanaan budidaya
tanaman kopi dan kambing di lokasi penelitian
sudah cukup baik. Beberapa aktivitas terkait
dengan budidaya tanaman kopi sudah dilakukan
petani meliputi: penggunaan bibit/klon yang unggul,
penggemburan tanah, pemupukan, pemangkasan
tanaman pokok dan penaung, penyiangan, dan
pewiwilan. Terkait dengan penggunaan klon kopi
Robusta, sebagian besar petani sudah melakukan
penanaman secara poliklonal, dengan
mengunakan rata-rata  tiga  klon dalam satu
hamparan usahataninya, yang didomimasi klon BP
358, BP 42, dan BP  409. Jarak tanam tanaman
kopi telah disesuaikan dengan lebar masing-
masing teras, umumnya berjarak 2,25m x 2,50m.
Umur tanaman kopi rata-rata 12,63 tahun.
Tanaman penaung yang ditanam petani didominasi
oleh tanaman lamtoro, gamal, dan kaliandra. yang
juga dimanfaatkan sebagai sumber hijauan bagi
ternak kambing yang dipelihara.

Tanaman kopi dipupuk dengan pupuk organik
yang berbahan baku kotoran kambing. Pemupukan
dilakukan setahun dua kali, yaitu pada awal dan
akhir musim penghujan sebanyak rata-rata 4,42
kg/ph/th. Jumlah pupuk yang digunakan petani di
lokasi penelitian masih di bawah takaran
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rekomendasi dari pemupukan. Jumlah pupuk yang
digunakan sangat bergantung pada jumlah kotoran
yang dihasilkan oleh ternak kambing yang
dipelihara. Sehingga, secara umum jumlah rata-
rata pupuk kandang dan pupuk organik yang
digunakan masih sangat jauh dari kebutuhan
tanaman. Menurut Guntoro (2012), pupuk organik
padat yang dibutuhkan tanaman kopi adalah 10
kg/ph/th, yang diaplikasikan dua kali. Pemberian
pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan
tanaman  dapat menyebabkan jumlah produksi
yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang
dimiliki tanaman.

Terkait dengan pemeliharaan kambing, secara
umum petani sudah melakukannya dengan cukup

baik.  Petani menempatkan ternak kambingnya
secara terpisah antara anak kambing, kambing
induk, dan pejantannya pada setiap bilik yang ada.
Konstruksi kandang kambing dibangun dengan
model panggung, berbahan utama kayu beratap
asbes dan umumnya menghadap ke timur.
Satu bangunan kandang terdiri atas beberapa bilik,
yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah ternak
kambing yang dipelihara. Setiap bilik umumnya
berukuran 1,25 m  x 1 m, diisi satu ekor  kambing
dewasa atau dua ekor  anak kambing. Tempat
makanan kambing terdapat di bagian depan
kandangdan di antara tempat makanan dan tempat
tidur kambing terdapat sekat/dinding pembatas.
Di bawah kandang dilantai dengan semen/beton

Gambar 1
Kondisi Pertanaman Kopi Robusta

Gambar 2
Konstruksi Kandang Kambing pada Petani
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untuk memudahkan membersihkan/
mengumpulkan kotorannya. Pada  beberapa
petani yang sudah memanfaatkan urine kambing
sebagai pupuk, di bagian belakang kandang dibuat
saluran urine untuk ditampung di bak yang terletak
di  bagian belakang kandang.

Pakan utama dari ternak kambing adalah
hijauan yang bersumber dari rumput, gulma, dan
pohon penaung berupa  lamtoro, gamal, dan
kaliandra. Sebagian besar petani responden  juga
sudah mampu mengolah limbah kopi menjadi
konsentrat sebagai  pakan tambahan/penguat.
Petani yang tidak memberikan pakan tambahan,
pada umumnya memberi hijauan sepenuhnya
dengan jumlah sekitar 5 kg/ekor/hari dengan
tambahan konsentrat sebagai pakan penguat rata-
rata 250 kg/ekor/hari.

Produksi usahatani integrasi

Panen kopi di lokasi  penelitian biasanya
dilakukan petani setiap tahun pada bulan Juli sd
Agustus.  Dari jumlah  populasi tanaman kopi
Robusta produktif sebanyak 1.630 pohon dalam
luasan 1,48 ha diperoleh produksi rata-rata kopi
sebanyak 1.136,53 kg atau sebanyak 0,70 kg/ph.
Produksi kopi tersebut masih relatif rendah.
Menurut Najiyati dan Danarti (1997), produksi rata-
rata  kopi Robusta mencapai 9 - 13 ku/ha/th atau
0,75 - 1,08 kg/ph/th.  Apabila  diusahakan secara
intensif, jumlah produksinya dapat mencapai 20
ku/ha/th atau 1,67 kg/ph/th.

Produksi kopi yang masih relatif rendah
tersebut diduga akibat penggunaan pupuk yang
belum sesuai dengan kebutuhan tanaman kopi.
Petani melakukan pemupukan tanaman kopi
hanya dengan pupuk organik sebanyak rata-rata
4,42 kg/ph/th. Mengacu pada Guntoro (2012),
tanaman kopi membutuhkan pupuk organik
sebanyak 10 kg/ph/th  diaplikasikan dua kali dalam
setahun, yaitu pada  awal dan akhir musim
penghujan.

Bentuk produksi yang diperoleh petani dari
pemeliharaan ternak kambing  adalah berupa
kambing potong dan susu  kambing segar. Terkait
dengan kambing  yang dihasilkan petani, yang
dihitung dalam penelitian ini adalah jumlah kambing
potong yang dijual,  yang berkontribusi terhadap
penerimaan dan pendapatan petani pada tahun
2012. Jumlah  produksi kambing potong yang
diperoleh rata-rata 5 ekor per petani. Kamibing
potong tersebut dijual di lokasi usahatani dengan
harga rata-rata Rp 900.000,00/ekor. Sedangkan,
jumlah produksi susu kambing segar yang

diperoleh pada tahun 2012 rata-rata 160,88 liter
dengan harga penjualan Rp 15.000/liter.
Pendapatan Usahatani Integrasi

Pendapatan usahatani sering dipakai  sebagai
indikator  keberhasilan petani mengelola
usahataninya. Tinggi rendahnya pendapatan petani
dipengaruhi oleh beberapa faktor,  satu diantaranya
adalah faktor  harga, baik harga sarana produksi
maupun harga produk usahatani yang
bersangkutan.

Pendapatan usahatani adalah selisih antara
penerimaan usahatani dan seluruh biaya produksi
usahatani yang dipakai dalam proses produksi.
Cakupan biaya produksi dibatasi pada seluruh
biaya yang dikeluarkan secara tunai oleh petani
untuk melakukan proses produksi usahatani
integrasi. Seluruh  sarana produksi yang bersifat
natura yang bersumber dari petani itu sendiri,
antara lain: pupuk  kandang, pupuk organik,  pakan
ternak kambing, tenaga kerja dalam keluarga, dan
bahan-bahan atau sarana produksi lainnya, tidak
dihitung sebagai biaya produksi. Namun, bahan-
bahan yang digunakan untuk membuat   pupuk
organik dan pakan kambing (konsentrat), selain
kotoran ternak dan kulit kopi dihitung sebagai biaya
produksi, karena bahan-bahan tersebut  dibeli
secara tunai.

Induk kambing dan kambing pejantan,
pembeliannya tidak  dihitung sebagai biaya karena
telah  dibeli dan  diusahakan beberapa tahun yang
lalu. Namun, peralatan yang digunakan dalam
pelaksanaan usahatani integrasi ini, dihitung
sebagai biaya tetap melalui nilai penyusutannya
setiap tahun, yang dihitung dengan metode
garis lurus. Biaya tetap lainnya yang dihitung
sebagai biaya produksi, adalah pajak bumi  dan
bangunan (PBB), yang dibayarkan oleh petani
pemilik setiap tahun. Petani penggarap tidak
membayar PBB, karena yang membayar adalah
pemilik lahan. Secara rinci jumlah penerimaan,
biaya produksi, dan pendapatan usahatani
integrasi tanaman kopi – ternak kambing disajikan
pada Tabel 1.

Pada  Tabel 1 terlihat bahwa,  penggunaan
tenaga kerja luar keluarga hanya dibutuhkan pada
usahatani kopi dan menghabiskan biaya yang
paling banyak di antara biaya lainnya, yaitu sebesar
Rp 1.122.680,56. Kebutuhan tenaga kerja luar
keluarga paling besar terjadi pada saat panen kopi,
karena tenaga kerja dalam keluarga tidak
mencukupi untuk melakukannya. Sedangkan
aktivitas lainnya menggunakan tenaga kerja dalam
keluarga petani.
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Sarana produksi  beternak kambing
membutuhkan biaya yang paling sedikit, yaitu
sebesar Rp 79.083,33 untuk 15 ekor kambing.
Pengeluaran tunai hanya digunakan untuk membeli
bahan-bahan membuat pupuk organik, seperti
decomposer dan gula, sedangkan bahan lainnya
berupa kulit kopi tidak dihitung sebagai biaya
karena milik petani sendiri. Pengeluaran tunai
pengelolaan susu kambing berupa pembelian botol
untuk mengemas susu kambing.

 Pada Tabel 1 dapat diketahuii juga bahwa
pendapatan usahatani kopi memberikan kontribusi
yang paling besar terhadap pendapatan usahatani
integrasi tanaman kopi - ternak kambing.
Sedangkan, susu kambing memberikan kontribusi
yang paling kecil. Hal ini dapat dipahami, karena
usahatani kopi merupakan mata pencaharian
pokok bagi  seluruh petani. Masing-masing petani
memiliki  ternak kambing betina dan menghasilkan
kambing potong yang siap dijual dalam jumlah
yang relatif sedikit. Selain itu, pemeliharaan
kambing sementara ini masih dianggap sebagai
usaha sampingan, sehingga pendapatan dari

penjualan kambing potong dan susu kambing
belum mampu mengimbangi pendapatan dari
penjualan produksi kopi.

Ditinjau dari kontribusinya, pendapatan dari
penjualan susu kambing memberikan kontribusi
yang cukup besar terhadap pendapatan usahatani
integrasi tanaman kopi – ternak kambing, yaitu
sebesar 11,65%. Hasil analisis  uji t-berpasangan
(paired t-test),  menunjukkan bahwa endapatan
petani yang mengelola & menjual susu kambing
berbeda sangar nyata dengan pendapatan petani
yang tidak mengelola & menjual susu kambing
(thitung = 6,324 > ttabel = 2,045).

KESIMPULAN

Pendapatan dari penjualan susu
kambing memberikan kontribusi yang cukup besar
dan sangat nyata terhadap total pendapatan
usahatani integrasi tanaman kopi Robusta –
ternak kambing Peranakan Ettawa (PE) di
Kecamatan Busungbiu.

Tabel 1. Jumlah  Penerimaan, Biaya Produksi, dan Pendapatan Rata-rata Usahatani Integrasi Tanaman
Kopi -Ternak Kambing Tahun 2012

       Nilai (Rp)
Uraian

       Per usahatani (1,48 ha)       Per hektar

Penerimaan
1. Usahatani kopi 13.831.041,67 9.328.490,33
2. Kambing potong   4.436.666,67 4.436.666,67
3. Susu kambing   2.413.250,00 2.413.250,00

Jumlah penerimaan 20.680.958,33 16.178.407,00

Pengeluaran/Biaya-biaya:
1. Biaya variabel:

- Saprodi kopi      161.850,00    109.161,42
- Tenaga kerja luar keluarga (kopi)   1.122.680,56    757.203,61
- Saprodi kambing        79.083,33      79.083,33
- Saprodi susu kambing      261.008,33    261.008,33

2. Biaya tetap
- Penyusutan peralatan (kopi)      143.054,81      96.484,81
- Penyusutan kandang (kambing)      387.339,29    387.339,29
- Pajak Bumi dan Bangunan (kopi)        51.266,67      34.577,34

Pendapatan
1. Usahatani kopi 12.352.189,63 8.331.063,15
2. Kambing potong   3.970.244,05 3.970.244,05
3. Susu kambing   2.152.241,67 2.152.241,67

Jumlah pendapatan             18.474.675,35 14.453.548,87

Sumber: Hasil analisis data primer (diolah)
Keterangan : Penerimaan dari penjualan kambing potong dan susu kambing, saprodi kambing, dan

penyusutan kandang tidak dikonversi ke dalam satuan hektar.
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Untuk meningkatkan pendapatan rumah
tangga petani khususnya pada system usahatani
integrasi tanaman-ternak, optimalisasi
pemanfaatan & pengolahan susu kambing
merupakan upaya yang perlu dikembangkan
terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki
agroekosistem serupa.
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ABSTRACT

Food Crop Farming Contribution To The Farmer Income
(Case Study Beringkit Village, District Marga, Tabanan)

The selection of commodities to be commercialized by the farmers are often imprecise and even detrimental.
The purpose of this study is (1) To find out farmers income and farm crops feasibility level, (2) to determine
the contribution of income from farm commodity crops cultivated. This study was conducted with a survey/
interview by simple questionnaire of  Participatory Rural Appraisal Method. Interviews were conducted in
Beringkit Village, District Marga, Tabanan with a total sample of 30 farmers. Analysis indicator used is the
analysis of farm income. Furthermore, the value of the type of income per farm compared to the entire
revenue generated crops. The results show that the income of farmers in a year of crops derived from rice and
soybean, with an average of 0.4 hectares planting area Rp. 7.370.000. The highest income earned on rice
farming cultivated two times during the year i.e. Rp. 6.732.000, categorized to viable. While the contribution
of the highest income earned on rice farming is 91.34%. While the feasibility of the highest farm commodities
gained on durian. While soybean only earn Rp. 638 000, - contribute 8,66%. Soybean farming can be
categorized as non-viable. Therefore, farmers need to be introduced on soybean cultivation technology of
efficient and able to increase its revenue.

Key words: Contributions, farm income, crop

ABSTRAK

Pemilihan komoditas yang akan diusahakan petani sering kali tidak tepat dan bahkan merugikan petani.
Tujuan dari kajian ini adalah : (1) mengetahui seberapa besar pendapatan petani dan tingkat kelayakan
usahatani tanaman pangan, (2) mengetahui kontribusi pendapatan dari komoditas usahatani tanaman
pangan yang diusahakan. Kajian ini dilakukan dengan metode survei/wawancara menggunakan kuesioner
sederhana yang dilakukan dengan metode Partisipatory Rural Apraisal (PRA). Wawacara dilakukan di
Desa Beringkit, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dengan jumlah sampel sebanyak 30 petani. Indikator
analisis yang digunakan adalah dengan analisis pendapatan usahatani. Selanjutnya nilai jenis pendapatan
per usahatani dibandingkan dengan pendapatan seluruh komoditas tanaman yang dihasilkan. Hasil kajian
menunjukkan bahwa pendapatan petani dalam setahun dari tanaman semusim diperoleh dari usahatani
padi dan kedelai dengan rata-rata luas areal tanam 0,4 hektar sebesar Rp. 7.370.000,-. Pendapatan tertinggi
diperoleh pada usahatani padi yang diusahakan 2 kali selama setahun yaitu sebesar Rp. 6.732.000,-
dengan kategori layak untuk diusahakan. Sedangkan kontribusi pendapatan tertinggi diperoleh pada
usahatani padi yaitu 91,34%. Sedangkan kelayakan usahatani tertinggi diperoleh pada komoditas durian.
Sedangkan usahatani kedelai hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp. 638.000,- atau berkontribusi
sebesar 8,66%. Usahatani kedelai dapat dikategorikan tidak layak untuk diusahakan. Oleh sebab itu, petani
perlu dikenalkan tentang teknologi budidaya kedelai yang efisien dan mampu meningkatkan pendapatannya.

Kata kunci : Kontribusi, pendapatan usahatani, tanaman pangan

PENDAHULUAN

Dibandingkan sektor-sektor lainnya, sektor
pertanian dianggap sektor yang lentur dalam
menghadapi krisis moneter dan ekonomi, karena
selain merupakan sumber mata pencaharian
sebagian besar masyarakat, ternyata juga mampu
meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja.

Hal ini dibuktikan bahwa usaha yang berbasis pada
sumberdaya domestik masih menunjukkan
keunggulannya dalam menghadapi krisis ekonomi
dibandingkan usaha yang berbasis sumberdaya
impor (G. Kartono dkk, 2004).

Menurut Rachmadi Ramli dan Dewa K.S.
Swastika (2005) pemilihan komoditas yang akan
dikembangkan di suatu daerah seharusnya yang
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memiliki keunggulan kompetitif, sehingga
menguntungkan dan berkesinambungan. Pada era
perdagangan bebas, semua komoditas pertanian
dapat bebas diperdagangkan antar daerah, bahkan
negara. Konsekuensi dari perdagangan bebas
adalah hanya komoditas yang mempunyai
keunggulan kompetitif saja yang dapat bersaing.

Pada umumnya petani menentukan
komoditas yang diusahakan adalah merespon
kenaikan tingkat harga satu komoditas dalam
jangka pendek. Padahal komoditas tersebut
belum tentu mempunyai keunggulan wilayah itu.
Sering terjadi kelebihan produksi di suatu wilayah
karena petani menanam komoditas yang sama
pada waktu yang sama dan jumlah banyak serta
mutu hasil yang kurang diperhatikan sehingga
berdampak pada harga jual.

Tujuan dari pengkajian ini adalah (1)
mengetahui seberapa besar pendapatan petani dan
tingkat kelayakan usahatani tanaman pangan
yang diusahakan di Desa Beringkit, Kecamatan
Marga, Kabupaten Tabanan, (2) mengetahui
kontribusi pendapatan dari komoditas usahatani
tanaman pangan yang diusahakan di Desa
Beringkit, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

METODE PENELITIAN

Kajian dilakukan di Desa Beringkit,
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dengan
pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA).
Suatu pengertian prinsip dari PRA menurut Leeuwis
(2000), adalah pemberdayaan masyarakat
(community empowerment), dengan melibatkan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
perencanaan (process of planning), pengambilan
keputusan (decision making) dan pembelajaran
sosial (social learning).

Kajian ini dilakukan pada tahun 2012 dengan
mewawancara 30 responden petani mengenai
usahatani tanaman pangan yang diusahakan.
Adapun analisis pendapatan digunakan
rumus (Downey dan Erickson, 1985 dan
Suratiyah, 1997) :

I     =     Σ (y . Py )   -  Σ (Xi  .  Pxi )

Keterangan :
I =   Pendapatan (Rp/ha)
Y =   Output/hasil (kg)
Pxi =   Harga input (Rp)
Py =   Harga output (Rp)
Xi =   Jumlah input (i = 1,2,3….n)

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif
menggunakan tabulasi silang dan statistik
sederhana. Analisis dilakukan dengan
menggunakan analisis anggaran parsial. Indikator
analisis yang dipakai adalah R/C ratio (Return Cost
Ratio). Soekartawi (1995) menyebutkan bahwa R/
C ratio adalah perbandingan (nisbah) antara
penerimaan dan biaya. Secara matematik, hal ini
dapat dituliskan sebagai berikut :

         R
a =
        C

R = Py.Y
C = FC + VC
a = {(Py.Y) / (FC +VC)}

Keterangan
R = Penerimaan
C = Biaya
Py = Harga output
Y = Output
FC = Biaya tetap (fixed cost)
VC = Biaya tidak tetap (variabel cost)
Jika a > 1 maka dikatakan layak,

a < 1 maka dikatakan tidak layak dan
a = 1 maka dikatakan impas (tidak untung
       maupun merugi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Usahatani Padi

Berdasarkan hasil PRA, usahatani yang
paling dominan di Desa Beringkit, Kecamatan
Marga, Kabupaten Tabanan adalah padi dan
kedelai. Luas lahan yang diusahakan masyarakat
rata-rata sebesar 0,40 hektar atau 40 are. Lahan
tersebut diusahakan padi sebanyak dua kali dalam
setahun, sedangkan kedelai diusahakan satu kali
dalam setahun.

Hasil PRA didapatkan bahwa rata-rata petani
mengusahakan padi dengan benih yang digunakan
yaitu Ciherang sebanyak 13 kg dengan luas lahan
sebesar 40 are. Penggunaan input sarana produksi
dalam berusahatani padi selain benih juga
digunakan pupuk dan obat-obatan. Penggunaan
pupuk yaitu Urea, TSP, NPK Pelangi serta pupuk
kandang serta obat-obatan yaitu konfidor, trebon,
firtako, score, ali, metapuron, dan decis.

Total biaya usahatani padi yaitu sebesar Rp.
2.849.000,- terdiri dari biaya sarana produksi

Kontribusi Pendapatan Usahatani Tanaman Pangan (Studi Kasus Desa Beringkit,
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan | Jemmy Rinaldi
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sebesar Rp. 874.000,- (30,68%) dan biaya tenaga
kerja sebesar Rp. 1.975.000,- (69,32%). Besarnya
total biaya usahatani padi disebabkan karena
besarnya biaya tenaga kerja yang mencapai
hampir 70% biaya yang dikeluarkan dalam
berusahatani dengan diperhitungkannya biaya
tenaga kerja dalam keluarga dengan upah sebesar
Rp. 60.000/HOK. Jika biaya tenaga kerja dihitung
secara nyata yang dikeluarkan petani, maka total
biaya hanya mencapai Rp. 760.000,- yaitu biaya
olah tanah sebesar Rp. 440.000,- dan pencabutan
benih serta penenaman sebesar Rp. 320.000,-.
Hal ini dapat dikatakan bahwa tenaga kerja dalam
keluarga dapat meminimalisir biaya sebesar Rp.
1.215.000,- atau sebesar 20,25 HOK yaitu
kegiatan penyemaian benih, pemupukan,
penyaiangan dan penyemprotan/pengendalian
hama penyakit.

Produksi padi yang diusahakan petani di Desa
Beringkit rata-rata menjual dengan cara tebasan,

yaitu menjual dengan kesepakatan antara petani
dengan pembeli/tengkulak. Rata-rata produksi padi
tersebut dihargai sebesar Rp. 125.000,-/are. Hal
ini menyebabkan nilai tawar petani kecil dan minat
petani untuk meningkatkan produksi rendah serta
sulit untuk mengganti varietas yang lebih baik dan
produksi tinggi. Berdasarkan hasil PRA,
penerimaan hasil penjualan yang diterima petani
yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- dengan luas areal
tanam 40 are (Tabel 1).

Hasil analisis pendapatan dari usahatani padi
dengan luas areal tanam rata-rata sebesar 40 are
memperoleh pendapatan sebesar Rp. 2.151.000,-
dengan nilai R/C ratio 1,76. Artinya setiap seribu
rupiah yang dikeluarkan dalam berusahatani padi,
maka akan memperoleh hasil sebesar seribu tujuh
ratus enam puluh rupiah. Hal ini dapat dikatakan
bahwa usahatani padi yang dilakukan petani di
Desa Beringkit layak untuk diusahakan.

Tabel 1. Analisis Pendapatan Usahatani Padi di Desa Beringkit, Marga, Tabanan dengan Luas Areal 0,40
Hektar Tahun 2012

No Uraian                                                              Jumlah Satuan            Harga Satuan(Rp)      Total Nilai(Rp)

I. Biaya Sarana Produksi     
1. Benih (Ciherang) 13 Kg             8,000          104,000
2. Pupuk :     

 Urea 80 Kg             2,000          160,000
 TSP 40 Kg             1,875            75,000
 NPK Pelangi 40 Kg             3,000          120,000
 Pupuk Organik (Kuda Laut) 200 Kg                400            80,000
3. Obat-obatan :    
 Konfidor 1 Bungkus           45,000            45,000
 Trebon 1 Bungkus           45,000            45,000
 Firtako 2 Bungkus           25,000            50,000
 Score 1 Botol           45,000            45,000
 Ali 4 Bungkus             5,000            20,000
 Metapuron 4 Bungkus             5,000            20,000
 Decis 2 Botol           55,000         110,000
 Total Biaya Sarana Produksi             874,000

II. Biaya Tenaga Kerja    
1. Olah tanah (borongan traktor) 40 Are           11,000          440,000
2. Penyemaian benih 0.5 HOK           60,000            30,000
3. Pencabutan benih + Tanam 40 Are             8,000          320,000
5. Pemupukan 1.5 HOK           60,000            90,000
6. Penyiangan (2x) 16 HOK           60,000          960,000
7. Penyemprotan (3x) 2.25 HOK           60,000          135,000
8. Panen (Tebasan)                         -

 Total Biaya Tenaga Kerja          1,975,000
III. Total Biaya Usahatani          2,849,000
IV. Total Biaya Rill          1,634,000
V. Produksi/Penerimaan 40 Are         125,000       5,000,000
VI. Pendapatan Usahatani          2,151,000
VII. Pendapatan Rill yang diterima          3,366,000
VIII. R/C ratio                   1.76
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Pendapatan Usahatani Kedelai

Usahatani kedelai merupakan usaha
pertanian yang dilakukan petani di Desa Beringkit
yang dominan dilkakukan setelah padi pada
musim kering. Hal ini dilakukan setelah dua kali
penanaman padi dalam setahun. Rata-rata luas
areal tanam yang diusahakan untuk kedelai yaitu
sebesar 0,40 hektar atau 40 are. Benih yang
digunakan yaitu Wilis sebanyak 15 kg. Sedangkan
pupuk dan obat-obatan yang digunakan yaitu Urea,
TSP, pupuk daun, Darmabas, serta Cix.

Berdasarkan hasil PRA, biaya yang
dikeluarkan dalam berusahatani kedelai yaitu
sebesar Rp. 2.109.500 yang terdiri dari biaya input
sarana produksi sebesar Rp. 362.000,- (17,16%)
dan biaya tenaga kerja sebesar Rp. 1.747.500,-
(82,84%). Berdasarkan nilai tersebut dapat
dinyatakan bahwa biaya terbesar dalam
berusahatani kedelai yaitu biaya tenaga kerja yang
seluruhnya dilakukan oleh tenaga kerja dalam
keluarga dengan total 29,125 HOK. Hal ini berarti
biaya yang dikeluarkan secara nyata hanya biaya
input sarana produksi yaitu sebsar Rp. 362.000,.
Produksi kedelai yang dihasilkan petani di Desa
Beringkit tidak dapat diketahui karena sistem
penjualan sama dengan sistem penjualan padi yaitu

dengan tebasan. Hasil penerimaan yang
dihasilkan diperhitungkan dengan luas lahan panen
yaitu rata-rata sebesar Rp. 25.000,-/are atau
menghasilkan Rp. 1.000.000 dengan luas areal
panen sebesar 40 are. (Tabel 2).

Berdasarkan hasil analisis pendapatan
usahatani kedelai deangan luas lahan sebesar 40
are yang dilakukan petani di Desa Beringkit,
Kecamatan Marga mengalami kerugian sebesar
Rp. 1.109.500,- dengan nilai R/C ratio 0,47. Hal
ini berarti setiap seribu rupiah yang dikeluarkan
petani dalam berusahatani kedelai akan
mengahsilkan sebesar empat ratus tujuh puluh
rupiah atau mengalami kerugian sebesar lima ratus
tiga puluh rupiah. Oleh karena itu usahatani kedelai
tidak layak untuk diusahakan.

Kontribusi Pendapatan Usahatani

Kontribusi pendapatan usahatani di Desa
Beringkit, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan
diperhitungkan melalui komoditas tanaman yang
paling dominan diusahakan oleh petani di desa
tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan
pendekatan PRA komoditas utama yang paling
dominan diusahakan dalam setahun yaitu padi dan
kedelai. Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa

Tabel 2. Analisis Pendapatan Usahatani Kedelai di Desa Beringkit, Marga, Tabanan dengan Luas Areal
0,40 Hektar Tahun 2012

No  Uraian                       Jumlah Satuan      Harga Satuan (Rp)         Total Nilai(Rp)

 I. Biaya Sarana Produksi     
1.  Benih (Wilis)  15  kg          8,000          120,000
2.  Pupuk :    
  TSP        40  kg          1,875            75,000
  Urea     18.5  kg          2,000            37,000
  Pupuk Daun (Alami)          4  kaleng        10,000            40,000

3. Obat-obatan :   
  Darmabas          1  botol        40,000            40,000
  Cix          1  botol        50,000            50,000
  Total Biaya Sarana Produksi           362,000

 II. Biaya Tenaga Kerja     
1.  Olah Tanah          7  HOK        60,000          420,000
2.  Penanaman        12  HOK        60,000          720,000
3.  Pemupukan (2x)          3  HOK        60,000          180,000
4.  Penyiangan   5.625  HOK        60,000          337,500
5.  Penyemprotan       1.5  HOK        60,000            90,000

 Total Biaya Tenaga Kerja          1,747,500
 III. Total Biaya Usahatani          2,109,500
 IV. Total Biaya Rill Usahatani             362,000
 V. Produksi/Penerimaan (panen tebasan)        40  are       25,000       1,000,000
 VI.  Pendapatan Usahatani        (1,109,500)
 VII.  Pendapatan Rill yang diterima             638,000
 VIII.  R/C ratio                  0.47

Kontribusi Pendapatan Usahatani Tanaman Pangan (Studi Kasus Desa Beringkit,
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan | Jemmy Rinaldi
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pendapatan usahatani dalam satu tahun adalah
sebesar Rp. 3.192.000,-. Kecilnya pendapatan dari
usahatani disebabkan karena adanya kerugian
usaha pada komoditas kedelai yaitu sebesar Rp.
1.109.500,-. Jika diperhitungkan pendapatn rill
yang diterima pertani dalam periode satu tahun,
maka pendapatan yang diterima petani dalam
berusahatani sebesar Rp. 7.370.000,- yang terdiri
dari dua kali tanam padi dengan pendapatan
sebesar Rp. 6.732.000,- dan satu kali tanam
kedelai dengan pendapatan sebesar 638.000,-.
Berdasarkan hasil tersebut, maka kontribusi
pendapatan usahatani terbesar diperoleh dari
usahatani padi dengan nilai kontribusi sebesar
91,34%. Sedangkan kontribusi usahatani kedelai
hanya menyumbang sebesar 8,66% dari total
pendapatan usahatani (Tabel 3).

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk
meningkatkan pendapatan petani perlu dikenalkan
kembali kepada petani di Desa beringkit,
Kecamatan Marga, Kabupetan Tabanan mengenai
teknologi budidaya kedelai agar tidak merugi. Jika
dilihat dari Tabel 3, maka pendapatan usahatani
kedelai dengan memperhitungkan biaya tenaga
kerja keluarga tidak layak untuk diusahakan. Oleh
sebab itu pemilihan komoditas perlu
dipertimbangkan, dan peran penyuluh perlu
ditingkatkan dalam mendampingi petani terutama
pada penyebarluasan teknologi untuk
meningkatkan produksi komoditas serta
meningkatkan pendapatan petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan per tahun usahatani tanaman
pangan diperoleh sebesar Rp. 7.370.000,- dengan
pendapatan tertinggi diperoleh pada usahatani
padi dengan kategori layak untuk diusahakan
dengan nilai kontribusi pendapatan sebesar
91,34%.

Usahatani kedelai hanya memperoleh penda-
patan yang kecil, bahkan merugi jika diperhi-
tungkan biaya tenaga kerja keluarga dengan
kategori tidak layak untuk diusahakan.

Tabel 3. Kontribusi Pendapatan Usahatani Tanaman Pangan di Desa Beringkit, Marga, Tabanan Tahun
2012

No. Komoditas Luas Areal Pendapatan Pendapatan Kontribusi R/C Kelayakan
Usahatani (Rp) Rill yang Pendapatan Ratio Usaha

Diterima (Rp)  (%)

1 Padi (2x) 0.4 ha     4,302,000     6,732,000 91.34 1.76 Layak
2 Kedelai 0.4 ha  (1,109,500)        638,000 8.66 0.47 Tidak Layak

Total     3,192,500    7,370,000               100  

Penyuluh disarankan memberikan/
menyarankan teknologi budidaya kedelai yang
efisien agar usaha kedelai yang diusahakan petani
tidak merugi dan mampu meningkatkan
pendapatannya.
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ABSTRACT

Boost Growth Of Salak Gula Pasir Seed With Use Cow Manure
In Media Planting.

Study of the use cow manure in the planting medium nursery of salak gula pasir has been done in Amerta
Pala  Farmers Group, Pajahan village, Pupuan subdistrict, Tabanan regency for 5 months from April to
September 2014, were tested planting medium that is a mixture of manure to the planting medium (soil +
cow manure ratio of 1: 1) as compared to the use of soil planting medium used by farmers. The number of pot
experiments were 4,000 pots / polybag with 10% (400 pots) using a planting soil. Observations were done on
seedling growth components such as plant height, number of leavesand fresh weight of plant / seed. Results
of t-test analyzes were conducted the use of seedling growth component of media planting (soil + cow
manure ratio 1: 1) significantly increased seedling growth characterized by increased plant height and fresh
weight of plants, but did not significant on the number of leaves of seedlings. Height and fresh weight of
seedlings of salak gula pasir age of 5 months (37.80 cm and 14.20 g) respectively increased 10.53% and
40.59% in the planting medium soil + manure (ratio 1: 1) compared to only using soil planting medium
(34.20 cm and 10.10 g).

Key words: Media seeds, bark sugar, cow manure, soil

ABSTRAK

Kajian penggunaan pupuk kandang sapi pada media tanam pembibitan salak gula pasir telah dilakukan di
Kelompok Tani Amerta Pala Desa Pajahan Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan selama 5 bulan dari
bulan April sampai dengan September 2014. Media tanam yang diuji yaitu campuran pupuk kandang pada
media tanam (tanah + pupuk kandang sapi perbandingan 1:1) dibandingkan dengan penggunaan media
tanam tanah yang biasa digunakan petani. Jumlah pot percobaan yaitu sebanyak 4.000 pot/polibag dengan
10% (400 pot) menggunakan media tanam tanah.  Pengamatan dilakukan terhadap komponen pertumbuhan
bibit seperti tinggi tanaman, jumlah dan dan berat basah tanaman/bibit. Hasil analisis t-test  yang dilakukan
terhadap komponen pertumbuhan bibit menunjukan penggunaan media tanam (tanah+pupuk kandang
sapi perbandingan1:1) nyata meningkatkan pertumbuhan bibit yang ditandai dengan meningkatnya tinggi
tanaman dan berat basah tanaman, namun tidak berbeda terhadap jumlah daun bibit. Tinggi dan berat
basah bibit salak gula pasir umur 5 bulan (37,80 cm dan 14,20 g) meningkat masing-masing 10,53 % dan
40,59 % pada media tanam tanah + pupuk kandang (perbandingan 1:1) dibandingkan hanya menggunakan
media tanam tanah saja (34,20 cm dan 10,10 g).

Kata kunci: Media bibit, salak gulapasir, pupuk kandang sapi, tanah

PENDAHULUAN

Salah satu kultivar yang diberi nama salak
gula pasir telah ditetapkan sebagai varietas unggul
berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 584/
Kpts/TP.240/7/94 tanggal 23 Juli 1994.  Varietas
ini memiliki kelebihan yaitu rasa manis yang khas
namun memiliki produktivitas yang lebih rendah.
Wijana (1997) menyatakan bahwa perbedaan khas

dari salak yang tumbuh di Bali adalah dari segi
rasa, yaitu menjadi dua kelompok. Kelompok
pertama adalah salak varietas Bali yang
mempunyai rasa daging buah manis, asem dan
ada rasa sepet, kelompok kedua adalah salak
varietas gula pasir yang rasanya tanpa rasa asem
dan sepat. Keunggulan salak gula pasir dapat kita
lihat dari segi kualitas maupun dari segi ekonomi.
Salak gula pasir memiliki daging buah yang
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rasanya jauh lebih manis dibandingkan dengan
salak Bali. Rasa manis ini sudah dapat kita
rasakan sejak buahnya masih muda.

Dilaporkan populasi salak gula pasir di
Kabupaten Karangasem terus mengalami
peningkatan. Tahun 1996 populasi salak gula
pasirhanya 1.000 pohon (Wijana, 1997) kemudian
tahun 2008 populasi salak gula pasir di daerah ini
mencapai 1.500.000 pohon (Rai, 2009; Rai et al.,
2010), sedangkan tahun 2012 dilaporkan populasi
menjadi 1.815.016 pohon (Anonimus, 2013).

Beberapa tahun terakhir salak gula pasir
dikembangkan tidak saja di sentra produksinya di
Kabupaten Karangasem akan tetapi sudah
dikembangkan dibeberapa kabupaten seperti di
Kabupaten Gianyar, Bangli, Badung Tabanan dan
Buleleng. Hal ini tidak terlepas dari keunggulan
yang dimiliki salak gula pasir sehingga
memberikan harga yang jauh lebih tinggi
dibandingkan salak bali lainnya.  Hal ini sesuai
dengan pernyataan Sarmiati et al. (2000) yang
menyatakan perbedaan kualitas (cita rasa) ini juga
berdampak terhadap nilai jual dari salak gula pasir,
dimana harga jual salak gula pasir jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan salak Bali dengan
perbandingan harga 10:1.

Di Kabupaten Tabanan salak Gula pasir
banyak dikembangkan di Kecamatan Pupuan dan
Selemadeg, karena secara ekonomis salak gula
pasirlebih menguntungkan dibandingkan salak
lainnya.  Usahatani yang dilakukan umumnya
menanam secara campuran dengan tanaman
utama seperti kopi dan kakao, tetapi ada juga yang
mengusahakan secara monokultur.

Kendala utama yang ditemui dalam
pengembangan salak Gula pasir adalah
ketersediaan bibit dengan kualitas baik.
Sukewijaya et al. (2009) menyatakan pembibitan
ditingkat petani memerlukan waktu kurang lebih
6-8 bulan sampai bibit siap untuk dipindahkan ke
lapangan. Pembibitan yang dilakukan petani
umumnya dengan pendederan biji pada guludan
yang telah disiapkan, atau menanam bibit
langsung pada lahan.

Pembibitan salak dapat dilakukan dengan dua
cara yaitu dengan membibitkan biji dan melalui
cara klonal (pencangkokan) anakan.  Masing-
masing cara pembibitan memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing. Pembibitan dengan
biji membutuhkan waktu yang lebih panjang
sampai tanaman menghasilkan.  Dibutuhkan waktu
5-6 tahun sampai tanaman berproduksi,
sedangkan dengan cara klonal (pencangkokan

anakan) hanya membutuhkan waktu 2,5 tahun
(Guntoro, 2004).

Penggunaan biji sebagai sumber bibit pada
tanaman salak lebih banyak dilakukan ditingkat
petani.  Hasil Focus Group Discution yang
dilaksanakan di petani salak Desa Pajahan,
Pupuan, Tabanan mendapatkan salah satu
permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya
pengetahuan petani di dalam memproduksi bibit
yang baik sehingga dibutuhkan waktu yang relatif
lama (lebih dari 6 bulan) sampai bibit dapat
dipindahkan ke lahan.  Cara umum yang banyak
dilakukan petani adalah mendeder biji pada
guludan yang telah disiapkan tanpa menggunakan
kantong plastik dan tambahan media tanam,
sehingga persentase tumbuh rendah.

Untuk mempercepat ketersediaan bibit,
pembibitan dalam polibag/kantong plastik dengan
menggunakan media tanam yang baik akan
mampu mempercepat dan meningkatkan kualitas
bibit. Dengan media tanam yang baik bibit telah
siap dipindahkan ke lahan pada umur 5 bulan.
Kelebihan lain dari pembibitan menggunakan
kantong plastik adalah bibit yang dihasilkan pada
saat dipindahkan ke lapangan akan langsung dapat
beradaptasi dengan lingkungannya dengan
minimnya stagnasi pertumbuhan tanaman.

Beberapa hasil penelitian  menunjukkan
bahwa pemanfaatan media tanam yang baik dan
pemanfaatan kantong plastik sebagai wadah
mampu meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan bibit.  Adijaya et al. (2013)
mendapatkan media tanam seperti campuran
tanah dengan pupuk kandang, sekam, serbuk
gergaji dan bahan lainnya terbukti mampu
meningkatkan pertumbuhan bibit sehingga dapat
dijadikan alternatif sebagai media tanam pada
pembibitan salak. Melihat hasil tersebut maka
diseminasi penggunaan tanah + pupuk kandang
sapi yang merupakan media tanam terbaik pada
media pembibitan salak gula pasirini
dilaksanakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Rancangan Penelitian

Kajian dilakukan di Kelompok Tani Amerta
Paladari bulan April sampai dengan September
2014. Perlakuan yang diuji pada pembibitan salak
gula pasir ini adalah penggunaan media pembibitan
terbaik yang dihasilkan pada kajian sebelumnya
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yaituM2: tanah + pupuk kandang (perbandingan
1:1) dan M1 : tanah saja sebagai pembanding.

Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 4.000
polibag dengan 10% (400 pot percobaan) sebagai
kontrol/hanya menggunakan media tanah saja
(M1). Pot/polibag yang telah terisi dengan media
tanam disusun pada rumah pesemaian yang telah
dibuat dengan naungan paranet agar lingkungan
dapat terkendali. Campuran media tanam sesuai
perlakuan dimasukkan pada kantong plastik
dengan ukuran diameter 12 cm dengan tinggi 15
cm, sampai kurang lebih 5 cm dari bagian bagian
atas kantong plastik/polibag.

Perkecambahan Biji

Sebelum dilakukan penanaman terhadap
bibit, maka dilakukan pengecambahan terhadap
benih/biji salak (pre nursery).  Biji salak yang
diambil dari buah yang telah masak fisiologis
direndam terlebih dahulu selama 24 jam kemudian
dimasukkan ke dalam kantong plastik.  Kantong
plastik dengan ukuran 2 kg dapat menampung
sampai 50 biji salak.  Ujung plastik bagian bawah
diberikan lubang untuk memberikan aerasi
terhadap benih sedangkan plastik bagian atas
diikat agak longgar.  Setiap hari dilakukan
penyiraman terhadap benih untuk menjaga
kelembaban.  Setelah berumur 3-4 minggu biji
salak yang telah berkecambah siap dipindahkan
ke kantong plastik/polibag yang telah diberi media
tanam sesuai perlakuan.  Bibit yang ditanam
adalah bibit yang dihasilkan dari biji yang
menghasilkan kecambah sempurna.

Pemeliharaan Bibit

Pemeliharaan bibit dilakukan pada rumah bibit
yang telah disiapkan meliputi penyiraman,
penyiangan, pengendalian OPT serta pemupukan.
Penyiraman dilakukan agar kebutuhan tanaman
akan air tercukupi dengan melihat kondisi lapang
demikian pula dengan penyiangan dan

pengendalian OPT disesuaikan dengan kondisi
gulma dan hama pada tanaman.

Pengumpulan Data dan Analisis

Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan
tanaman dilakukan setiap 1 bulan sekali.
Komponen pertumbuhan yang diamati yaitu tinggi
tanaman, jumlah daun per tanaman dan berat
basah tanaman/bibit. Pengamatan dilakukan pada
masing-masing 10 tanaman setiap perlakuan.

Pengamatan berat basah tanaman/bibit
dilakukan dengan mengambil 10 pot sampel per
perlakuan.  Setelah tanaman dibawah tanah (akar)
dipisahkan dengan media dan lalu dilakukan
penimbangan berat total tanaman.
Untuk mengetahui pengaruh perlakuan
penggunaan media tanam dilakukan analisis data
menggunakan t-test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan penggunaan media
tanam M2: tanah + pupuk kandang (perbandingan
1:1) memberikan pertumbuhan bibit yang lebih baik
dibandingkan dengan hanya M1: hanya
menggunakan media tanah saja.  Hal ini terlihat
dari meningkatnya tinggi tanaman dan berat basah
tanaman (Tabel 1 dan Tabel 3), namun
penambahan pupuk kandang pada media tanam
tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah
daun bibit salak gula pasir (Tabel 2).

Pengaruh penggunaan pupuk kandang sapi
pada campuran media pada tinggi tanaman terlihat
nyata mulai umur tanaman/bibit 2 bulan.  Pada
umur tanaman/bibit 5 bulan tinggi tanaman
meningkat sebesar 10,53 %  (37,80 cm)
dibandingkan bibit pada media tanah saja,
sedangkan berat basah tanaman/bibit baru
berbeda nyata pada umur bibit 3 bulan.  Pada umur
tanaman/bibit 5 bulan terjadi peningkatan berat
basah tanaman/bibit 40,59% (14,20 g)

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman/bibit sampai umur 5 bulan pada pembibitan salak gula pasir akibat
perlakuan jenis media tanam

                                                                            Tinggi tanaman/bibit (cm)
Perlakuan

1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan

M1 20,80 23,10 26,90 31,90 34,20
M2 21,60ns 27,40* 32,20* 35,70* 37,80*

Keterangan:ns: tidak berbeda nyata, * :berbeda nyata
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dibandingkan berat basah tanaman/bibit pada
penggunaan media tanam tanah saja.

Hal ini menunjukkan dengan penggunaan
media ini memberikan pengaruh positif terhadap
perkembangan tanaman baik dibawah tanah (akar
tanaman)maupun di atas tanah. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Zaller (2006; 2007) yang
menyatakan bahwa alokasi biomassa ke akar
berhubungan dengan proporsi kompos/bahan
organik pada media tanam.  Semakin tinggi tinggi
proporsi kompos pada campuran media maka
proporsi akar akan meningkat.Meningkatnya
proporsi akar tanaman akan mempengaruhi berat
bibit tanaman.

Perbaikan sifat fisik dan kimia media tanam
memberikan peningkatan pertumbuhan bibit salak
gula pasir. Hal ini sesuai dengan pendapat
Kurniatyet  al. (2010) yang menyatakan
penambahan bahan organik pada media tanam
akan memberikan kondisi yang dapat membantu
pergerakan air dan udara dalam media menjadi
lebih baik. Kondisi ini juga akan mempengaruhi
penyerapan unsur hara oleh tanaman. Semakin
baik penyerapan unsur hara oleh tanaman
menyebabkan pertumbuhan tanaman semakin
baik yang ditandai dengan meningkatnya tinggi
dan bobot tanaman.

Penambahan media (bahan organik) pada
media tanam bibit salak memberikan perbaikan
terhadap sifat fisik tanah.  Hal ini berpengaruh
terhadap perkembangan tanaman akibat perbaikan

sifat fisik tanah. Syukur (2005) menyatakan
pemberian pupuk organik ke dalam tanah akan
meningkatkan volume pori menahan air dan diikuti
oleh perkembangan akar yang lebih baik sehingga
berat akar tanaman meningkat.

Pemberian pupuk organik akan juga
meningkatkan kandungan hara pada media
tanam. Suriadikarta dan Simanungkalit (2006)
menyatakan pupuk organik/bahan organik memiliki
fungsi kimia yang penting seperti: (1) penyediaan
hara makro (N, P, K, Ca, Mg, dan S) dan mikro
seperti Zn, Cu, Mo, Co, B, Mn, dan Fe, meskipun
jumlahnya relatif sedikit. Penggunaan bahan
organik dapat mencegah kahat unsur mikro pada
tanah marginal atau tanah yang telah diusahakan
secara intensif dengan pemupukan yang kurang
seimbang; (2) meningkatkan kapasitas tukar
kation (KTK) tanah; dan (3) dapat membentuk
senyawa kompleks dengan ion logam yang
meracuni tanaman seperti Al, Fe, dan Mn.
Terpenuhinya kebutuhan hara bibit akibat
pemberian pupuk kandang pada media tanam
menyebabkan pertumbuhan tanaman semakin
baik yang ditandai dengan meningkatnya tinggi
tanaman dan berat basah tanaman/bibit.

Meningkatnya berat tanaman/bibit di atas
tanah akan berpengaruh terhadap peningkatan
aktivitas fotosintesis tanaman, sedangkan
perbaikan sifat fisika tanah berpengaruh terhadap
perkembangan tanaman di bawah tanah. Sitompul
dan Guritno (1995 dalam Astranindita, 2011)

Tabel 2. Rata-rata berat jumlah daunper tanaman sampai umur 5 bulan pada pembibitan salak gula pasir
akibat perlakuan jenis media tanam

                                                                   Jumlah daun per tanaman(helai)
Perlakuan

1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan

M1 1,00 1,60 2,30 2,90 3,10
M2 1,00ns 1,80ns 2,70ns 3,00ns 3,30ns

Keterangan:ns: tidak berbeda nyata

Tabel 3. Rata-rata berat basah tanaman/bibitsampai umur 5 bulan pada pembibitan salak gula pasir
akibat perlakuan jenis media tanam

                                             Berat basah tanaman/bibit (g)
Perlakuan

1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan

M1 3,70 5,60 6,60 7,40 10,10
M2 3,80ns 6,00ns 8,20* 11,50* 14,20*

Keterangan:ns: tidak berbeda nyata; *= berbeda nyata
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menyatakan daun berfungsi dalam menyerap CO2
dalam fotosintesis sedangkan akar berfungsi dalam
menyerap air dan unsur hara.  Pendapat ini sejalan
dengan hasil penelitian yang menunjukkan terjadi
peningkatan pertumbuhan tanaman (tinggi dan
berat basah tanaman/bibit) dengan penambahan
pupuk kandang sapi pada media tanam.

KESIMPULAN

Perlakuan media tanam pada pembibitan
salak gula pasirberpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan bibit salak gula pasir.  Media tanam
M2 (tanah + pupuk kandang sapi perbandingan
1:1) memberikan pertumbuhan lebih baik
dibandingkan penggunaan media tanah saja,
ditandai dengan komponen pertumbuhan yang
paling baik (tinggi tanaman dan berat basah
tanaman yang lebih tinggi).  Tinggi tanaman dan
berat basah bibit umur 5 bulan (37,80 cm dan
14,20 g) meningkat masing-masing 10,53 % dan
40,59 % dibandingkan penggunaan media tanah
saja.
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ABSTRACT

Optimization of Local Forage Feed (Dadem) to Incrase Balinese Cattle
In Vary Composition

Low production and feed quality in the dry season is a major obstacle to raising livestock in the tropics. An
effort that can be done is by utilizing the Local forage availability by managing the composition of the
available forage. Research was conducted in Belantih village, Kintamani District, Bangli Regency in 2010
until 2011. Draft used is a randomized block design (RBD) with 8 treatment. Treatment during the rainy
season is the control ration (R0): 100% elephant grass, R1: 70% grass, 20% kaliandra + 10% dadem, R2: R1
+ 1 kg of rice bran and R3: R1 + 1 kg of coffee pulp. Treatment in the dry season is the control ration (R0):
100% dadem, R1: 30% elephant grass + 60% dadem + 10% calliandra, R2: R1 + 1 kg of rice bran and R3:
R1 + 1 kg of coffee pulp. Each treatment was repeated 4 times so that there are 32 experimental units.
Parameters observed initial body weight, final body weight and weight gain. Assessment results obtained
final body weight and weight gain of formula ration dry season is higher than formula feed during the rainy
season, but showed no statistically significant differences (P> 0.05). This is due to the nutritional content
(protein and energy) is the same in each treatment. Feed problems in the dry season to Kintamani area can
be overcome with the use of specific feed ingredients by adjusting the composition of a given forage.

Key words: Productivity, Bali cattle, local feed composition

ABSTRAK

Produksi dan kualitas pakan yang rendah pada musim kering merupakan kendala utama pemeliharaan
ternak di daerah tropis. Usaha yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan hijauan pakan
Lokal dengan mengatur komposisi hijauan yang ada. Penelitian dilaksanakan di desa Belantih, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli pada tahun 2010 sampai 2011. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dengan 8 perlakuan. Perlakuan pada musim hujan adalah Ransum kontrol (R0) :
100% rumput gajah, R1 : 70% rumput gajah, 20% kaliandra + 10%  dadem,  R2 : R1 + 1 kg dedak padi dan
R3 : R1 +  1 kg dedak kulit kopi.  Perlakuan pada musim kemarau adalah Ransum kontrol (R0) : 100%
dadem, R1 : 30% rumput gajah + 60% dadem + 10% kaliandra, R2 : R1 + 1 kg dedak padi dan R3: R1 + 1 kg
dedak kulit kopi. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 32 unit percobaan.
Parameter yang diamati berat badan awal, berat badan akhir dan pertambahan berat badan. Hasil pengkajian
diperoleh berat badan akhir dan pertambahan berat badan untuk formula ransum  musim kemarau lebih
tinggi dari formula ransum pada musim hujan, namun secara statistik tidak menunjukan perbedaan yang
nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan kandungan gizi (protein dan energi) masing-masing perlakuan adalah
sama.Permasalahan pakan dimusim kemarau untuk daerah Kintamani dapat diatasi dengan pemanfaatan
bahan pakan spesifik lokasi dengan mengatur komposisi hijauan yang diberikan.

Kata kunci : Produktivitas, sapi bali, pakan lokal, komposisi.

PENDAHULUAN

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi
yang memiliki kontribusi penting terhadap
peningkatan populasi dan produksi daging sapi
nasional. Program Swasembada Daging Sapi dan
kerbau (PSDSK) yang dimulai awal tahun 2005
hingga tahun 2010 masih belum membuahkan
hasil. Pada periode tahun 2005-2009, Indonesia
masih mengimpor 40% dari total kebutuhan daging
sapi yang pada tahun 2009 mencapai 322,1 ribu

ton (Anon, 2009). Faktor yang mempengaruhi tidak
tercapainya swasembada daging sapi tahun 2010
salah satunya adalah rendahnya populasi dan
produktivitas ternak. Hal ini disebabkan karena
ketersediaan hijauan yang berfluktuatif. Pada
musim hujan produksi hijauan melimpah
sedangkan pada musim kemarau produksi hijauan
sangat rendah bahkan pada daerah-daerah tertentu
sama sekali tidak ada, sehingga berpengaruh
negatif terhadap produktivitas sapi Bali (Susila,
2007). Disamping itu usaha peternakan yang
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diusahakan masih bersifat tradisional, pemberian
pakan pada ternak masih seadanya hanya
memberikan hijauan secara keseluruhan sehingga
tidak mampu memberikan pertumbuhan yang
maksimal (Panjaitan et al., 2001). Guntoro (2002)
mengatakan bahwa pemeliharaan sapi
penggemukan  dengan pola tradisional, yaitu
pakan hanya terdiri dari rumput dan kadang-kadang
ditambah ketela atau hijauan lain tergantung
persediaan yang ada di lokasi, hanya mampu
memberikan peningkatan berat badan 0,2-0,3 kg/
ekor/hari.

Daerah Kintamani merupakan daerah
perkebunan kopi yang mempunyai potensi limbah
rata-rata 9.355 ton per tahun dan juga ada jenis
hijauan yang potensi sebagai sumber pakan yaitu
dadem (Ficus fistilosa) yang keberadaannya
banyak ditemukan  di daerah yang mempunyai
ketinggian tempat 700 – 1300 m dpl.

Budiari. (2009) melaporkan bahwa produksi
dadem rata-rata 200 kg/pohon/tahun. Lebih lanjut
(Sumantra, 2004) melaporkan dadem
dimanfaatkan sebagai tanaman pagar dan daunnya
sebagai pakan sapi terutama pada musim
kemarau saat persediaan rumput tidak mencukupi.
Dilihat dari kandungan nutrisinya dadem memiliki
kandungan protein yang tinggi 15,65 %. Hasil
penelitian Budiari dan Parwati (2012) melaporkan
bahwa ternak sapi yang diberi pakan 70% dadem
dapat meningkatkan bobot badan harian sebesar
0,43 kg/ekor/hari. Untuk meningkatkan
produktivitas ternak pada saat musim kemarau dan
musim hujan maka dikaji komposisinya sesuai
dengan daya dukung dan ketersediaan pakan lokal
yang ada. Komposisi pakan ini diharapkan mampu
mengoptimalkan ketersediaan pakan yang ada
tanpa mengurangi nilai gizi dari pakan yang
diberikan.

METODE PENELITIAN

Pengkajian dilakukan di Desa Belantih,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali
pada tahun 2011. Rancangan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan
8 perlakuan pakan (4 perlakuan pakan untuk pakan
pada musim hujan dan 4 perlakuan pakan untuk
pakan musim kemarau). Perlakuan pada musim
hujan adalah Ransum kontrol (R0) : 100% rumput
gajah, R1 : 70% rumput gajah, 20% kaliandra +
10%  dadem,  R2 : R1 + 1 kg dedak padi dan R3
: R1 +  1 kg dedak kulit kopi.  Perlakuan pada

musim kemarau adalah Ransum kontrol (R0) :
100% dadem, R1 : 30% rumput gajah + 60%
dadem + 10% kaliandra, R2 : R1 + 1 kg dedak
padi dan R3: R1 + 1 kg dedak kulit kopi. Masing-
masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali
sehingga terdapat 32 unit percobaan.

Ternak sapi sebelum diberikan perlakuan
ditimbang terlebih dahulu untuk mendapatkan rata-
rata berat badan awal. Pakan hijauan diberikan
sesuai dengan cara petani yaitu 10% dari berat
badan (sekitar 25 kg) dengan intensitas pemberian
2 kali per hari, pagi dan sore. Dedak padi dan
dedak kulit kopi diberikan satu kali sehari dengan
cara dicampur dengan air (basah ) yaitu pagi hari.

Data bobot badan diperoleh dengan cara
penimbangan ternak sapi setiap bulan.
Pertambahan bobot badan diukur dengan
menghitung selisih bobot badan saat penimbangan
dengan bobot badan sebelumnya. Parameter yang
diamati meliputi bobot  badan awal, pertambahan
bobot badan, bobot badan akhir. Data yang
diperoleh dianalisis dengan sidik ragam,
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (Steel
dan Torrie, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambahan Bobot Sapi Pada Saat Musim
Hujan (MH)

Hasil pengkajian menunjukan berat badan
awal dan berat badan akhir ternak pada musim
hujan (MH) untuk semua perlakuan tidak
menunjukan perbedaan yang nyata (P>0,05).
Pertambahan berat badan untuk sapi yang
mendapatkan pakan tambahan kulit kopi adalah
0,48 kg/hari nyata lebih tinggi (P<0,05) dari
perlakuan R0 dan R1 masing-masing 29,17% dan
22,92%. Sapi yang diberikan pakan tambahan
dedak padi menghasilkan pertambahan berat
badan yaitu 0,39 kg/hari tidak berbeda nyata
(P>0,05) dengan R3, namun nyata lebih tinggi
(P<0,05) dibandingkan R0 dan R1 (Tabel1). Hal
ini menunjukan kandungan gizi  (protein dan energi)
dari sapi yang diberikan pakan tambahan dedak
padi dan kulit kopi (R3-1 dan R3-2) lebih tinggi
(Tabel 4) sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan sapi. Parwati et al.  (2006)
melaporkan bahwa sapi yang diberi pakan
tambahan dedak padi maupun dedak kulit kopi
menghasilkan pertambahan berat badan harian
sebesar 0,58 kg/ekor/hari dan 0,47 kg/ekor/hari.

Meningkatkan Produktivitas Sapi Bali Dengan Memanfaatkan Ketersediaan Hijauan Pakan Lokal
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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.
Pertambahan Bobot Sapi Pada Saat Musim
Kemarau (MK)

Pada saat musim kemarau  produksi rumput
mulai menurun, sehingga sapi yang diberikan pakan
campuran rumput gajah, dadem dan kaliandra (R1)
mampu menghasilkan pertambahan berat badan
sebesar 0,39 kg/ekor/hari nyata lebih tinggi dari
R0, apabila dibandingkan dengan R2 dan R3 secara
statistik tidak menunjukan perbedaan yang nyata
(P>0,05) (Tabel 2). Hai ini menunjukan bahwa
dengan pemberian pakan seperti R1 kandungan
nutrisi (protein dan energi) dari pakan telah

mencukupi kebutuhan sapi penggemukan
sehingga menghasilkan pertambahan berat
badan yang sama dengan sapi yang diberikan
pakan tambahan dedak padi dan dedak kulit kopi
(Tabel 4).

Apabila hasil perlakuan pakan pada musim
hujan dan musim kemarau masing-masing
perlakuan dibandingkan R0-1 vs R0-2, R1-1 vs R1-
2, R2-1 vs R2-2 dan R3-1 vs R3-2 untuk perlakuan
R2-1 vs R2-2, R2-2 menunjukan bahwa berat badan
akhir dan pertambahan berat badan pada saat MK
nyata lebih tinggi (P<0,05) dari perlakuan R2-1
(Tabel 3). Perbandingan berat badan akhir dan
pertambahan berat badan untuk perlakuan pakan
R0-1 vs R0-2, R1-1 vs R1-2,  dan R3-1 vs R3-2
meskipun  secara statistik tidak menunjukan
perbedaan yang nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan

Tabel 1. Perkembangan pertumbuhan sapi penggemukan pada saat musim hujan di Desa Belantih,
Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli tahun 2011

                                                                                     Perlakuan
No   Uraian

R0 R1 R2 R3

1 Berat badan awal (kg) 258,00a 258,00a 258,75a 257,75a

2 Berat badan akhir (kg) 312,5a 317,5a 321a 334,5a

3 Pertambahan berat badan (kg/hari) 0,34a 0,37a 0,39ab 0,48b

Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05)

Tabel 2. Perkembangan pertumbuhan sapi penggemukan pada saat musim kemarau di Desa Belantih,
Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli tahun 2011

                                                                                             Perlakuan
No Uraian

R0 R1 R2 R3

1 Berat badan awal (kg) 258,25a 257,50a 257,00a 257,25a

2 Berat badan akhir (kg) 313,25a 319,50a 332,00a 333,00a

3 Pertambahan berat badan (kg/hari) 0,34a 0,39ab 0,46b 0,47b

Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05)

Tabel 3. Perkembangan pertumbuhan sapi penggemukan pada musim hujan dan musim kemarau di
Desa belantih, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli

                                                                                                    Perlakuan
No Uraian

R0-1 R0-2 R1-1 R1-2 R2-1 R2-2 R3-1 R3-2

1 Berat badan awal (kg) 258,00a 258,25a 258,00a 257,50a 258,75a 257,00a 257,75a 257,25a

2 Berat badan akhir (kg) 312,50a 313,25a 317,50a 319,50a 321,00a 332,00b 334,50a 333,00a

3 Pertambahan berat 0,34a 0,34a 0,37a 0,39a 0,39a 0,46b 0,48a 0,47a

badan (kg/hr)

Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05)
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karena kandungan nutrisi dari formula ransum
untuk musim kemarau kandungan proteinnya lebih
tinggi dari formula ransum pada musim hujan.
Perbedaan ini disebabkan karena musim kemarau
jumlah hijauan yang paling banyak diberikan
sehingga kandungan protein ransum menjadi lebih
tinggi.

Suharlina (2011) melaporkan bahwa pada
musim kemarau potensi leguminosa pohon
sebagai tanaman pakan di daerah tropis
memegang peranan penting dalam penyediaan
pakan hijauan yang bergizi tinggi. Ternak
mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan
energi dan konsumsi pakan sangat dipengaruhi

oleh status fisiologis ternak, kualitas dan
palatabilitas ransum.

Gambar 1. Pertumbuhan ke empat perlakuan
menunjukan peningkatan walau peningkatan bobot
badan harian kontrol lebih rendah dari perlakuan
R1-1, R1-2, R2-1, R2-2, R3-1 dan R3-2 (Gambar
1). Pertumbuhan sapi yang diberikan tambahan
dedak padi dan dedak kulit kopi lebih tinggi dari
perlakuan yang lain, hal ini disebabkan dedak padi
dan dedak kulit kopi sebagai pakan sumber protein
dalam ransum sapi. Hasil penelitian Parwati et al.
(2006) menyatakan bahwa sapi yang diberi pakan
tambahan dedak padi dan dedak kulit kopi
menghasilkan pertambahan berat badan (0,58 kg

Tabel 4.   Kandungan Gizi Formula Ransum Sapi Penggemukan di Desa Belantih, Bangli.

                                                                                                 %                                                                          Kcal/gr
Sampel

Bahan Kering Abu Protein Kasar Serat kasar Lemak Kasar GE

R0-1 97.53 11.06 13.54 28.40 4.17 3.70
R0-2 97.53 11.21 13.63 28.29 4.14 3.67
R1-1 98.38 12.22 14.67 22.02 4.86 3.84
R1-2 98.38 12.38 14.82 21.90 4.83 3.85
R2-1 98.02 12.26 16.81 28.96 5.48 3.93
R2-2 98.03 12.41 16.85 28.85 5.45 3.94
R3-1 98.20 11.11 18.78 22.19 4.07 3.15
R3-2 98.21 11.28 18.64 22.08 4.04 3.15

Keterangan : Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Udayana di
Denpasar.

Gambar 1. Pertumbuhan sapi penggemukan di daerah Kintamani pada musim hujan dan kemarau.
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vs 0,47 kg). Lebih lanjut  Guntoro et al. (2004)
melaporkan bahwa pemberian  kulit kopi sebanyak
100 – 200 g/ekor/hari pada kambing peranakan
etawa meningkatkan pertumbuhan rata-rata dari
68,15 g (pakan tradisional) menjadi  99,25 -
100.10 g.

KESIMPULAN

Melalui pengaturan komposisis pakan,
mampu menghasilkan pertambahan berat badan
sapi yang sama baik saat  musim kemarau
maupun musim hujan.

Pemanfaatan bahan pakan spesifik lokasi
(dadem) pada saat musim kemarau dapat
meningkatkan pertumbuhan sapi sama seperti
pada musim hujan

SARAN

Dadem perlu terus dikembangkan untuk
meningkatkan produktivitas sapi di daerah
Kintamani.
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ABSTRACT

The Utilization Of Cocoa Pod Husks (Theobroma Cacao L) Through Fractional Distillation
In Cacao Brem Processing

One of the commodities in Indonesia which need an intermediate technology is cacao (Theobroma cacao l.).
Recently, cocoa beans are known as basic ingredients for chocolate production. The process of manufacturing
chocolate leaves cocoa pod husks (CPH) – which are usually unprocessed maximally. In increasing the
value of cocoa pod husks, the society may simply process them so that these products could compete in the
global market. Thus, in the end, the value of cacao can be increased along with an innovation in producing
a unique beverage made of cocoa pod husks. This preliminary study aims at investigating whether cocoa
pod husks can be processed into fresh liquor through fractional distillation which is done by adding white
sugar. The study is an experimental study which is in a form of preliminary study to create a unique beverage
made of cocoa pod husks through fractional distillation i.e. by adding different amount of white sugar three
times. Based on the alcohol content in processed food product, three types of beverages are known: (1)
brem/tuak with (low alcohol content or about 8.6%), (2) wine (moderate alcohol content or about 9%-18%),
and (3) distilled liquor (high alcohol content or more than 30%). The study discovers that cocoa pod husks
can be processed into beverage with low alcohol content which was about 5,79% and called cacao brem.

Keywords: Cocoa pod husks, fractional distillation, brem, alcohol.

ABSTRAK

Salah satu hasil perkebunan di Indonesia yang membutuhkan seperangkat teknologi tepat guna adalah
kakao (Theobroma cacao l.). Selama ini, biji kakao dikenal sebagai bahan baku untuk pembuatan coklat.
Proses pengolahan coklat kemudian meninggalkan pulpa kakao yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Agar pulpa kakao lebih bernilai ekonomis, bahan ini dapat diolah dengan sederhana sebagai salah satu
upaya pengembangan produk dalam pasar global. Sehingga pada akhirnya, daya guna pulpa buah kakao
akan meningkat seiring dengan terciptanya satu produk olahan baru berupa minuman unik dari pulpa
kakao. Tujuan penelitian awal ini adalah untuk mengetahui apakah pulpa buah kakao dapat dimanfaatkan
menjadi minuman segar beralkohol melalui fermentasi bertingkat yang dilakukan dengan penambahan
gula.  Penelitian ini merupakan eksperimental  yang sederhana, merupakan penelitian awal dalam
pembuatan minuman unik dari pulpa kakao  menggunakan metode fermentasi  bertingkat yaitu penambahan
gula sebanyak tiga kali dengan kadar gula berbeda-beda. Berdasarkan kandungan alkoholnya produk
olahan minuman segar beralkohol dibedakan menjadi tiga macam yaitu: brem/tuak (alkohol rendah) 0,9%-
8,6%, anggur (alkohol sedang) 9%-18%, dan minuman keras distilled liquor (alkohol tinggi) > 30%. Hasil
yang didapatkan dari penelitian ini adalah minuman segar beralkohol rendah dengan kadar alkohol sebesar
5,79% dan disebut dengan brem kakao.

Kata kunci: Pulpa buah kakao, fermentasi bertingkat, brem, alkohol

PENDAHULUAN .

Pada waktu musim panen buah kakao,
biasanya petani kakao hanya disibukkan dengan
mengurus biji kakaonya, sementara bagian lainnya
terabaikan. Karena selain biji, bagian kakao yang
lain tergolong limbah. Padahal bagian-bagian buah

kakao masih mempunyai nilai ekonomis. Buah
kakao terdiri dari empat bagian, yaitu kulit,
plasenta, pulpa dan biji (Kementrian Pertanian RI,
2010). Pulpa yang mengelilingi biji di dalam buah
kakao, merupakan satu massa yang mengandung
persentasi cairan yang cukup besar. Saat buah
kakao dipecah, pulpa akan terkontaminasi oleh

Pemanfaatan Pulpa Buah Kakao (Theobroma cacao L) Dengan Metode Fermentasi Bertingkat
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jasad renik, sehingga fermentasi pulpa terjadi.
Proses fermentasi ini menyebabkan terjadinya dua
perubahan besar pada pulpa, yaitu 1) peragian gula
menjadi alkohol oleh khamir dan bakteri asam
laktat dan 2) peragian alkohol menjadi asam asetat
oleh bakteri asam asetat. Volume dan komposisi
pulpa akan berubah-ubah setiap hari dan terus
menerus terfermentasi (Anonimus, 2007)

Selain bijinya yang dapat digunakan sebagai
bahan baku pembuatan cokelat, pulpa buah kakao
sudah mulai dikembangkan menjadi bahan baku
dalam  pembuatan nata de cacao (Kementrian
Pertanian RI, 2010). Nata de cacao merupakan
produk fermentasi dari pulpa  kakao. Berdasarkan
proses alami yang dapat terjadi pada pulpa dan
produk fermentasi berupa nata de cacao,  tidak
menutup kemungkinan bahwa pulpa buah kakao
dapat diolah menjadi produk lain berupa minuman
segar beralkohol serupa brem.  Dari hal tersebut
ingin diketahui sebagai penelitian awal, apakah
pulpa buah kakao dapat diolah menjadi minuman
segar, dan apakah kadar alkohol yang terkandung
dalam minuman tersebut memenuhi standar
ketentuan alkohol untuk minuman brem.

Brem merupakan produk cair yang
mengandung alkohol, gula pereduksi, gas CO2,
dan sedikit asam organik. Brem terbentuk dari
reaksi antara zat tepung dengan enzim dan sedikit
air, sehingga menghasilkan gula. Kemudian gula
yang dihasilkan bereaksi lagi dengan enzim,
sehingga menghasilkan alkohol dan CO2. Enzim
yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol
dan CO2 selama fermentasi adalah enzim zimase
yang dihasilkan oleh Saccharomyces cereviseae
(Anonimus, 2012)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
apakah fermentasi bertingkat yang dilakukan
dengan penambahan gula akan mempengaruhi
kandungan alkohol dalam brem  pulpa buah kakao.
Selain itu, penelitian ini dapat memberikan
informasi awal tentang pengolahan  pulpa buah
kakao sebagai salah satu alternatif yang memenuhi
standar minimum ketentuan untuk minuman brem.
Sehingga, daya gua buah kakao dapat ditingkatkan
dan satu produk olahan baru dalam dunia minuman
brem dapat dihasilkan dari pulpa buah kakao.

METODE PENELITIAN

Penelitian eksperimental  dilaksanakan di
Laboratorium Biologi Universitas Mahasaraswati
Denpasar, Denpasar-Bali, dilaksanakan dari bulan
Maret sampai dengan bulan Mei 2013. Prinsip
dasar penelitian awal ini, melaksanakan fermentasi

bertingkat dengan penambahan gula sebanyak tiga
kali yaitu hari ke 6, ke 11 dan ke 17 sejak
fermentasi dimulai. Cairan pulpa kakao yang
dikumpulkan dari 40 kg buah kakao disaring
dengan kain bersih dan diencerkan sampai
memperoleh 6 liter larutan. Sebagai sumber energi
awal Saccharomyces cereviceae dalam 6 liter
larutan pulpa kakao, ditambahkan 637,398 gr gula,
dimana penambahan gula ini dimodifikasi dari
penambahan gula pada proses pembuatan
minuman beralkohol Seni BIPIK 13 Tahun 1977
dalam Suprapti (2005) seperti tampak pada Tabel
1. Selanjutnya dari 6 liter larutan tersebut yang
sekarang disebut dengan must dimasukkan ke
dalam tiga buah botol masing-masing diisi 2 liter
larutan.  Data yang diamati berupa persentase
kadar alkohol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian para ahli bidang
teknologi pangan, untuk mencapai kadar alkohol
tertentu, telah ditemukan ketentuan jumlah gula
yang harus digunakan, baik pada pemakaian awal
maupun tambahannya. Penelitian ini
menggunakan penambahan gula dalam jumlah
tertentu dilakukan dalam tiga tahap selama
fermentasi berlangsung. Penambahan gula I
sebanyak 675 gr, dilakukan hari ke 6 sejak
fermentasi dimulai. Penambahan gula II sebanyak
500 gr, dilakukan pada hari ke 11, penambahan
gula III sebanyak 325 gr, dilakukan pada hari ke
17.

Kadar alkohol hasil fermentasi bertingkat pada
masing-masing botol ditunjukkan oleh Tabel 2.

Pada 0 menit fermentasi, belum terlihat
aktivitas, kemudian pada 5 menit pertama mulai
keluar gelembung-gelembung gas karbondioksida,
tetapi masih jarang. 15 menit kemudian
gelembung-gelembung yang keluar semakin
banyak, tampak dari keluarnya gelembung dengan
cepat dan juga terlihat aktivitas lain  berupa kabut-
kabut di atas permukaan must. Kemudian terlihat
buih-buih yang menutupi bagian permukaan hingga
keluar melalui selang menuju perangkap udara,
hingga tercium bau tape dan terdengar suara
letupan-letupan kecil.

Fermentasi awal dimulai dari tanggal 13 April
sampai dengan tanggal 19 April 2013 yaitu selama
6 hari, dimana pada hari keenam gelembung-
gelembung gas karbondioksida yang keluar
semakin sedikit dan tampak semakin lambatnya
keluar gelembung sehingga segera dilakukan
penambahan gula tingkat I (fermentasi II) sebanyak
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675 gr. Langkah-langkah yang dilakukan adalah
dengan menuangkan must sejumlah 200 ml dari
masing-masing botol fermentasi kedalam suatu
wadah, kemudian dicampur dengan penambahan
gula tingkat I dan diaduk-aduk sampai gula benar-
benar larut. Must dengan penambahan gula terlarut
segera dituangkan ke dalam masing-masing botol
fermentasi dan diaduk kembali dengan
menggunakan pengaduk kayu untuk memastikan
gula telah tercampur rata. Selanjutnya, masing-
masing botol fermentasi ditutup  sempurna dengan
penutup terbuat dari gabus yang telah dirancang
secara khusus. Proses penutupan botol fermentasi
telah sempurna antara lain ditandai dengan tidak
terciumnya lagi bau atau aroma tape dan mulai
kembalinya terbentuk gelembung-gelembung gas
karbondioksida. Untuk lebih memperjelas proses
pembuatan brem dari pulpa kakao dapat dilihat
pada Gambar 1.

Proses fermentasi II tampak aktif kembali.
Namun ketika gelembung-gelembung gas
karbondioksida yang keluar semakin melemah,
yaitu pada tanggal 24 April 2013, penambahan gula
tingkat II (fermentasi III) sebanyak 500 gr segera

dilakukan. Fermentasi III segera aktif  kembali
setelah gula ditambahkan pada must dengan
proses sama seperti langkah fermentasi II.
Fermentasi kembali melemah pada tanggal 30 April
2013 yang ditandai dengan sedikitnya gelembung-
gelembung gas karbondioksida yang keluar. Agar
alkohol yang sudah terbentuk tidak teroksidasi
menjadi asam cuka, maka harus segera
ditambahkan gula. Penambahan gula tingkat III
yang merupakan penambahan gula terakhir
(fermentasi IV) dilakukan tanggal 30 April 2013
sebanyak 325 gr. Begitu gula dicampurkan, maka
fermentasi kembali berlangsung aktif.  Fermentasi
kembali semakin melemah dan akhirnya berhenti
pada tanggal 6 Mei 2013 dan segera dilakukan
pembongkaran untuk selanjutnya dilakukan
pemeriksaan kadar alkohol.  Selama kurang lebih
23 hari pemeraman dapat diamati perubahan-
perubahan yang terjadi karena aktivitas fermentasi,
dimana perubahan tersebut merupakan hasil
penguraian oleh mikroorganisme.

Penambahan gula mempengaruhi kadar
alkohol yang terbentuk. Hal ini terlihati dari hasil
penelitian saat fermentasi I (F1), rata-rata kadar

Tabel 1.  Penambahan Gula pada Proses Pembuatan Minuman Beralkohol

No. Kadar Alkohol yang Jumlah gula awal yang Jumlah gula yang
diinginkan (%) digunakan (g/lt) digunakan (g/lt)

1 0,9 12,557 15,583
2 1,6 24,933 31,057
3 2,3 43,480 49,867
4 3,0 56,160 62,334
5 5,1 106,233 112,446
6 6,5 131,167 143,634
7 8,6 168,568 187,268
8 9,9 193,502 224,933
9 12,0 237,400 274,801

Sumber:  Seni BIPIK 13 Tahun 1977, Dep. Perindustrian dalam  Suprapti (2005)
Keterangan:
No. 1-7 merupakan tuak (minuman segar)
No. 8-9 merupakan minuman anggur.
G/ liter dihitung berdasarkan banyaknya larutan yang difermentasikan

Tabel 2. Hasil Uji Kadar Alkohol

                                                                            Kadar Alkohol pada  Masing-masing Botol (%)
No. Fermentasi

1 2 3 Jumlah Rata-rata

1 I 5,09 5,06 5,13 15,28 5,09
2 II 5,45 5,48 5,43 16,36 5,45
3 III 6,47 6,43 6,52 19,42 6,47
4 IV 5,79 5,93 5,67 17,39 5,79

Pemanfaatan Pulpa Buah Kakao (Theobroma cacao L) Dengan Metode Fermentasi Bertingkat
Dalam Pembuatan Brem Kakao | Dewa Ayu Puspawati
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alkohol 5,09%,  pada fermentasi II (F2) rata-rata
kadar alkohol yang terbentuk sebesar 5,45%,
fermentasi III (F3) rata-rata kadar alkohol yang
terbentuk sebesar 6,47% dan terakhir pada
fermentasi IV 5,79%. Dari hasil uji kadar alkohol,
baik dalam F1, F2, F3, F4 ternyata telah memenuhi
standar untuk brem/tuak/badeg (anggur muda)
yang kadar alkoholnya  0,9%-8%. Hal ini sesuai
ketentuan dari Departemen Perindustrian (BIPIK,
1977 dalam Suprapti 2005).

Minuman segar dengan kadar alkohol rendah
(0,9%-8%) di beberapa tempat sering dikenal
dengan nama sesuai daerahnya masing-masing.
Sebagai contoh di Jawa Timur dikenal dengan
Legen, di Jawa Tengah dikenal dengan Badeg, di
Bali dikenal dengan Brem.Tiga jenis minuman
segar tersebut biasa diidentifikasikan minuman
segar berkadar alkohol rendah hasil fermentasi

nira/ kelapa atau beras ketan/ ketela pohon.
Karena dalam penelitian ini bahan dasar yang
digunakan adalah pulpa buah kakao dan kadar
alkohol terakhir 5,79%, maka peneliti mengusulkan
nama minuman segar berkadar alkohol rendah
sebagai hasil penelitian awal ini dengan BREM
KAKAO.   Minuman hasil olahan pulpa buah kakao
ini telah memenuhi standar untuk minuman brem.

Selama kurang lebih 23 hari pemeraman
dapat diamati perubahan-perubahan yang terjadi
karena aktivitas fermentasi, dimana perubahan
tersebut merupakan hasil penguraian oleh
mikroorganisme, sesuai dengan pernyataan
Suprapti (2005) yaitu fermentasi merupakan suatu
proses perubahan yang terjadi terhadap bahan
pangan yang disebabkan oleh aktivitas mikroba
sehingga sifat-sifat dan kondisinya menjadi
berubah dari sebelumnya, kecuali gizi dan

Gambar 1. Bagan Alir Pembuatan Brem Kakao
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kalorinya. Contohnya, seperti proses pembuatan
tapai, tempe, kecap, keju, cuka.

Proses fermentasi ditandai dengan adanya
gelembung-gelembung gas karbondioksida dan
adanya buih-buih yang menutupi bagian
permukaan must. Buih-buih yang ada di
permukaan semakin banyak dan akhirnya keluar
melalui selang menuju perangkap udara, hingga
tercium bau tape dan terdengar suara letupan-
letupan kecil.  Peristiwa yang terjadi sesuai dengan
pernyataan Purnomo dan Adiono (1987) dimana
Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir
“permukaan” (Top Yeast) dan selama fermentasi
berlangsung, buih-buih yang mengandung khamir
terbawa ke permukaan dari anggur yang sedang
difermentasikan. Aktivitas masih berlangsung pada
inkubasi 24 jam hanya saja aktivitas yang muncul
berubah menjadi gumpalan-gumpalan kecil naik
turun. Aktivitas ini terhenti dan digantikan dengan
aktivitas berupa gelembung-gelembung kecil,
sesuai dengan pernyataan Norman (1988).

 Hasil uji alkohol pada Tabel 2 menunjukkan
bahwa telah terjadi penurunan kadar alkohol dari
hasil penambahan gula II (fermentasi III) ke hasil
penambahan gula III (fermentasi IV) sebesar
0,68%. Ada beberapa kemungkinan yang dapat
terjadi yaitu:  (1) kadar alkohol 6,47% dapat
mematikan Saccharomyces cerevisiae, sehingga
walaupun ada penambahan gula, tidak akan ada
yang melakukan fermentasi secara maksimal; (2)
berkurangnya jumlah Saccharomyces cerevisiae,
mengakibatkan waktu yang diperlukan lebih lama
untuk dapat  mengubah gula menjadi alkohol; dan
(3) waktu optimal yang dibutuhkan untuk
fermentasi secara umum yaitu selama 7-10 hari
seperti yang dikemukakan oleh Suprapti (2005)
tidak terpenuhi. Kemungkinan ketiga dilakukan
karena kekhawatiran akan terjadinya perubahan
alkohol menjadi asam asetat akibat aktifnya
bakteri asam asetat tersebut. Karena itu, begitu
gelembung-gelembung yang keluar melemah,
maka botol fermentasi segera dibongkar untuk
dilakukan penambahan gula walaupun fermentasi
belum berjalan ± 7 hari.

Untuk menghasilkan alkohol yang diinginkan
perlu memperhatikan lama waktu fermentasi, dan
jumlah gula yang digunakan. Hal ini disebabkan
karena fermentasi merupakan aktivitas yang
berkesinambungan, laju fermentasi dapat
dihentikan dengan melakukan pasteurisasi
(Santoso, 1996). Dan ada cara lain yang dapat
dilakukan untuk menghentikan fermentasi yaitu
mencegah pertumbuhan khamir dan sekaligus
mencegah rusaknya hasil fermentasi oleh bakteri,

dapat dilakukan dengan menambahkan natrium
benzoat  (Saragih, 2004).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian awal dan
pembahasan yang dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa pulpa buah kakao (Theobroma
cacao L.) dapat dimanfaatkan menjadi minuman
segar  dengan kadar alkohol sebesar 5,79%
melalui fermentasi bertingkat dan minuman segar
hasil olahan pulpa buah kakao dengan kadar
alkohol  5,79% diberi nama Brem Kakao.

Bagi petani kakao disarankan untuk mencoba
mengolah limbah buah kakao (Theobroma cacao
L.) khususnya bagian pulpa, sehingga pulpa tidak
lagi menjadi limbah karena dibuang begitu saja,
tetapi justru menjadi sumber tambahan
pendapatan. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan
penelitian awal ini disarankan untuk meninjau
aspek-aspek lain yang berpengaruh, seperti
pengenceran pulpa, jumlah gula yang ditambahkan
dan waktu fermentasi.
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ABSTRACT

Role of Agricultural Extension of Technological Innovation in The Dissemination of Corn
Farming Income Support  The Improvement Of Farmers In The Dry Land

This study aimed to determine the role of agricultural extensionin technological innovation to maize farming
to increase the income of farmer sindryland. The research was conducted in Hamlet Yeh Mampeh, South
Batur village, Kintamani, Bangli, Bali in May 2012.The data were processedusing the descriptive analysis of
qualitative and statistical analysis (Chi-Square orX2). The results showed that the level of income of farmer
swhoobtained the highest compost treatment RB2.0tons/ha+1000 lietrbi our incows/ha+urea75kg/haprovide
the high estrevenueof Rp12.3 million,While the income levelof farmer swhoobtained atleast compost treatment
RB2.0tons/habiourin1000 liters/haof urea0kg/haprovide the lowest incomeof Rp11.04 million, -.The role of
agricultural extension corresponding relationship shave a positive influence on the improvement of farmers’
income after applying uahatani system sindrylandmaize.

Keywords: Extention, income, corn farming, upland

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  peranan penyuluhan pertanian dalam inovasi teknologi terhadap
usahatani jagung mendukung peningkatan pendapatan petani di lahan kering. Penelitian ini dilaksanakan
di Dusun Yeh Mampeh, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten  Bangli, Provinsi Bali pada
Mei 2012. Data diolah analisis deskriptif kualitatif dan menggunakan analisis statistik (Chi-Square atau X2).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani yang paling tinggi didapat pada perlakukan
kompos RB 2,0 ton/ha + biourin sapi 1000 lietr/ha + urea 75 kg/ha memberikan pendapatan yang paling
tinggi sebesar Rp 12.376.750,-0o. Sedangkan tingkat pendapatan petani yang paling rendah didapat pada
perlakuan kompos RB 2,0 ton/ha + biourin 1000 liter/ha + urea 0 kg/ha memberikan pendapatan yang paling
rendah sebesar Rp 11.040.000,-. Hubungan keterkaitan peranan  penyuluhan petanian memberikan
pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan petani setelah menerapkan sistem uahatani jagung
di lahan kering.

Kata kunci :  Penyuluhan, pendapatan, usahatani jagung, lahan kering

PENDAHULUAN

Kegiatan penyuluhan sebagai suatu sistem
pendidikan nonformal dimaksudkan agar penerima
manfaat utama penyuluhan yaitu petani dan
keluarganya bersedia merubah perilaku mereka
yang meliputi perubahan pada aspek pengetahuan,
sikap, dan ketrampilan sehingga mereka mampu
memecahkan masalah yang dihadapi dan dapat
menolong dirinya sendiri untuk memperbaiki taraf
hidup dan meningkatkan kesejahteraannya.
Penyuluh pertanian mempunyai peranan yang
sangat penting dalam peningkatan pengetahuan

petani akan teknologi di bidang pertanian.
Upaya peningkatan produksi jagung di dalam

negeri diarahkan pada pemanfaatan lahan marginal
(Aria dan Chozin, 2009).  Sebagian besar lahan
penanaman jagung di Indonesia berupa lahan
kering, yaitu sebesar 80%, sedangkan di lahan
sawah irigasi sebesar 20% (Ria, 2009). Masalah
utama penanaman jagung di lahan kering adalah
kebutuhan air sepenuhnya tergantung pada curah
hujan, bervariasinya kesuburan lahan dan adanya
erosi yang mengakibatkan penurunan kesuburan
lahan (Adisarwanto dan Widyastuti, 2002). Selain
itu masalah lain di lahan kering adalah memiliki
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pH dan kandungan bahan organik yang rendah.
Di tingkat nasional produktivitas jagung baru

mencapai 3,4 t ha-1 (BPS Provinsi Bali, 2010)
sedangkan di tingkat penelitian mencapai 4,5-8,0
t ha-1. Ditinjau dari ketersediaan luasannya, lahan
kering terutama di Bali, potensial untuk
pengembangan jagung. Hal ini disebabkan oleh
pemupukan yang tidak tepat dosis, waktu dan
caranya menyebabkan tanaman tidak tumbuh
optimal, baik karena tanaman kekurangan unsur
hara maupun kelebihan pupuk (Sukadana, dkk.,
2012).

Kekurangan unsur hara yang diperlukan oleh
tanaman dapat ditanggulangi dengan cara
pemupukan. Pemupukan yang tepat, berbeda
tergantung dari kesuburan tanah dan jenis tanah.
Kesuburan tanah memberikan kontribusi sebesar
55% terhadap produksi tanaman (Gunarto, 2007).
Pemberian pupuk organik dapat memperbaiki sifat-
sifat tanah seperti sifat fisik, kimia dan biologi
tanah terutama pada struktur tanah, menaikan
bahan serap tanah terhadap air, menaikan kondisi
kehidupan di dalam tanah, dan sebagai sumber
zat makanan bagi tanaman.

Beberapa macam pupuk organik dengan
keunggulan dan kelemahannya masing-masing
tersedia di lapangan misalnya pupuk kandang sapi,
pupuk kandang ayam dan kascing. Penggunaan
pupuk organik akhir-akhir ini memegang peranan
yang sangat penting dengan meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap kesehatan produk
pertanian (Aribawa, et al., 2009).

Urin (air kencing) merupakan limbah yang
dihasilkan oleh ternak peliharaan seperti sapi,
kambing atau babi. Hartatik dan Widowati (2006)
menyatakan bahwa urin ternak terdiri dari 90-95%
air. Urin sapi mengandung nitrogen yang tinggi
sekitar 15-20%. Oleh karena itu, sangat
berpotensi untuk digunakan sebagai pupuk cair.
Sehingga urin juga dapat dijadikan sebagai sumber
hara bagi tanaman. Urin sapi mengandung unsur
N,P, dan K yang cukup tinggi dan mengandung
Ca yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap
serangan hama dan penyakit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Yeh
Mampeh, Desa Batur Selatan, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten  Bangli, Provinsi Bali pada
Mei 2012. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan
secara sengaja (Purposive Sampling) dengan
pertimbangan bahwa beberapa petani jagung di

lokasi tersebut telah menerapkan usahatani
jagung terutama pada varietas lokal Kuning Yeh
Mampeh. Adapun penentuan sampel dilakukan
secara acak sederhana dari populasi tanaman
yang ada di petani. Data dianalisis menggunakan
analisis pendapatan usahatani, bertujuan untuk
mengetahui peningkatan pendapatan petani
setelah menerapkan sistem usahatani jagung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan petani merupakan selisih antara
penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan
dalam usahatani. Adapun penerimaan merupakan
hasil kali jumlah produksi (hasil panen) dengan
harga jual per kilogram. Tinggi rendahnya
pendapatan yang diperoleh petani padi ditentukan
oleh jumlah produksi yang dicapai, harga jual dan
biaya yang dikeluarkan.  Biaya-biaya yang
dikeluarkan oleh petani dalam mengelola
usahataninya meliputi biaya pembelian bibit,
pupuk dan pestisida, upah tenaga kerja, biaya
penyusutan alat dan pajak. Perbedaan hasil
produksi dengan total biaya produksi
menyebabkan keuntungan yang diperoleh setiap
petani berbeda. Untuk mengetahui rata-rata
pendapatan yang diterima petani dari usahatani
jagung varietas lokal Kuning Yeh Mampeh dengan
perlakuan pupuk organik dan organik per hektar
di lahn kering dapat disajikan pada Tabel 1.

Analisis usahatani terhadap perlakuan
pemupukan tersebut menunjukkan bahwa
usahatani jagung vartietas lokal Kuning Yeh
Mampeh dengan menggunakan pupuk organik
pada perlakukan kompos RB 2,0 ton/ha + biourin
sapi 1000 lietr/ha + urea 75 kg/ha memberikan
pendapatan yang paling tinggi sebesar Rp
12.376.750, diikuti dengan perlakuan Kompos RB
2,0 ton/ha + biourin 1000 liter/ha + urea 75 kg/ha
degan memberikan pendapatan sebesar Rp
11.865.250,- dilanjutkan dengan perlakuan
Kompos RB 0 ton/ha + biourin 0 liter/ha + urea
300 kg/ha dengan memberikan pendapatan
sebesar Rp 11.858.050,- dan pada perlakuan
Kompos RB 2,0 ton/ha + biourin 1000 liter/ha +
urea 0 kg/ha memberikan pendapatan yang paling
rendah sebesar Rp 11.040.000,-.

Hubungan Peranan Penyuluhan Pertanian
terhadap peningkatan pendapatan petani melalui
sistem usahatani jagung di lahan kering bertujuan
untuk meningkatkan jumlah produksi jagung
melalui pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk
organik dan mengurangi penggunaan pupuk an

Peranan Penyuluhan Pertanian Dalam Diseminasi Inovasi Teknologi terhadap Usahatani Jagung
Mendukung Peningkatan Pendapatan Petani Di Lahan Kering | I Made Sukadana
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organik (kimia). Hal ini sesuai dengan peranan
penyuluhan sebagai proses penyebarluasan
informasi, penerangan, perubahan prilaku, serta
proses pendidikan yang berguna untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
petani dalam berusahatani, dan diharapkan dapat
meningkatkan jumlah produksi/panen.

Keterkaitan antara peranan penyuluhan
pertanian terhadap peningkatan pendapatan petani
merupakan suatu hasil dari proses penyuluhan
pertanian yang telah dilaksanakan. Melalui
penyuluhan pertanian, para petani mendapatkan
informasi mengenai menerapkan   usahatani jagung
lokal berbasis organik di lahan kering. Informasi
yang didapatkan sangat bermanfaat guna
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
petani dalam mengusahakan usahataninya,
sehingga terbukti terjadi peningkatan produksi
jagung setelah petani menerapkan sistem
usahatani tersebut.

KESIMPULAN

Adanya penyuluhan pertanian tentang sistem
usahatani jagung di lahan kering dapat
meningkatkan pendapatan petani. Tingkat
pendapatan petani yang paling tinggi didapat pada
perlakukan kompos RB 2,0 ton/ha + biourin sapi
1000 lietr/ha + urea 75 kg/ha memberikan
pendapatan yang paling tinggi sebesar Rp
12.376.750,-. Sedangkan tingkat pendapatan

Tabel 1. Analisis usahatani jagung varietas lokal Kuning Yeh Mampeh dengan perlakuan pupuk organik
dan anorganik per hektar di Dusun Yeh Mampeh, Desa Batur Selalatan, Kecamatan Kintamani –
Bangli, 2012

Perlakuan Biaya Tetap Biaya Total biaya Penerimaan Keuntungan B/C ratio
 Variabel

Kompos RB 0 ton/ha + 907.500 4.921.450 5.828.950 11.687.000 5.858.050 1,00
Bio Urin 0 liter/ha +
Urea 300 kg/ha

Kompos RB 2,0 ton/ha + 907.500 4.743.750 5.651.250 11.865.250 6.214.000 1,10
 Bio urin 1000 liter/ha +
Urea 150 kg/ha

Kompos RB 2,0 ton/ha + 907.500 4.689.000 5.596.500 12.376.750 6.780.250 1,21
Bio urin 1000 liter/ha +
Urea 75 kg/ha
Kompos RB 2,0 ton/ha + 907.500 4.523.750 5.431.250 11.040.000 5.608.750 1,03
Bio urin 1000 liter/ha +
Urea 0 kg/ha

Sumber : Hasil penelitian jagung di lahan kering  BPTP Bali, 2012.

petani yang paling rendah didapat pada perlakuan
kompos RB 2,0 ton/ha + biourin 1000 liter/ha +
urea 0 kg/ha memberikan pendapatan yang paling
rendah sebesar Rp 11.040.000,-.

SARAN-SARAN

Untuk sementara waktu dalam diseminasi
inovasi teknologi terhadap usahtani jagung
mendukung peningkatan pendapatan petani di
lahan kering dapat disarankan menggunakan
inovasi teknologi dengan perlakuan kompos RB
2,0 ton/ha + biourin sapi 1000 lietr/ha + urea 75
kg/ha memberikan pendapatan yang paling tinggi
sebesar Rp 12.376.750,- dibandingkan dengan
perlakuan yang lainnya.
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ABSTRACT

Response New Improved Varieties Inpari 10 Are Fertilized With Organic,
Semi Organic And An Organic Fertilizer.

Integrated crop and resource management (ICM) as an effort to increase national rice production (P2BN)
and to achieve a surplus of 10 million tonnes of rice in 2014. Along with Bali organic program, PTT has been
adopted by progressive farmers who are expected to be willing and able to disseminate to other farmers in
the vicinity. Utilization of organic fertilizer produced local farmers were able to reduce even without the use
of an organic fertilizer to obtain maximum grain yield. Assessment carried out in Subak Basang Be, Village
Perean Kangin, Baturiti Tabanan, Bali. Time implementation of the MT II / MK I, July to October 2012.
Assessment using a simple randomized block design (RBD) with 6 replicates. As the treatment are organic
fertilizer, semi organic, and inorganic. Parameters observed that are maximum plant height, number of
productive tillers, panicle length, weight of dry grain harvest, dry weight of stover harvest, total grain number,
grain number contains, the number of empty grains per hill, weight of oven dried grain per hill, weight of dry
grain harvest and dry weight of stover harvest tile, the riil weight of dry grain harvest per acre. Analysis of the
data using analysis of variance (ANOVA) and the mean difference test LSD 5% level of the significant
parameters. Weight of dry grain harvest highest real per acre obtained in semi-organic fertilizer treatment,
has increased by 14.44 and 67.02% respectively in the organic and inorganic fertilizers. The high weight of
dry grain harvests are backed by real per parameter number of empty grain weight per hill and dry grain
harvest each tile with a value of correlation (r) 0.958 * and 0.847 *.

Keywords: Response, Inpari 10, organic, semi-organic, inorganic

ABSTRAK

Pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT) sebagai salah satu upaya peningkatan produksi
beras nasional (P2BN) dan pencapaian target surplus 10 juta ton beras tahun 2014. Seiring dengan program
Bali organik, PTT telah diadopsi oleh petani progresif yang diharapkan mau dan mampu menyebarluaskan
ke petani lain di sekitarnya. Pemanfaatan pupuk organik yang dihasilkan petani setempat mampu mengurangi
bahkan tanpa  penggunaan pupuk an organik untuk memperoleh hasil gabah yang maksimal.  Pengkajian
dilaksanakan di Subak Basang Be, Desa Perean Kangin, Kecamatan Baturiti Tabanan, Bali. Waktu
pelaksanaan pada MT II/MK I, Juli sampai Oktober 2012.  Pengkajian menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) sederhana dengan 6 ulangan. Sebagai perlakuan adalah pupuk organik, semi organik,
dan an organik. Parameter yang diamati yakni tinggi tanaman maksimum, jumlah anakan produktif, panjang
malai, bobot gabah kering panen, bobot brangkasan kering panen, jumlah gabah total, jumlah gabah berisi,
jumlah gabah hampa per rumpun, bobot gabah kering oven per rumpun, bobot gabah kering panen dan
bobot brangkasan kering panen ubinan, bobot gabah kering panen riil per are. Analisis data menggunakan
analisis keragaman (ANOVA) dan uji beda rerata BNT taraf 5% terhadap parameter yang berpengaruh
nyata.  Bobot gabah kering panen riil per are tertinggi diperoleh pada perlakuan pemupukan semi organik,
mengalami peningkatan 14,44 dan 67,02% masing-masing pada pemupukan organik dan an organik.
Tingginya bobot gabah kering panen riil per are didukung oleh parameter jumlah gabah hampa per rumpun
dan bobot gabah kering panen per ubinan masing-masing dengan nilai korelasi (r) 0,958* dan 0,847*.

Kata kunci: Respon, Inpari 10, organik, semi organik, an organik
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PENDAHULUAN

Pengelolaan tanaman dan terpadu (PTT) padi
bukan paket teknologi tetapi merupakan suatu
pendekatan dalam pemecahan masalah produksi
padi di daerah setempat dengan menerapkan
teknologi anjuran dan dipilih komponen teknologi
secara bersama-sama dengan petani melalui
analisis kebutuhan teknologi (Suparman, 2012).
Lebih lanjut dijelaskan, PTT padi sawah merupakan
suatu pendekatan inovatif dan dinamis dalam
upaya peningkatan produksi padi dan pendapatan
petani melaui perakitan teknologi secara partisipatif
bersama petani.  PTT padi dinilai cukup berhasil
meningkatkan produksi padi, sehingga akselerasi
pengadopsiannya kepada petani pengguna
dilakukan lebih intensif.

Budidaya tanaman padi di Bali diperankan
begitu kental oleh anggota Subak dengan sistem
pertanaman mengikuti ciri khasnya Sosio-Agraris-
Religius.  Tatanan budaya adiluhung Subak
tersebut mesti dapat disinergikan dengan teknologi
PTT yang sudah diyakini mampu meningkatkan
hasil tanaman padi.

Pemberian bahan organik merupakan salah
satu komponen teknologi dasar PTT diharapkan
berdampak ganda yakni tetap menjaga kesuburan
lahan dan menyediakan hara bagi tanaman dalam
kurun waktu yang lebih panjang. Sumarno (2006)
menyatakan secara umum faktor penyebab
terjadinya ketidakberlanjutan usaha pertanian
adalah kemunduran kualitas lahan, terutama
kesuburan fisik dan kimiawi, sehingga usaha
pertanian menjadi tidak layak secara ekonomi.
Bukti empiris memperlihatkan bahwa penelantaran
lahan pertanian sebagian besar disebabkan oleh
faktor kesuburan tanah yang menurun, lapisan
olah tanah yang habis tererosi, terjadinya infestasi
gulma, terdapatnya senyawa meracun tanaman,
atau tidak tersedianya sumber pengairan.

Rendahnya kandungan bahan organik dan
populasi mikroba tanah, serta tekstur tanah yang
kasar (lebih banyak fraksi pasir) juga sering
merupakan penyebab terjadinya ketidakberlanjutan
pertanian tanaman pangan semusim. Sementara
Sumarno dan Kartasasmita (2012) menyatakan
hambatan utama penggunaan pupuk organik
adalah kebiasaan petani menggunakan pupuk
anorganik yang lebih praktis dan cepat terlihat
manfaatnya dan kurangnya pemahaman tentang
manfaat jangka panjang pupuk organik.
Sedangkan Sudana  (2010) menyatakan pertanian
organik dapat mencapai keseimbangan ekologis

melalui pola sistem pertanian, membangun
habitat, pemeliharaan keragaman genetika dan
pertanian. Mereka yang memproduksi, mengolah,
memasarkan atau mengkonsumsi produk organik
harus melindungi dan memberikan keuntungan
bagi lingkungan secara umum, termasuk di
dalamnya tanah, iklim, habitat, keragaman hayati
udara dan air.  Seiring Program Bali Clean and
Green dan Go Organik mengisyaratkan untuk
memanfaatkan sumberdaya lokal khususnya
memanfaatkan bahan organik seoptimal mungkin.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan
peningkatan hasil padi dengan pemupukan
organik, diantaranya penelitian Kartini (2010)
memperoleh hasil panen gabah kering panen per
hektar meningkat 2,91 ton dengan pemupukan
kascing. Sutardi dan Nur Hidayat (2010)
menyatakan pemberian pupuk organik 2 ton per
hektar meningkatkan hasil padi dari 8,50 menjadi
8,91 ton per hektar dengan sistem tabela.
Demikian halnya penelitian Sugiono dan Bambang
Pikukuh (2010) menyatakan, aplikasi pupuk
organik 2 ton per hektar mampu meningkatkan
rata-rata produksi padi di atas 1 ton padi varietas
Inpari 2,4,5 dan Mekongga pada lahan sawah
intensif.

Penelitian bertujuan untuk melihat respon padi
Inpari 10 terhadap pemupukan organik,  semi
organik dan an organik yang dapat ditunjukkan
langsung kepada petani.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan di lahan sawah Subak
Basang Be, Desa Perean Kangin, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Waktu
pelaksanaan Juli sampai Oktober 2012 pada
Musim Tanam II/Musim Kemarau I (MTII/MKI).
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan.
Sebagai perlakuan yakni :
a. Pupuk Organik : pupuk kandang dan biourin

sapi yang sudah diolah dengan dosis masing-
masing 5 ton dan 1600 liter per hektar.

b. Pupuk Semi organik : 100 kg urea + 100 kg
NPK Pelangi + 300 kg Petroganik per hektar

c. Pupuk Anorganik : 100 kg urea + 200 kg NPK
Pelangi per hektar
Seluruh perlakuan diulang 6 kali pada petak
alami.

Respon Varitas Unggul Baru Inpari 10 Yang Dipupuk dengan Pupuk Organik, Semi Organik dan
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Pelaksanaan

Pemupukan dilakukan 2 minggu setelah
tanam (mst) dan 6 mst, kecuali pupuk kandang
diberikan pada pengolahan tanah ke dua. Pupuk
biourin diaplikasikan setelah tanaman padi
berumur 2 mst berturut-turut 8 kali dengan interval
seminggu sekali bersamaan dengan pengairan
basah kering. Selain pemupukan, semua
komponen teknologi PTT dilakukan pada seluruh
petak sawah, antara lain :
1. Tapin Legowo 2:1 caplak 25x25 cm
2. Tanam bibit umur muda <21 hss dengan 1-3

bibit/lubang tanam.
3. Pengairan basah kering (intermittent) dengan

menggunakan alat pipa kontrol
4. Pengendalian OPT secara terpadu.
5. Panen mengikuti kreteria panen, adalah bulir

padi telah berwarna kuning dan keras.

Paremeter yang diamati meliputi : tinggi
tanaman maksimum, jumlah anakan produktif,
panjang malai, bobot gabah kering panen, bobot
brangkasan kering panen, jumlah gabah total,
jumlah gabah berisi, jumlah gabah hampa, bobot
berangkasan kering oven dan bobot gabah kering
oven per rumpun, bobot gabah kering panen ubinan,
bobot brangkasan kering panen ubinan, bobot
gabah kering panen riil per are.  Analisis data
menggunakan analisis sidik keragaman (ANOVA)
dilanjutkan dengan uji beda rerata BNT taraf 5%
(Gomes, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistika menunjukkan
perlakuan yang diberikan berpengaruh tidak nyata
(P e” 0,05) hampir pada seluruh parameter yang
diamati kecuali jumlah gabah hampa per rumpun,
bobot gabah kering panen ubinan, bobot

brangkasan kering panen ubinan dan bobot gabah
kering panen riil per are berpengaruh nyata
(P>0,05) sebagai akibat pemberian perlakuan.

Komponen Pertumbuhan  dan Komponen
Hasil Tanaman Padi

Rata-rata tinggi tanaman maksimum, jumlah
anakan produktif, Bobot brangkasan kering panen
per rumpun dan panjang malai padi Inpari 10 yang
dipupuk organik, semi organik dan an organik
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata,
kecendrungan pemupukan organik mampu
memberikan pertumbuhan dan perkembangan
tanaman padi Inpari 10 setara dengan dengan
pemupukan lainnya (Tabel 1).

Tabel 2 menunjukkan, kecendrungan
pemupukan an organik masih lebih baik
dibandingkan dengan pemupukan lainnya.  Bobot
gabah kering panen per rumpun meskipun belum
menunjukkan perbedaan yang nyata, tapi cendrung
meningkat. Pemupukan organik cendrung
memberikan bobot gabah kering panen per rumpun
lebih tinggi yakni 2,80 dan 21,74% lebih tinggi bila
dibandingkan masing-masing dengan pemupukan
semi organik  dan an organik. Rata-rata bobot
gabah kering panen per rumpun, jumlah gabah
total, jumlah gabah berisi, bobot berangkasan
kering oven per rumpun padi Inpari 10 yang
dipupuk organik, semi organik dan an organik
berbeda tidak nyata, kecuali jumlah gabah hampa
per rumpun yang berbeda nyata antar perlakuan
yang diberikan. Jumlah gabah hampa tertinggi
diperoleh pada pemupukan an organik, lebih tinggi
35,54 dan 32,21% masing-masing dibandingkan
dengan pemupukan organik dan semi organik
(Tabel 2).

Tabel 3 menunjukkan, rata-rata bobot gabah
kering panen dan bobot brangkasan kering panen
ubinan, bobot gabah kering panen riil per are
memberikan perbedaan hasil, kecuali bobot gabah

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman maksimum, jumlah anakan produktif, panjang malai, bobot gabah kering
panen per rumpun padi Inpari 10 yang dipupuk organik, semi organik dan an organik

Perlakuan Tinggi tanaman Jumlah anakan Bobot brangkasan Panjang
maksimum (cm) produktif per rumpun kering panen malai (cm)

per rumpun (gram) (batang)

Pemupukan organik 91.67 a 17.33 a 106.50 a 21.20 a
Pemupukan semi organik 92.58 a 20.17 a 143.40 a 20.30 a
Pemupukan an organik 93.12 a 20.83 a 109.50 a 23.30 a

KK (%) 8,13 22,25 29,32 15,74

Keterangan  :Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang
tidak nyata pada uji BNT taraf 5%
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kering oven per rumpun padi Inpari 10 yang
dipupuk organik, semi organik dan an organik.
Bobot gabah kering panen tertinggi diperoleh pada
pemupukan semi organik, lebih tinggi dibandingkan
dengan pemupukan organik maupun an organik
masing masing sebesar 30,56 dan 46,87%. Hal
yang sama terlihat pada bobot brangkasan kering
panen ubinan, bobot  tertinggi diperoleh pada
pemupukan semi organik, lebih tinggi dibandingkan
dengan pemupukan organik maupun an organik
masing masing sebesar 39,39 dan 18,96%.

Bobot gabah kering oven per rumpun
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata, namun
pemupukan semi organik cendrung memberikan
hasil yang lebih baik atau cendrung lebih tinggi
sebesar  16,04 dan 7,94% masing-masing
dibandingkan dengan pemupukan organik maupun

an organik (Tabel 3). Rata-rata bobot gabah kering
panen riil per are padi Inpari 10 tertinggi diperoleh
pada pemupukan semi organik atau lebih tinggi
10,44 dan 67,02% dibandingkan masing-masing
dengan pemupukan organik maupun an organik
(Tabel 3).

Pemupukan organik memberikan tingkat
pertumbuhan dan hasil tanaman yang hampir
sama dengan semi organik, serta pemupukan an
organik berbeda dengan pemupukan  ke duanya.
Hasil penelitian Purwanto dkk. (2011)
menyimpulkan produktivitas tanaman pada lahan
organik  belum bisa mengimbangi produktivitas
pada lahan semiorganik. Tingkat pertumbuhan
tanaman sangat dipengaruhi oleh tingkat
pertumbuhan dan komponen-komponen produksi.
Purwanto dkk. (2011) menyatakan pada kondisi

Tabel 2. Rata-rata bobot brangkasan kering panen per rumpun, jumlah gabah total per rumpun, jumlah
gabah berisi per rumpun, jumlah gabah hampa per rumpun, bobot berangkasan kering oven per
rumpun padi Inpari 10 yang dipupuk organik, semi organik dan an organik

Perlakuan Bobot gabah Jumlah Jumlah Jumlah Bobot
kering panen gabah total gabah berisi gabah hampa berangkasan
per rumpun per rumpun per rumpun per rumpun kering oven

(gram) (butir) (butir) (butir) per rumpun
(gram)

Pemupukan organik 106.50 a 1813.00  a 1062.70 a 670.80 b 39.70 a
Pemupukan semi organik 143.40 a 1804.00 a 1157.50 a 687.70 ab 51.70 a
Pemupukan an organik 109.50 a 1945.80 a 1039.30 a 909.20 a 44.2 a

KK (%) 24,57 31,54 26,78 21,59

BNT 5% - - - 235,98 -

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang
tidak nyata pada uji BNT taraf 5%

Tabel 3. Rata-rata bobot gabah kering oven per rumpun, bobot gabah kering panen ubinan, bobot
brangkasan kering panen ubinan, bobot gabah kering panen riil per are padi Inpari 10 yang
dipupuk organik, semi organik dan an organik

Perlakuan Bobot gabah Bobot gabah Bobot brangkasan Bobot gabah
 kering oven kering panen kering panen kering panen riil

per rumpun (gram) ubinan (kg) ubinan (kg) per are (kg)

Pemupukan  organik 58.7 a 3.6 b 9.9 b 43.1 a
Pemupukan semi organik 57.1 a 4.7 a 13.8 a 47.6 a
Pemupukan an organik 54.0 a 3.2 b 11.6 a 28.5 b

KK (%) 23,07 - - -

BNT 5% - 1,05 2,46 11,41

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang
tidak nyata pada uji BNT taraf 5%

Respon Varitas Unggul Baru Inpari 10 Yang Dipupuk dengan Pupuk Organik, Semi Organik dan
An Organik di Subak Basang Be, Desa Perean Kangin Kab. Tabanan | Wayan Sunanjaya



Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian, Vol.12 No. 36 Agustus 2014114

ketersediaan hara tanah terpenuhi optimal,
serapan akan meningkat sehingga kebutuhan
tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan
terpenuhi secara optimal pula dan tingkat produksi
akan tinggi. Peningkatan komponen pertumbuhan
dan komponen hasil akan diikuti dengan
peningkatan produksi gabah kering.  Mukhlis (2011)
menyatakan, penambahan pupuk organik dapat
mengembalikan keadaan tanah kembali subur,
karena pupuk organik selain menambah hara juga
dapat menggemburkan tanah sehingga akar
tanaman lebih mudah menyerap unsur hara.

KESIMPULAN

Rata-rata bobot gabah kering panen riil per
are padi Inpari 10 tertinggi diperoleh pada
pemupukan semi organik atau lebih tinggi 10,44
dan 67,02% dibandingkan masing-masing dengan
pemupukan organik maupun an organik.
Pemupukan organik belum mampu mengimbangi
pemupukan semi organik secara nyata untuk
pertumbuhan dan hasil padi Inpari 10

SARAN

Petani kecil yang mau dan mampu mengubah
kebiasaan menggunakan pupuk anorganik atau
semi organik mestinya diapresiasi, terutama bagi
petani kecil yang memiliki atau mengusahakan
lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga tani.
Uluran tangan pemerintah setempat atau pihak
swasta sebagai mediator sangat dibutuhkan, agar
produk pertanian organik yang dihasilkan dapat
diakui kelayakannya  dengan harga yang diterima
petani lebih tinggi dari produk non organik.
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ABSTRACT

Appearance of Rice Plant with Initial Planting Using the Integrated Planting Calender
Recommendations in Mendoyo subdistrict, Jembrana Bali.

Studies on the topic appearance with early planting rice plants using integrated crop calendars
recommendations in the subdistrict of Mendoyo, Jembrana Bali has been implemented in Subak Tibu
Beleng, Village Penyaringan on MK-1 MT. 2013. The objective of this study is to know the display in this case
the rice plant growth and production were planted, where the initial planting adapted to the recommendations
generated by the system information of this planting calendar. Studies using a randomized block design
(RAK) is repeated three times. The treatments were: (1) early planting promoted at least two-ten day periods
of recommendation early planting produced by cropping calendar integrated information systems (l1); (2)
early planting adapted to early planting produced by these information systems and, namely April II-III (l2)
and early planting is delayed two-ten day periods (l3). Land used are owned by farmers and its range adapted
to the natural area farmers and farmer cooperators used as replicates. Rice plant parameters are observed,
such as the growth component of plant height and number of tillers, such as the production of components
and the number of filled grains per panicle hollow, weight of 1000 seeds and production in the form of dry
grain yields per hectare, observed the level of pests and diseases that attack plants. Statistical analysis
showed significant treatment tested on all parameters of plants were observed, except for lenght of panicles.
The highest rice productivity generated by treatment l2, i.e. GKP tons / ha, higher than 15.20% and  20.90%
when compared to treatment
 l1 and l3

Keywords : Calendar planting, growth, production and rice fields

ABSTRAK

Kajian dengan topik tampilan tanaman padi dengan awal tanam menggunakan rekomendasi kalender
tanam terpadu di Kecamatan Mendoyo, Jembrana Bali telah dilaksanakan di Subak Tibu Beleng, Desa
Penyaringaan pada MK-1 MT. 2013. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat tampilan tanaman padi
dalam hal ini pertumbuhan dan produksinya yang ditanam, dimana awal tanamnya disesuaikan dengan
rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem informasi kalender tanam ini. Kajian menggunakan rancangan
acak kelompok (RAK) yang diulang tiga kali. Perlakuan yang diuji adalah : (1) awal tanam dimajukan minimal
dua dasarian dari rekomendasi awal tanam yang dihasilkan oleh sistem informasi kalender tanam terpadu
(l1); (2) awal tanam disesuaikan dengan awal tanam yang dihasilkan oleh sistem informasi ini dan, yaitu
April II-III (l2) dan awal tanam yang diundurkan dua dasarian (l3). Lahan yang digunakan adalah milik petani
dan luasannya disesuaikan dengan luasan alami petani dan petani kooperator dijadikan sebagai ulangan.
Parameter tanaman padi yang diamati adalah, komponen pertumbuhan seperti tinggi tanaman dan jumlah
anakan, komponen produksi seperti jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 biji dan produksi
dalam bentuk gabah kering panen per hektar, diamati pula tingkat serangan hama dan penyakit yang
menyerang tanaman. Hasil analisis statistik menunjukkan perlakuan yang diuji berpengaruh nyata terhadap
semua parameter tanaman yang diamati, kecuali pajang malai. Produktivitas padi tertinggi dihasilkan oleh
perlakuan l2, yaitu ton GKP/ha, lebih tinggi 15,20 % bila dibandingkan l1 dan 20,90 % bila dibandingkan
perlakuan l3.

Kata kunci : Kalender tanam, pertumbuhan, produksi dan lahan sawah.
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PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan kejadian alam
yang dapat terjadi di tingkal global, regional,
maupun lokal yang umumnya berdampak terhadap
perubahan pola tanam dan penurunan produksi.
Pranatamangsa dan Kertamasa yang dalam
sejarah dan budaya bercocok tanam dijadikan
sebagai pemandu penerapan pola tanam tidak
dapat dipedomani sepenuhnya karena pergeseran
awal musim akibat perubahan iklim, terutama
perubahan pola curah hujan (Anon, 2010).

Perubahan pola curah hujan tersebut harus
menjadi perhatian dalam mengatur awal dan pola
tanam untuk menjaga kesinambungan produksi
pertanian menuju kemandirian pangan nasional,
oleh karena itu perlu dibuat peta kalender tanam.
Peta kalender tanam (Katam) adalah peta yang
menggambarkan potensi, pola, dan waktu tanam
untuk tanaman pangan (padi dan palawija),
berdasarkan potensi dan dinamika sumberdaya
iklim dan air. Peta ini secara khusus disusun untuk
keperluan mendukung program ketahanan
pangan. Peta kalender tanam diharapkan juga
menjadi salah satu informasi yang operasional
dalam menghadapi anomali dan perubahan iklim
(Anon, 2013).

Untuk mengantisipasi perubahan iklim yang
tidak menentu dan tidak mudah diprediksi, maka
peta kalender tanam tidak hanya disusun
berdasarkan kondisi periode tanam yang dilakukan
oleh petani saat ini, tetapi juga disusun
berdasarkan tiga kejadian iklim yaitu tahun basah
(TB), tahun normal (TN), dan tahun kering (TK).
Dengan demikian kalender dan pola tanam yang
akan diterapkan dapat disesuaikan dengan
masing-masing kondisi iklim tersebut.

Katam terpadu memberikan informasi spasial
dan tabular pola tanam dan potensi luas areal
tanam pada tanaman pangan di lahan sawah
berdasar variabilitas dan perubahan iklim sampai
ke wilayah kecamatan. Katam terpadu merupakan
pengembangan peta katam semi dinamik yang
diterapkan pada periode 2007-2010.  Katam
terpadu saat ini sifatnya dinamik karena
informasinya berdasar interpretasi prakiraan curah
hujan dan prakiraan awal musim dari Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Anon,
2013)

Prakiraan iklim, terutama sifat hujan, luas
lahan sawah, rekomendasi awal tanam, dosis
pupuk, varietas, dan lainnya disajikan pada situs
Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu versi

1.6 dan bisa diakses di www.katam.litbang.
deptan.go.id (Anon, 2012).  Hasil kajian mengenai
kegiatan pendampingan sistem informasi kalender
tanam terpadu SL-PTT di tahun 2013, menunjukkan
keakuratan data yang dihasilkan oleh sistem ini
terutama rekomendasi awal tanam, dosis pupuk
dan varietas yang digunakan petani di lapangan
dari hasil monitoring dan verifikasu di lapangan
menunjukkan lebih dari 65 % petani di lapangan
awal tanam, dosis pupuk dan varietas yang
digunakan petani sesuai dengan rekomendasi
yang dihasilkan oleh sistem informasi katam
terpadu ini (Aribawa et al., 2013).
Informasi mengenai teknologi spesifik lokasi,
terutama menyangkut awal tanam padi yang
dihasilkan oleh sistem informasi kalender tanam
terpadu untuk mengantisipasi perubahan iklim perlu
divalidasi dan dikaji di lapangan. Tujuan dari kajian
ini adalah untuk mengetahui tampilan tanaman
padi dalam hal pertumbuhan dan produksinya yang
ditanam dengan awal tanam yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah
pupuk anorganik dan pupuk organik, seperti pupuk
urea, phonska, pukan sapi dan bahan lainnya.
Selain itu digunakan varietas unggul Ciherang.
Sedangkan alat yang digunakan adalah alat untuk
bercocok tanam, meteran, timbangan dan alat-alat
yang lainnya.

Rancangan Percobaan

Kajian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan diulang
tiga kali. Sebagai perlakuan adalah awal tanam
padi yang dimajukan minimal dua dasarian dari
awal tanam yang dihasilkan oleh sistem informasi
kalender tanam terpadu (Maret II-III) (l1); awal
tanam padi disesuaikan dengan awal tanam yang
dihasilkan oleh sistem informasi kalender tanam
terpadu, April II-III (l2), dan awal tanam padi
diundurkan minimal dua dasarian dari awal tanam
yang dihasilkan oleh sistem informasi kalender
tanam terpadu (Mei II-III) (l3). Luas petak yang
digunakan disesuaikan dengan luas petak alami
petani, dimana petani kooperator (8 orang)
digunakan sebagai ulangan.

Tampilan Tanaman Padi Dengan Awal Tanam Menggunakan Rekomendasi Kalender Tanam Terpadu
di Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali | I Nengah Duwijana dan I.B. Aribawa
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Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian dilakukan di lahan sawah di Subak Tibu
Beleng, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana, Bali, pada MT II, yaitu
musim kemarau pertama (MK-1), yaitu dari bulan
Maret s/d Agustus 2013.

Pendekatan

Kegiatan ini, berdasarkan jenisnya termasuk
kegiatan pengembangan. Oleh karena itu, untuk
mensukseskan kegiatan ini diperlukan kerjasama
antar instansi terkait di daerah (dari tingkat provinsi
sampai tingkat desa) serta partisipasi aktif dari
kelompok tani (subak) untuk mengikuti kegiatan
ini.

Kajian ini, menggunakan pendekatan PTT
(Pengelolaan Tanaman Terpadu). Adapun
komponen PTT yang digunakan dalam kegiatan
ini disajikan pada Tabel 1.

Pengumpulan dan Analisis Data

Parameter tanaman padi yang diamati : tinggi
tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah
gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 biji
dan hasil gabah kering panen (GKP) per hektar.
Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik
ragam. Uji rata-rata pengaruh perlakuan dilakukan
dengan uji DMRT pada taraf 5 % (Gomez dan
Gomez, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap komponen
pertumbuhan dan komponen hasil seperti tinggi
tanaman, jumlah anakan dan panjang malai
disajikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2, terlihat
perlakuan berpengaruh nyata hanya terhadap
tinggi tanaman dan jumlah anakan. Tinggi tanaman
tertinggi dihasilkan oleh perlakuan l2, dan berbeda

Tabel 1. Teknologi budidaya padi model PTT yang digunakan di lapangan.

No. Perlakuan Komponen Teknologi PTT

1 Varietas Varietas unggul baru (VUB) Ciherang
2 Persemaian Pesemaian basah diaplikasi kompos, sekam dan pupuk
3 Seleksi benih Pemilihan benih bernas dengan air garam.
4 Tanam bibit 15 HSS.
5 Jumlah bibit/lubang 1-3 bibit untuk tanam pindah
6 Jarak tanam Sesuai perlakuan sistem tanam
7 Dosis pupuk anjuran Rekomendasi Katam (150 kg urea ha-1 dan 200 kg Phonska ha-1)

dan 2,0 ton pupuk organik ha-1.
8. Pengendalian hama/penyakit Prinsip PHT
9. Pengelolaan gulma Cara mekanis (penyiangan).
10. Pengairan Pengairan berselang
11. Penangan pascapanen Gebot sesuai dengan kondisi petani

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman, jumlah anakan dan panjang malai tanaman padi di Subak Tibu Beleng,
Mendoyo, Jembrana, Bali MK-1, MT. 2013.

Perlakuan Tinggi tanaman (cm) Jumlah anakan Panjang malai (cm)
(batang/rumpun)

l1 94,50a 16,20a 23,00a
l2 98,80b 18,25b 23,60a
l3 95,75a 16,10a 22,80a

BNT 5 % 1,70 1,10 0,90

Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf uji BNT 5 %. l1 = awal tanam padi mendahului dua dasarian; l2 = awal tanam padi
sesuai rekomendasi katam, dan l3 = awal tanam padi mundur dua dasarian.
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nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya
dan tinggi tanaman terrendah dihasilkan oleh
perlakuan l1. Jumlah anakan terbanyak dihasilkan
oleh perlakuan l2 dan berbeda nyata bila
dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan
jumlah anakan terrendah dihasilkan oleh perlakuan
l1. Sementara itu, panjang malai tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata. Panjang
malai yang dihasilkan berkisar antara 22,80-23,60
cm.

Hasil analisis terhadap komponen hasil
disajikan pada Tabel 3. Pada Taabel 3, terlihat
perlakuan berpengaruh nyata terhadap jumlah
gabah isi dan hampa per malai dan bobot 1000
biji. Jumlah gabah isi per malai terbanyak
dihasilkan oleh perlakuan l2 dan berbeda nyata bila
dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan
jumlah gabah isi terrendah dihasilkan oleh
perlakuan l3. Jumlah gabah hampa terrendah
dihasilkan oleh perlakuan l2 dan berbeda nyata bila
dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan
jumlah gabah hampa terbanyak dihasilkan oleh
perlakuan l3. Sementara itu, bobot 1000 biji
terberat dihasilkn oleh perlakuan l2 dan berbeda
nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya

dan bobot 1000 biji terrendah dihasilkan oleh
perlakuan l1.

Hasil analisis statistik terhadap produktivitas
padi disajikan pada Tabel 4. Pada Tabel 4, terlihat
perlakuan berpengaruh nyata terhadap
produktivitas padi. Hasil padi tertinggi dihasilkan
oleh perlakuan l2 dan berbeda nyata bila
dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan hasil
padi terrendah dihasilkan oleh perlakuan l3. Terjadi
peningkatan hasil padi 4,17 % dengan mengikuti
awal tanam yang dihasilkan oleh sistem informasi
kalender tanam terpadu dibandingkan dengan awal
tanam dimajukan dua dasarian dan 16,94 %
meningkat bila dibandingkan awal tanam padi
dimundurkan dua dasarian.

Tinggi tanaman dan jumlah anakan diukur
untuk mengetahui pertumbuhan tanaman. Tinggi
tanaman tertinggi dan jumlah anakan terbanyak
dihasilkan oleh perlakuan l2. Namun demikian,
tinggi tanaman yang tinggi belum menjadi indikasi
bahwa akan tinggi pula tingkat produksinya
(Rubiyo et al. 2005). Sementara itu, jumlah anakan
umumnya bekorelasi positif dengan jumlah malai
yang terbentuk, dimana jumlah malai merupakan
salah satu komponen hasil yang menentukan

Tabel 3. Rata-rata jumlah gabah isi dan hampa per malai serta bobot 1000 biji tanaman padi di Subak
Tibu Beleng, Mendoyo, Jembrana Bali MK-1, MT. 2013.

Perlakuan Jumlah gabah isi Jumlah gabah hampa Bobot 1000 biji
per malai per malai

l1 164,00b 22,00a 26,07a
l2 191,00c 11,00b 27,15b
l3 135,00a 24,00a 26,14a

BNT 5 % 28,00 2,50 1,00

Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf uji BNT 5 %. l1 = awal tanam padi mendahului dua dasarian; l2 = awal tanam padi
sesuai rekomendasi katam, dan l3 = awal tanam padi mundur dua dasarian.

Tabel 4. Rata-rata produksi padi (GKP ha-1) tanaman padi di Subak Tibu Beleng, Mendoyo, Jembrana, Bali
MK-1, MT. 2013.

Perlakuan Produksi padi (ton GKP ha-1)

l1 6,90b
l2 7,20c
l3 5,98a

BNT 5 % 0,90

Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf uji BNT 5 %. w1 = awal tanam padi mendahului dua dasarian; w2 = awal tanam padi
sesuai rekomendasi katam, dan w3 = awal tanam padi mundur dua dasarian.

Tampilan Tanaman Padi Dengan Awal Tanam Menggunakan Rekomendasi Kalender Tanam Terpadu
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produktivitas padi, dimana semakin banyak jumlah
anakan yang dihasilkan, maka semakin banyak
pula jumlah malai yang terbentuk. Sedangkan
untuk panjang malai, sangat ditentukan oleh sifat
genetis tanaman padi yang tidak mampu
meningkatkan panjang malainya bila ditanam
dengan waktu tanam yang berbeda.

Jumlah gabah isi dan hampa per malai dan
bobot 1000 biji merupakan komponen hasil yang
menentukan tingkat produktivitas padi. Pada kajian
ini komponen hasil tertinggi dihasilkan oleh
perlakuan yang awal tanamnya sesuai dengan
rekomendasi katam, demikian juga produktivitas
padi yang dihasilkan. Hasil padi yang tinggi pada
perlakuan l2, didukung oleh komponen
pertumbuhan dan komponen hasil yang lebih baik
bila dibandingkan dengan perlakuan awal tanam
lainnya.

Perbedaan produktivitas padi yang dihasilkan
erat kaitannya dengan kecukupan air, baik yang
berasal dari air irigasi maupun air hujan.
Pertanaman padi yang ditanam di bulan Maret di
Kecamatan Mendoyo, pertumbuhannya (vegetatif
dan generatif)  terhambat karena masih tingginya
curah hujan (kemarau basah), sebaliknya yang
ditanam bulan Mei, terhambat karena mengalami
kekeringan di periode pertumbuhannya (fase
generatif), karena rendahnya curah hujan. Data
curah hujan dan hari hujan di stasiun pencatat
yang terdekat (Desa Pulukan) dengan lokasi
pengkajian disajikan pada Tabel 5 . Pada Tabel 5,
terlihat bahwa curah hujan di musim kemarau
pertama (MK-1) cukup tinggi (> 100 mm), sehingga
dapat mengganggu pertumbuhan vegetatif dan
generatif tanaman yang ditanam di bulan Maret.
Sebaliknya tanam padi di bulan Mei, pertanaman
padi mengalami hambatan di fase generatif, karena
jumlah hujannya sangat rendah (< 100 mm).
Ketersediaan air yang tepat baik pada saat fase
vegetatif maupun fase generatif berhubungan erat
dengan prodktivitas padi. Hal ini karena air
mempunyai fungsi, diantaranya : (1) pelarut dan

medium reaksi kimia (2) medium untuk transpor,
zat terlarut organik dan anorganik, (3) medium
memberikan turgor pada sel tanaman. Turgor
menentukan pembesaran sel, struktur tanaman,
dan penempatan daun, (4) hidrasi dan netralisasi
muatan pada molekul-molekul koloid. Untuk
enzim, air hidrasi membantu memelihara struktur
dan memudahkan fungsi katalis, (5) bahan baku
fotosintesis, proses hidrolisa dan reaksi-reaksi
kimia lainnya, dan (6) transpirasi untuk
mendinginkan permukaan tanama (Malik, 2013).
Untuk tingkat serangan OPT utama tanaman padi
pada saat kajian berlangsung berstatus ringan
sampai sedang.

KESIMPULAN

Perlakuan menunjukkan pengaruh yang nyata
terhadap semua parameter tanaman yang diamati,
kecuali panjang malai.

Produktivitas padi tertinggi dihasilkan oleh
perlakuan l2, dimana awal tanamannya
disesuaikan dengan awal tanam yang dihasilkan
oleh sistem informasi kalender tanam terpadu
untuk Kecamatan Mendoyo.
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Bulan pengukuran
Karakter

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

CH 338 221 86 106 191 212 239 1 21 23 181 387
HH 24 15 14 12 14 12 10 1 5 5 18 10

Keterangan : CH = jumlah curah hujan (mm); HH = jumlah hari hujan (hari)
Sumber : BPS (2014)
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5. Pengiriman naskah buletin dapat diserahkan kepada
redaksi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Bali berupa hardfile dan softfile.
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3.4 Pendahuluan : Memuat tentang ruang lingkup,
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agar pembaca memahami dan menilai hasil
penelitian tanpa membaca laporan-laporan
sebelumnya yang berkaitan dengan topik.
Manfaatkanlah pustaka yang dapat mendukung
pembahasan.

3.5 Metode Penelitian : Hendaknya diuraikan secara
rinci dan jelas mengenai bahan yang digunakan
dan cara kerja yang dilaksanakan, termasuk
metode statiska. Cara kerja yang disampaikan
hendaknya memuat informasi yang memadai
sehingga memungkinkan penelitian tersebut
dapat diulang dengan berhasil.

3.6 Hasil dan Pembahasan : Disajikan secara
bersama dan pembahasan dengan jelas hasil-
hasil penelitian. Hasil penelitian dpat disajikan
dalam bentuk penggunaan grafik jika hal tersebut
dapat dijelaskan dalam naskah. Batas pemakain
foto, sajikan foto yang jelas menggambarkan
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data dasar penyusunan grafik. Pembahasan
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