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ABSTRACT

Analysis Of Plant Vegetables Organic Farming Land Kale (Ipomea Reptana) On Yards

One of the agricultural commodities horticultural products classified as varieties of vegetables that many
farmers cultivated land is swamp land (Ipomea reptana) in an effort to boost revenue by leveraging their
yards. In an effort cultivation of land, with the understanding today’s society has begun to lead to organic
farming. The study was conducted on a narrow yard area available yard office with the aim of seeing the
amount of additional income from the cultivation of kale land without utilization of production facilities that
are chemically. Analysis of farming is done with the approach reception (Pd = TR-TC) with a complete
analysis of R / C ratio in kale look at the feasibility of farming land. The results showed that the organic
vegetable farming land kale can provide benefits as a source of revenue of Rp. 1.79 million, - and the value
of R / C indicates feasible.
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ABSTRAK

Salah satu komoditas pertanian dari produk hortikultura yang tergolong jenis sayur mayur yang banyak
dibudidayakan petani adalah tanaman kangkung darat (Ipomea reptana)dalam upaya meningkatkan
pendapatan dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Dalam upaya budidaya kangkung darat, dengan
pemahaman masyarakat dewasa ini sudah mulai mengarah kepada pertanian organik. Kajian ini dilakukan
pada lahan pekarangan sempit yang tersedia dihalaman perkantoran dengan tujuan melihat besaran
tambahan pendapatan dari budidaya kangkung darat tanpa pemanfaatan sarana produksi yang bersifat
kimiawi. Analisis usahatani dilakukan dengan pendekatan penerimaan (Pd=TR-TC) dengan kelengkapan
analisis R/C ratio dalam melihat kelayakan usahatani kangkung darat. Hasil kajian menunjukkan bahwa
usahatani sayuran organik kangkung darat dapat memberikan keuntungan sebagai sumber pendapatan
sebesar Rp. 1.790.000,- dan nilai R/C menunjukkan layak untuk dilakukan.

Kata kunci  : Kangkung darat, organik, usahatani

PENDAHULUAN

Dampak pemanfaatan sarana produksi kimia
sudah sangat kita rasakan dewasa ini.
Penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara
terus menerus pada sistem pertanian konvensional
dan dengan takaran yang berlebihan,
menyebabkan antara lain yaitu Pencemaran air
tanah dan air permukaan oleh bahan kimia
pertanian, membahayakan kesehatan manusia dan
hewan, menurunkan keanekaragaman hayati,

meningkatkan resistensi organisme pengganggu,
dan menurunkan produktivitas lahan karena erosi
dan pemadatan tanah. Berbagai hal tersebut telah
menyadarkan kita tentang dampak negatif serta
menimbulkan reaksi di berbagai tempat dan kelom-
pok masyarakat, antara lain dengan dikembang-
kannya berbagai sistem pertanian yang ramah
lingkungan. Salah satu sistem tersebut adalah
yang disebut Pertanian Organik (Organic Farming).

Pertanian modern yang dibutuhkan masa kini
adalah pertanian yang mampu berproduksi secara
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terus menerus (sustainable), tanpa merusak lahan
dan lingkungan, serta menghasilkan bahan
makanan yang sehat dan bergizi. Konsep
pertanian modern berkelanjutan pada dasarnya
adalah pengelolaan ekosistem pertanian yang
bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman
dengan memperhatikan kelestarian lahan dan
sumber daya alam lainnya sehingga mampu
menjaga kontinuitas dan kualitas pangan serta
kesehatan manusia (Ruchijat, 2006).Seiring
dengan meningkatnya pemahaman masyarakat
akan produk pangan berkualitas, maka permintaan
produk pertanian organik semakin meningkat. Hal
ini merupakan peluang yang sangat besar bagi
petani dan peternak.  Pemanfaatan limbah ternak
sebagai pupuk organik, baik limbah padat maupun
cair merupakan salah satu pengelolaan
sumberdaya terbarukan (renewable resources),
yang dapat meningkatkan kesuburan tanah baik
secara fisik,kimia maupun biologis. Penambahan
bahan organik  kedalam tanah pada siklus
usahatani selain berdampak positif terhadap
kesububuran lahan juga berdampak terhadap
efisiensi terhadap penggunaan input luar.

Budidaya sayuran organik bisa dilakukan
dimana saja asalkan tanahnya subur. Sayuran
seperti bayam, sawi, katuk, pek choy, caisim,
selada, kangkung dan kemangi adalah sayuran
sangat menjanjikan keuntungan jika dibudidaya.
Disamping menguntungkan, semua jenis sayuran
tersebut dapat diupayakan pada lahan-lahan yang
tidak begitu luas, misalnya pada pekarangan
rumah tangga petani (lahan sempit). Usaha di
pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai
dengan potensi pekarangan itu sendiri, disamping
dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah
tangga, juga dapat memberikan sumbangan
pendapatan bagi rumah tangga. Lahan pekarangan
sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna,
yaitu untuk menghasilkan bahan makanan sebagai
tambahan hasil sawah dan tegalnya, sayur dan
buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan,
rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian, bahan
kerajinan tangan, serta uang tunai (Sajogyo, 1994).
Kelebihan pekarangan dalam kehidupan petani
adalah secara berkesinambungan dapat
menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga
petani (Salikin, 2005).

Hingga saat ini, upaya mewujudkan
ketahanan dan kemandirian pangan terus digarap
secara serius. Pemerintah, melalui pernyataan
Presiden, menegaskan bahwa ketahanan dan
kemandirian pangan nasional harus dimulai dari
rumah tangga, sehingga tak ayal setiap rumah
tangga memegang peranan penting dalam

mendukung upaya tersebut.Banyak cara yang bisa
ditempuh, namun pemanfaatan lahan pekarangan
sebagai sumber pengembangan pangan untuk
mewujudkan kemandirian pangan rumahtangga,
merupakan salah satu pilihan yang sangat menarik
dan potensial dikembangkan (Badan Litbang
Pertanian, 2012)

Salah satu komoditas pertanian dari produk
hortikultura yang tergolong jenis sayur mayur yang
banyak dibudidayakan petani adalah tanaman
kangkung darat. Kangkung termasuk dalam famili
Convolvulaceae (keluarga kangkung-kangkungan).
Kangkung banyak terdapat di kawasan Asia dan
merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir
di mana-mana terutama di kawasan berair. Selain
sebagai bahan sayuran yang mengandung vitamin
tinggi, kangkung juga bermanfaat sebagai
antitoksin dalam tubuh manusia. Kemudahannya
dalam membudidayakan menjadikan tanaman
kangkung terutama kangkung darat (Ipomea
reptana) banyak dikembangkan oleh petani dalam
upaya meningkatkan pendapatan dengan
memanfaatkan lahan pekarangannya

Selain sebagai bahan sayuran yang
mengandung vitamin tinggi, tanaman kangkung
sangat mudah dikembangkan dalam skala rumah
tangga petani. Kemudahannya dalam
membudidayakan menjadikan tanaman bayam
cabut banyak dikembangkan oleh petani untuk
meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan
lahan pekarangan. Selain peluang dalam
peningkatan pendapatan, dalam pemenuhan
kebutuhan pangan yang bernilai gizi di masyarakat
petani juga meningkat. Keragaman pola konsumsi
masyarakat akibat pemanfaatan pekarangan akan
mampu meningkatkan PPH (pola pangan harapan).
Secara nasional PPH saat ini adalah rata-rata 77,3
(Gayatri K Yana, 2012). Namun apabila dilihat
perkembangan PPH dari tahun 2001 – 2011
ternyata skor PPH wilayah perkotaan mengalami
penurunan dari 80,5 tahun 2002 menjadi 78,7 tahun
2011. Sedangkan untuk wilayah pedesaan skor
PPH justru mengalami peningkatan dari 75,2 pada
tahun 2002 menjadi 76,2 tahun 2011, (Gayatri K
Yana, 2012).Berdasarkan kajian Suyasa, dkk
(2012), menunjukkan bahwa keberadaan MKRPL
(Model Kawasan Rumah Pangan Lestari) di
wilayah Tamblang, Buleleng mampu
meningkatkan PPH dari 65,01menjadi 73.

Melihat perkembangan pemanfaatan
pekarangan untuk berusahatani sayuran organik
di Propinsi Bali, maka dipandang perlu melihat
besaran tambahan pendapatan dari usahatani
yang dilakukan terkait dengan besaran cost yang
dikeluarkan. Untuk itu dilakukan kajian analisis
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pendapatan usahatani tanaman sayuran
khususnya tanaman bayam cabut pada lahan
pekarangan dengan memanfaatkan sarana
produksi organik.

METODE PENELITIAN

Kajian dilakukan pada bulan Juli – September
pada lahan seluas 200 M2 di pekarangan (kebun)
kantor BPTP Bali. Analisis penerimaan usahatani
yang merupakan perkalian antara produksi dengan
harga jual, dengan rumus matematis sebagai
berikut:
TRi = Yi . Pyi

Yaitu : TR = total penerimaan
Y = produksi yang diperolehdalam suatu

usahatani i
Py = Harga Y

Perhitungan penerimaan (keuntungan) usahatani
bertanam kangkung secara organik yang diterima:
Keuntungan = TR (Total Revenue) - TC (Total Cost)
Pd = TR – TC
Keterangan: 
- Pd = Pendapatan
-  TR = Penerimaan Total (Total Revenue)
-  TC = BiayaTotal (Total Cost)

Untuk tingkat kelayakan usahatani kangkung
darat dilihat dari RC ratio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar masyarakat petani masih
beranggapan bahwa menggunakan bahan kimia
seperti pupuk anorganik dapat mempercepat
pertumbuhan tanaman, tetapi dalam penggunaan
bahan kimia tersebut terdapat banyak kelemahan
antara lain adalah sisa dari kandungan bahan kimia
tadi meninggalkan residu pada tanah, sehingga
tanah menjadi tercemar dan berkurangnya
kandungan bahan organik tanah. Maka dari itu,
pemerintah Provinsi Bali saat ini memulai program
ke arah pertanian organik yang lebih ramah
lingkungan (Go Green) dengan dukungan dari
program SIMANTRI (Sistem Pertanian Terintegrasi)
dalam penyediaan sumber pupuk organik yang
dibutuhkan masyarakat petani khususnya di Bali.

Dalam aktifitas usahatani sayuran organik
tidak diperlukan tempat khusus atau lahan yang
sangat luas, tetapi dalam hal lahan yang
digunakan dalam budidaya adalah tanah yang
subur, dalam arti kandungan unsur hara baik unsur
makro dan mikro tercukupi untuk proses vegetatif

dan generatif dari tanaman yang dibudidayakan.
Untuk mencapai kondisi lahan yang subur sangat
dibutuhkan pupuk organik dalam upaya menjaga
produktivitas lahan yang ada agar dapat
diperdayagunakan dengan baik keberlanjutannya.

Tanaman sayuran merupakan jenis komoditi
yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan
penting dalam pemenuhan berbagai kebutuhan
keluarga petani.Hal ini dapat ditunjukkan dengan
beberapa fenomena diantaranya adalah tanaman
sayur-sayuran berumur relatif pendek sehingga
dapat cepat menghasilkan, dapat diusahakan
dengan mudah hanya menggunakan teknologi
sederhana, dan hasil produksi sayur-sayuran dapat
cepat terserap pasar karena merupakan salah satu
komponen susunan menu keluarga yang tidak
dapat ditinggalkan.

Tanaman sayur-sayuran dapat dibagi atas 3
jenis yang dipilah menurut bagian tanaman yang
dipanen, yaitu: (1) sayuran daun yang dipanen
bagian daunnya, seperti bayam, kangkung, kubis,
dan sawi, (2) sayuran biji dan polong, yang dipanen
bagian polong dan bijinya seperti kapri, kacang
hijau, kedelai, dan petai, dan (3) sayuran umbi
dan buah yang dipanen bagian umbi dan buahnya
misalnya kentang, ubi jalar, lobak, dan Lombok
(Marsudi. Edy, 2012), Saat ini yang banyak
diupayakan masyarakat di Bali adalah jenis
tanaman sayuran kangkung. Kangkung dapat
menjadi olahan khas masyarakat di Bali seperti
makanan Tumis Kangkung, Plecing Kangkung
yang sudah sangat dikenal oleh para wisatawan
dalam negeri maupun asing, sehingga permintaan
akan sayuran tersebut semakin hari semakin
meningkat. Areal pekaranganpun sudah banyak
diupayakan untuk budidaya tanaman kangkung,
yaitu jenis kangkung darat.

Kangkung darat menghendaki tanah yang
subur, gembur banyak mengandung bahan organik
dan tidak dipengaruhi keasaman tanah. Tanaman
kangkung darat tidak menghendaki tanah yang
tergenang, karena akar akan mudah membusuk.
Sedangkan kangkung air membutuhkan tanah
yang selalu tergenang air. Tanaman kangkung
membutuhkan tanah datar bagi pertumbuhannya,
sebab tanah yang memiliki kelerengan tinggi tidak
dapat mempertahankan kandungan air secara
baik.

Pada kajian ini digunakan dosis pemberian
pupuk kandang sebanyak 20 ton/Ha atau 2 kg/
M2. Adapun tahapan yang dilakukan dalam
usahatani kangkung darat, yaitu: 1) Pengolahan
Lahan, tahapan pertama kegiatan budidaya
kangkung organik ini menggunakan media tanam
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dilahan pekarangan (halaman perkantoran), yang
telah dilakukan sebelumnya untuk taman (kebun
kantor) dengan luasan 200 M2 sehingga diperlukan
pengolahan lahan sempurna dan pembuatan
bedengan (guludan) untuk memudahkan
penyiraman serta menghindari air yang tergenang.

Lebar guludan 1,5 M dan jarak antar guludan
0,5 M; 2) Pemupukan dan Penanaman, pada
tahapan ini dilakukan proses pemupukan setelah
tanah dibersihkan dan diolah sekaligus dilakukan
pemupukan secara merata menggunakan pupuk
padat limbah sapi sebanyak 400 kg, selanjutnya
penanaman dengan sistem tugal, dimana tiap
lubang diisi 2-3 biji benih kangkung darat dengan
jarak tanam 10 x 10 cm; 3) Proses berikutnya
dilakukan penyiraman sampai kondisi tanah dapat
dikatakan lembab, dan biji kangkung tertutup rata
dengan tanah; 4) Pemeliharaan dan Penyulaman,
dengan melakukan pergantian untuk tanaman
yang tidak tumbuh sempurna atau tidak merata
pada guludan, selanjutnya dilakukan penyiangan
yaitu membersihkan dari tumbuhan pengganggu
atau gulma, yang secara tidak langsung dapat
mengurangi produktivitas dari tanaman kangkung
itu sendiri; dan 5) Tahapan selanjutnya dalam
budidaya kangkung darat organik adalah panen
dan pasca panen, dimana pada tahapan
pemanenan dilakukan sebanyak 2 kali panen.

Hal ini disebabkan pertumbuhan tanaman
kangkung yang tidak merata. Selanjutnya
dilakukan proses pasca panen yaitu dengan
pencucian atau washing untuk membersihkan dari
tanah atau kotoran yang ada pada kangkung.

Kemudian menuju ke proses sortening yaitu
disamakan sesuai dengan ukuran, jenis, dan
tingkat kesegaran lalu diikat. Kangkung yang baru
dipanen dikumpulkan dan kemudian disatukan
sebanyak 15 batang kangkung dalam satu ikatan.
Penyimpanan sebelum dipasarkan agar tidak
cepat layu, kangkung yang telah diikat dicelupkan
dalam air tawar dan ditutup dengan daun pisang;
dan  6) Tahapan terakhir adalah pemasaran, yaitu
dengan cara didistribusikan langsung ke rumah
tangga, kios maupun warung terdekat. Dalam
proses ini dapat dilakukan dengan baik mengingat
tampilan fisik untuk kangkung organik berbeda
dengan yang tidak organik. Kangkung terlihat
sangat segar dan lebih besar, walaupun pada
beberapa daun terlihat berlubang tidak sempurna.

Selanjutnya analisis usahatani dari data yang
diperoleh seperti terlihat pada Tabel 1.

Hasil analisis usahatani budidaya kangkung
organik didapatkan Total revenue = Rp 3.465.000,-
dan Total Cost Rp. 1.675.000,-, sehingga diperoleh
nilai R/C sebesar 2,07. Nilai R/C > 2
mengindikasikan bahwa usahatani budidaya
kangkung organik ini layak untuk dilanjutkan dan
dikembangkan lagi karena peluang memperoleh
keuntungan cukup besar dan sudah dapat
menutupi variabel cost (VC) maupun fix cost (FC)
yang dibutuhkan. Dari hasil analisis juga terlihat
bahwa pemanfaatan lahan pekarangan seluas 200
M2 dapat memberikan keuntungan tambahan
sebagai sumber pendapatan sebesar Rp.
1.790.000,- yang dapat dilakukan secara berulang,
mengingat umur tanam sampai dengan panen

Tabel 1.  Analisis Usahatani Kangkung Darat pada Lahan Pekarangan, Tahun 2014

Per Luas Usahatani (200 M2)
No Uraian

Vol Satuan Harga Jumlah

1 Sewa lahan         200  M2         400.000
2 Saprodi

Benih            3  kg      70.000         210.000
Pupuk (kandang)         400  Kg 800 320.000

3 Tenaga kerja
Pengolahan lahan n pupuk 2  OH      60.000 120.000
Tanam dan penyulaman            2  OH      60.000         120.000
Pengairan 3  OH      60.000 180.000
Penyiangan 3  OH      60.000 180.000
Panen 1  OH      60.000 60.000
Pasca panen            1  OH      60.000          60.000

4 Penjualan/pemasaran 1  OH      60.000 60.000
Total Biaya 1.675.000
Produksi (ikat)        2.100 1.650 3.465.000
R/C 2,07

Sumber : Data primer diolah
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pertama untuk tanaman kangkung darat tidak lebih
dari 1 bulan. Hal ini tentu menjadi peluang usaha
yang menarik untuk pengembangan sayuran pada
lahan sempit (pekarangan) terutama pada daerah
perkotaan. Harga yang diterima pada saat
penjualan rata-rata lebih tinggi dari kangkung
anorganik yaitu sebesar Rp. 1.650,-/ikat,
sedangkan kangkung anorganik dengan rata-rata
harga sebesar Rp. 1.200,-/ikat. Namun kendala
dihadapi, bahwa pemahaman masyarakat tentang
pertanian organik masih perlu ditingkatkan,
mengingat selisih harga yang cukup signifikan
tersebut.

Sejalan dengan hasil kajian tersebut beberapa
ahli menyatakan pemanfaatan pekarangan dapat
dilakukan melalui kegiatan intensifikasi
pekarangan terpadu, dengan memadukan tiga sub-
sektor dalam pekarangan yaitu pertanian,
peternakan dan perikanan, yang disesuaikan
dengan ketersediaan sumber daya, pengetahuan,
dan perilaku sosial masyarakat setempat. Hasil
penelitian menunjukkan, bahwa tanaman dan
ternak di pekarangan memberi kontribusi
pendapatan keluarga (Arifin, 2010). Pendapatan
yang diperoleh dari pekarangan di Desa Sambirejo,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul
tiap bulannya berkisar antara Rp. 335.000 - Rp.
2.246.428,- (Rahayu, 2010). Namun demikian,
dengan penataan pekarangan yang lebih baik
dapat memberikan pendapatan hingga Rp
3.236.821,- per bulan atau Rp 38.841.848,- per
tahun (Mardiyanto, 2009). Hasil penelitian tersebut
membuktikan bahwa pekarangan dapat dijadikan
lahan usaha tani yang efektif untuk mendukung
program ketahanan pangan keluarga di perkotaan
maupun di perdesaan.

KESIMPULAN

Pemanfaatan lahan pertanian sempit, yaitu
lahan pekarangan di wilayah perkotaan dalam
aktifitas usahatani sayuran organik kangkung darat
cukup layak untuk dilakukan dan dapat
memberikan tambahan keuntungan sebagai
sumber pendapatan keluarga sebanyak Rp.
1.790.000,- Dari nilai R/C yang diperoleh (R/C>2),
menyatakan bahwa biaya tetap maupun biaya
variabel dapat ditutupi dengan hasil produksi,
sehingga ini berarti usahatani tersebut
menguntungkan untuk diusahakan.
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ABSTRACT

Distribution Marketing Of Agro Product Arabica Coffe Powder Honey At harapan Maju
Farmers Group At Petung Central Batur Village Kintamani, Bangli Regency

Bali Province is one of the coffee-producing areas in Indonesia. Bali province produces two kinds of coffee
that is Robusta and Arabica coffee, but the coffee species most widely cultivated in the province of Bali is
Arabica coffee. One of agro-products are used in the case study is arabica coffee produced by Harapan
MajuFarmers Group at Petung Central Batur village, Kintamani, Bangli regency, with Arabica coffee brand
Honey Kintamani. Marketing distribution channels here defined as a collection of networks interconnected to
perform an activity in the process of delivering the product from the manufacturer to the user in order to meet
customer requirements profitably. This paper will discuss the specifics of the context of the strategy of marketing
distribution channels for honey Kintamani arabica ground coffee, with emphasis on one marketing distribution
model. During the period in which economic growth and rising incomes, non-price factors could be the key
to sales success. This type of research used in this study was a descriptive study with a quantitative approach.
The data used in this study is a data distribution strategy of marketing in relation to the marketing of products
manufactured by Farmers Group Harapan Maju, with a brand of coffee Arabica Honey Kintamani and data
from Plantation Office of Bali Province from 2010-2014 and data obtained from the website of coffee that are
relevant to this study i.e. www.ico.org, www.aeki-aice.org and www.gaeki.or.id. From the results of the analysis
can be drawn some conclusions as follows: (1) the agroindustrial Harapan Maju Farmers Group in the
processing of honey Kintamani arabica ground coffee is a home industry with the characteristics of business
scale is still small. (2) The distribution channel marketing strategies used in marketing is a combination of
intermediate stages of marketing “zero-level channel” (direct marketing), “one level channel”, and two channel
levels “. (3) The price realized is a determinant of corporate profits and the price has not been used as a
promotional tool by the manufacturers in view of the manufacturer has not found difficulty in marketing their
products.

Key words : Distribution marketing, arabica coffee powder honey Kintamani,

ABSTRAK

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia.Provinsi Bali menghasilkan dua
macam kopi yaitu kopi Robusta dan kopi Arabika, namun jenis kopi yang paling banyak diusahakan di
Provinsi Bali adalah Kopi Arabika.Salah satu produk agroindustri yang dijadikan kasus dalam kajian adalah
produk agroindustri kopi bubuk arabika yang diproduksi oleh Kelompok Tani Harapan Maju, Banjar Petung,
Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan merek kopi Arabika Madu
Kintamani.Saluran distribusi pemasaran didefinisikan sebagai sekumpulan organsisasi jaringan kerja
yang saling terkait untuk melakukan suatu kegiatan dalam proses penyampaian produk dari produsen ke
pemakai guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Tulisan ini akan membahas
secara spesifik konteks strategi saluran distribusi pemasaran kopi bubuk arabika madu kintamani, dengan
menekankan pada salah satu model distribusi pemasaran. Selama periode di mana pertumbuhan ekonomi
dan pendapatan meningkat, faktor non-harga sempat menjadi kunci keberhasilan penjualan.Jenis penelitian
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yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam
kajian ini adalah data strategi distribusi pemasaran dalam kaitannya dengan pemasaran produk yang
diproduksi oleh Kelompok Tani Harapan Maju, Banjar Petung, Desa Batur Tenghah, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, dengan merek kopi Arabika Madu Kintamani dan data dari Dinas Perkebunan Provinsi
Bali dari tahun 2010-2014 serta data yang didapat dari website kopi yang relevan dengan penelitian ini
seperti; www.ico.org, www.aeki-aice.org dan www.gaeki.or.id.  Dari hasil analisis dapat ditarik beberapa
simpulan sebagai berikut: (1) perusahaan agroindustri Kelompok Tani Harapan Maju pada pengolahan
kopi bubuk arabika  madu kintamani merupakan perusahaan home industri dengan ciri skala usaha masih
kecil. (2) stategi saluran distribusi pemasaran yang digunakan dalam memasarkan adalah perpaduan dari
tahapan perantara pemasaran “ zero level channel” (direct marketing),  “one level channel” , dan  two level
channel”. (3) Harga disadari merupakan penentu keuntungan perusahaan dan harga belum dijadikan alat
promosi oleh produsen mengingat produsen belum menemukan kesulitan dalam pemasaran produknya.

Kata Kunci  : Distribusi pemasaran, dan kopi bubuk arabika madu Kintamani

PENDAHULUAN

Peran komoditas kopi bagi perekonomian
Indonesia cukup penting, baik sebagai pendapatan
petani kopi, sumber devisa, penghasil bahan baku
industri, atau penyedia lapangan pekerjaan melalui
kegiatan pengolahan, pemasaran dan
perdagangan. Dengan semakin berkembangnya
komoditas kopi dalam perdagangan dunia dan
semakin luasnya perkebunan kopi di Indonesia
memberikan harapan besar bagi perekonomian
petani khususnya, dan perekonomian nasional
Indonesia umumnya sebagai negara agraris.

Keunggulan  Kopi  Indonesia  di  Luar Negeri
: dari 10 jenis kopi spesialti  yang paling terkenal
didunia, 5 diantaranya berasal dari Indonesia yaitu
: Aceh – Gayo Coffee, Mandaheling Coffee, Java
Coffee, Bali Coffee, dan Toraja Coffee. Disamping
Kopi Luwak (Civet Coffee), potensi
Pengembangan Kopi Arabika Spesialti Indonesia
adalah : Gayo Coffee (Aceh), Mandheling coffee
(Sumatra Utara), Lintong Coffee (Sumatra Utara),

Mangkuraja Coffee  (Bengkulu – Sumatra), Java
Estate Coffee (Jawa Timur), Java Sindoro –
Sumbing (Jawa Tengah), Java Preanger (Jawa
Barat), Toraja Coffee (Sulawesi Selatan), Kalosi
Coffee (Sulawesi Selatan), Bali-Kintamani Coffee
(Bali),  Flores-Bajawa Coffee (NTT), Baliem Valley
Coffee (Papua), Kopi Luwak  (Bali, Sumatra, Jawa)
dan lain-lain (Asrikan, 2015).

Dinas Perkebunan Provinsili,ICO (2013),
menyebutkan bahwa pertumbuhan rata-rata
permintaan kopi dunia periode 2011 – 2014
mencapai 2,3%, sementara pertumbuhan produksi
dunia dari tahun 2013 ke 2014 adalah minus (-)
3.5%. Dengan adanya pertumbuhan positif atas
permintaan kopi dunia serta pertumbuhan negatif
atas produksi harus dilihat sebagai peluang untuk
merebut pasar dunia melalui peningkatan produksi
nasional, baik kualitas maupun kuantitas.

Di Indonesia sendiri, kopi merupakan salah
satu dari delapan komoditas utama perkebunan
yang memiliki luas areal  yang    cukup    besar
serta menjadi komoditas ekspor yang sangat
menjanjikan, dimana hanya dua jenis kopi yang
banyak diusahakan yaitu kopi Robusta yang
menguasai mayoritas luas tanam kopi di Indonesia
dibandingkan kopi Arabika. Luas areal kopi di
Indonesia mengalami perkembangan dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 0,84 %
begitu juga produksi yang dihasilkan
perkembangannya dari tahun 2010 s.d tahun 2013
sebesar 0,48 % (http://www.aeki-aice.org/).

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah
penghasil kopi di Indonesia. Provinsi Bali
menghasilkan dua macam kopi yaitu kopi Robusta
dan kopi Arabika, namun jenis kopi yang paling
banyak diusahakan di Provinsi Bali adalah Kopi
Arabika. Total luas lahan pertanaman Kopi Arabika
di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai 13.150
Ha. Kabupaten Bangli merupakan daerah dengan
wilayah luas areal tanam kopi yang paling tinggi

Distribusi Pemasaran Produk Agroindustri Kopi Bubuk Arabika Madu di Kelompok Tani Harapan Maju
Dusun Petung, Ds. Batur, Kintamani Bangli    | Made Adi Wahyuni,dkk.
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dibanding Kabupaten lainnya, yaitu 6.625 Ha yang
diusahakan oleh 7845 rumah tangga. Dari sisi
produksi, pada tahun 2014 Kabupaten Bangli juga
menjadi daerah penghasil kopi Arabika terbesar
di Bali dengan jumlah produksi 2.488,39 ton
(Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Bali, Tahun
2014). Kecamatan Kintamani merupakan
kecamatan dengan luas areal tanam terluas di
Kabupaten Bangli, yaitu 6.334 Ha, dengan produksi
2.165 ton pada tahun 2013. Wilayah
pengembangan Kopi Arabika di Provinsi Bali
adalah wilayah di Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, wilayah Petang Kabupaten
Badung, wilayah Sukasada Kabupaten Buleleng,
wilayah Rendang Kabupaten Karangasem,
Wilayah Kerta, Payangan Kabupaten Gianyar, dan
wilayah Pupuan Kabupaten Tabanan (Statistik
Dinas Perkebunan Provinsi Bali, Tahun 2014).

Kopi Arabika sebagai produk ekspor
memberikan kontribusi  terhadap PDRB dan PAD
Provinsi Bali, dalam era pasar global dan
persaingan yang semakin ketat, seperti yang terjadi
saat ini dan pada tahun-tahun yang akan datang,
diferensiasi produk merupakan sarana penting
untuk menarik perhatian konsumen. Pemasaran
Kopi Arabika telah dilaksanakan pembinaan-
pembinaan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali
melalui Pola Kemitraan dimana pada tahun 2008
memperoleh sertifikat IG  pertama di Dunia yaitu
Kopi Kintamani Bali, dalam suatu Lembaga
Kawasan Pemasaran Kopi Arabika yang disebut
dengan Kawasan MPIG  yaitu Kawasan
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis,
dengan nomor regestrasi yaitu MPIG ID IG
000000001 dan terbentuk koperasi MPIG pada
Tahun 2013 (Dinas Perkebunan Provinsi Bali
2015).

Salah satu produk agroindustri pada komoditi
kopi yaitu produk Kopi Bubuk Arabika Madu
Kintamani yang merupakan produksi agroindustri,
yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Harapan Maju
yang berlokasi di Banjar Petung, Desa Batur
Tengah, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli,
merupakan kelompok usahatani agroindustri kopi
yang ada pada kawasan MPIG sudah mulai
berkembang walaupun dengan menggunakan alat
produksi  home industri sudah memasarkan
produknya, namun belum optimal.

Saluran distribusi pemasaran didefinisikan
sebagai sekumpulan organsisasi jaringan kerja
yang saling terkait untuk melakukan suatu
kegiatan dalam proses penyampaian produk dari
produsen ke pemakai guna memenuhi kebutuhan
pelanggan secara menguntungkan.  Tujuan utama
dari pada saluran pemasaran adalah menjalin

hubungan kerjasama yang saling menguntungkan
antar kelompok industri dengan konsumen
potensial untuk membentuk berbagai macam
produk sesuai dengan target pasar yang dituju.
Dari arti serta tujuan utama dari saluran pemasaran
maka fungsi saluran pemasaran tersebut meliputi
: pengumpulan informasi, penyebaran komunikasi
untuk merangsang pembelian, melakukan
pemesanan ke usaha manufactur, memperoleh
dana untuk membiayai persediaan, serta mengatur
kesinambungan penyimpanan pergerakan produk
(Sukaatmadja, 2008).

Menurut Philip Kotler (2002) dalam bukunya
yang berjudul Manajemen Pemasaran di Indonesia
menyatakan bahwa: ada tiga level saluran
distribusi pemasaran  dengan alternatif kekurangan
dan kelebihannya sebagai berikut :
a. “zero level channel” (direct marketing) :

saluran pemasarannya langsung ke
pelanggan kelebihannya yaitu dapat
memenuhi permintaan konsumen disekitarnya
secara cepat dan tepat. Sedangkan
kekurangannya adalah kemampuan untuk
mengembangkan usaha menjadi terbatas,
karena salah satu manfaat dari saluran
pemasaran tersebut sebagai tempat
pengenalan produk.

b. “one level channel”  :   Saluran pemasarannya
melalui usaha retail (usaha dagang/toko,
minimarket, supermarket, swalayan).
Kelebihannya menggunakan saluran ini
adalah produk cepat dikenal.  Sedangkan
kekurangnya adalah dalam menjual produk
ini membutuhkan waktu (tempat tersebar) dan
biaya (dalam hal ini biaya distribusi) lebih
besar.

c. “two level channel” :  Saluran pemasarannya
melalui pedagang besar, setelah itu baru
didistribusikan ke pe-ritail untuk selanjutnya
disalurkan ke  konsumen.   Kelebihannya
menggunakan saluran ini adalah cepat dikenal
dipasaran.
Dari uraian tersebut diatas, maka untuk

memperoleh suatu pemasaran produk yang ideal
dari produk agroindustri, perlu adanya kajian
distribusi pemasaran terhadap produk kopi bubuk
arabika madu kintamani yang dihasilkan oleh
Kelompok Tani Harapan Maju, Dusun Petung, Desa
Batiur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Buleleng. Tulisan ini akan membahas secara
spesifik konteks saluran distribusi pemasaran
dalam kaitannya dalam proses penyampaian
produk dari produsen ke pemakai (konsumen)
guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara
menguntungkan.
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METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah pada Kelompok Tani
Harapan Maju yang berlokasi di Banjar Petung,
Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani
Kabupaten Bangli,  Provinsi Bali.  Lokasi ini
ditentukan secara sengaja (purposive), didasarkan
atas pertimbangan bahwa Kelompok Tani Harapan
Maju merupakan  Kopi Kintamani mutu terbaik
dengan cita rasa khas (Kopi Spesialty).
Pengambilan data dan analisa  dilakukan pada
bulan Juli-September 2015, dengan lingkup
distribusi pemasaran produk agroindustri kopi
bubuk arabika yang dilaksanakan oleh Kelompok
Tani Harapan Maju, Dusun Petung, Desa Batur
Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut
Sugiyono (2012) penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan
variabel yang lain. Penelitian ini juga termasuk
pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto (2006)
penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan
angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran
terhadap data tersebut, serta penampilan dari
hasilnya terkait dengan aspek -  aspek distribusi
saluran pemasaran oleh perusahaan agroindustri.
Metode yang digunakan yakni: Wawancara,
observasi, dokumentasi, penelusuran data online

Tujuan teknik analisis data adalah untuk
menginterprestasikan dan menarik kesimpulan dari
sejumlah data yang terkumpul. Sesuai dengan jenis
penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif
kuantitatif, untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012).
Pada analisis deskriptif ini data saluran distribusi
pemasaran yang digunakan pada pemasaran kopi
bubuk arabika madu Kintamani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi

Kelompok Tani Harapan Maju, Banjar Petung,
Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani
Kabupaten Bangli, terletak pada kawasan wisata
Kintamani pada ketinggian antara 1200 – 1300

meter dari permukaan laut yang saat ini telah
melakukan kegiatan pengolahan Kopi arabika
Kintamani melalui proses pengolahan kopi dengan
cara olah basah (WP). Kopi Arabika Kintamani
yang di kelola oleh Kelompok Tani mampu
menghasilkan Kopi Kintamani dengan mutu baik
dengan cita rasa khas ( Kopi Spesialty ) serta telah
mendapat perlindungan indikasi geografis (IG) dan
pangsa pasar ekspor.

Untuk lebih meningkatkan Perkembangan
Ekonomi Masyarakat Berbasis Agribisnis, maka
anggota kelompok tani merintis kegiatan usaha
kelompok dengan mensinergikan bidang pertanian
dengan pariwisata yang dikelola oleh Kelompok
Tani Harapan Maju. Dengan merintis berdirinya
Agrowisata Giri Alam yang berdiri mulai tahun
2014.

Data Produksi Agroindustri

Salah satu produk agroindustri yang dijadikan
kasus dalam hal kajian  ini adalah produk
agroindustri olahan kopi arabika yang ada di
Kelompok Tani Harapan Maju  dengan  merk Kopi
Bubuk Arabika Madu Kintamani  yang termasuk
kategori home industri. Kelompok  Kelompok Tani
Harapan Maju  memproduksi kopi bubuk dengan
menggunakan alat dan rumah produksi yang
sederhana. Walaupun alat yang digunakan
sederhana, koi bubuk Arabika Madu Kintamani
sudah dikemas dengan cukup baik dan sudah
mendapat ijin seperti PIRT bahkan ijin Halal
sehingga pangsa pasarnyapun cukup luas.
Pemasaran Kopi Arabika olah basah yang telah
dilakukan oleh Kelompok Tani Harapan Maju dalam
proses pemasaran satu pintu bekejasama dengan
Koperasi Tani MPIG (Masyarakat Perlindungan
Indikasi Geografis) melakukan kemitraan dengan
PT. Taman Delta Indonesia Semarang. Sedang
untuk rencana pemasaran kopi bubuk akan
bekerjasama dengan Hotel-hotel dan Restoran
yang ada di sekitar daerah Pariwisata Kintamani
dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Kintamani dan Bali.

Distribusi Pemasaran Produk Agroindustri Kopi Bubuk Arabika Madu di Kelompok Tani Harapan Maju
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Distribusi Pemasaran

Saluran distribusi pemasaran didefinisikan
sebagai sekumpulan organsisasi jaringan kerja
yang saling terkait untuk melakukan suatu
kegiatan dalam proses penyampaian produk
dariprodusen ke pemakai guna memenuhi
kebutuhan pelanggan secara menguntungkan.
Tujuan utama dari pada saluran pemasaran adalah
menjalin hubungan kerjasama yang saling
menguntungkan antar kelompok industri dengan
konsumen potensial untuk membentuk berbagai
macam produk sesuai dengan target pasar yang
dituju.  Dari arti serta tujuan utama dari saluran
pemasaran maka fungsi saluran pemasaran
tersebut meliputi : pengumpulan informasi,
penyebaran komunikasi untuk merangsang
pembelian, melakukan pemesanan ke usaha
manufactur, memperoleh dana untuk membiayai
persediaan, serta mengatur kesinambungan

bubuk arabika madu kintamani yang diproduksi
oleh Kelompok Tani Harapan Maju, saluran
pemasarannya melalui usaha retail (usaha
dagang/toko, minimarket, supermarket,
swalayan) di sekitar Denpasar dan termasuk
beberapa Kabupaten di Bali diantaranya
Bangli, Gianyar, Badung dan Kodya Denpasar.

c. “two level channel” dimana produsen kopi
bubuk arabika madu kintamani yang diproduksi
oleh Kelompok Tani Harapanb Maju, saluran
pemasarannya melalui pedagang besar,
setelah itu baru didistribusikan ke pedagang
ritail untuk selanjutnya  disalurkan ke
konsumen.
Melihat dari 3 tingkatan saluran pemasaran

tersebut idealnya produsen kopi bubuk arabika
madu Kintamani yang diproduksi oleh Kelompok
Tani Harapan Maju, Banjar Petung, Desa Batur
Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
memilih ketiga level saluran pemasaran tersebut
diatas dengan alternatif kekurangan dan
kelebihannya sebagai berikut :
a. “Zero level channel” (direct marketing) :

kelebihannya yaitu dapat memenuhi
permintaan konsumen disekitarnya secara
cepat dan tepat. Sedangkan kekurangannya
adalah kemampuan untuk mengembangkan
usaha menjadi terbatas, disamping itu lambat
produk tersebut dikenal oleh konsumen,
karena salah satu manfaat dari saluran
pemasaran tersebut sebagai tempat
pengenalan produk.

b. “One level channel” : Kelebihannya
menggunakan saluran ini adalah produk cepat
dikenal.  Sedangkan kekurangnya adalah
dalam menjual produk ini membutuhkan waktu
(tempat tersebar) dan biaya (dalam hal ini
biaya distribusi) lebih besar.

c. “Two level channel” : Kelebihannya
menggunakan saluran ini adalah produk yang
diproduksi cepat dikenal dipasaran karena
saluran ini adalah merupakan salah satu
media untuk mengenalkan produk tersebut
(agen promosi).
Volume permintaan produk cenderung

volumenya dalam partai besar.  Kekurangannya
adalah jika hanya mengandalkan pada two level
channel maka kecenderungannya wholeseller
dapat memainkan harga sehingga merugikan
produsen.  Selain itu juga jika ada pesaing baru
pada produk yang sama maka wholeseller dapat
mempermainkan produsen. Berdasarkan
pengalaman kelebihan dan kekurangan distribusi
pemasaran yang telah dilaksanakan baik toko-toko
yang menjual produk kopi bubuk arabika madu
kintamani yang diproduksin oleh Kelompok Tani
Harapan Maju, Desa Batur Tengah Kecamatan

penyimpanan pergerakan produk.
Dalam kasus kajian produk agroindustri kopi

bubuk pada Kelompok Tani Harapan Maju dengan
merek Kopi Arabika Madu Kintamani maka,
sebagai gambaran bahwa manajemen produk kopi
bubuk arabika madu Kintamani yang diproduksi
oleh Kelompok Tani Harapan Maju, Banjar Petung,
Desa Batur Tengah,  Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, menjelang barang sampai ke
tangan konsumen maka pihak manajemen telah
menyalurkannya lewat beberapa tahapan
perantara pemasaran dengan perpaduan dari ke
tiga saluran pemasaran atau 3 distribusi
pemasaran diantaranya  :
a. “zero level channel” (direct marketing) :

dimana produsen kopi bubuk arabika madu
kintamani, saluran pemasarannya langsung
ke pelanggan di sekitar Kecamatan Kintamani
dan Kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten
Bangli.

b. “one level channel”  dimana produsen kopi
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Kintamani, Kabupaten Bangli, adalah memper-
hatikan aspek-aspek atribut produk diantaranya :
• Mutu Produk

Ini menunjukkan sejauh mana produk kopi
bubuk berfungsi sebagaimana harusnya,
misalnya tentang keterhandalannya, daya
tahan, dan ketepatan untuk dikonsumsi oleh
konsumen.

• Fitur
Berperan menambah manfaat utama sebuah
produk, dengan demikian fitur juga berfungsi
membedakan produk dengan produk lainnya
yang sejenis, yang edapat memnuhi harapan
konsumen.Fiturnya yang dapat ditonjolkan
adalah cita rasa yang khas, kerenyahan, dan
kualitas bahan baku yang terjamin mutunya.

• Desain dan Kemasan
Desain dan Kemasan cukup menentukan
sebagai atribut produk, walaupun produk
memiliki fitur lengkap mungkin belum tentu
menarik jika desainnya tidak ekonomis dan
tidak menarik. Sehingga sering seorang
pemasar mengatakan yang penting kema-
sannya yang bersih, bagus, rapid an unik
sehingga konsumen tertarik untuk membeli
produk.

• Segmen pasar  (dilihat dari segi pemasaran,
struktur dan manajemennya)

• Melaksanakan evaluasi dan monitoring
tentang jalur pemasaran yang selama ini
sudah digunakan.
Implikasinya terhadap rencana dan tujuan

pemasaran produsen produk agroindustri kopi
bubuk arabika madu Kintamani yang diproduksi
oleh Kelompok Tani Harapan Maju, Banjar Petung,
desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli adalah menerapkan langkah-
langkah seperti tersebut diatas sehingga produk
kopi bubuk dapat menguasai jalur distribusi
pemasaran produknya.Walaupun keuntungan yang
diperoleh lebih kecil,harga disadari merupakan
penentu keuntungan perusahaan dan harga belum
dijadikan alat promosi oleh produsen mengingat
produsen belum menemukan kesulitan dalam
pemasaran produksi, dan  tidak menjadi masalah
buat produsen karena yang dikejar oleh produsen
adalah volume penjualan dan promosi yang dapat
dilakukan oleh distributor atau pedagang besar
sehingga sangat memungkinkan produk kopi
bubuk arabika kintamani terpromosikan melalui
distribusi pemasaran tersebut.

KESIMPULAN

Perusahaan agroindustri Kelompok Tani
Harapan Maju, Banjar Petung, desa Batur Tengah,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
merupakan perusahaan home industri kopi bubuk
arabika madu kintamani dengan ciri skala usaha
kecil. Distribusi pemasaran yang digunakan dalam
memasarkan produk kopi bubuk arabika madu
kintamani adalah perpaduan dari tahapan perantara
pemasaran “ zero level channel” (direct
marketing),  “one level channel” , dan  two level
channel”. Harga disadari merupakan penentu
keuntungan perusahaan dan harga belum dijadikan
alat promosi oleh produsen mengingat produsen
belum menemukan kesulitan dalam pemasaran
produknya.
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ABSTRACT

Actors Group Business Performance “Jempiring” Perspective Of Financial Management In
The Village Blahkiuh – Abiansemal – Badung

Farmer groups have a very important role in the implementation of the programs provided by the government
to accelerate the growth and development units of agro-scale households, small and medium scale rural
This study aims to determine the performance of a group of business actors “Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal
Badung regency seen from the perspective of the financial management of liquidity ratios and profitability
ratios. Group businesses services unit, development and processing of agricultural products (UP3HP)
Jempiring in Badung district was chosen as a place to study with the consideration that the group of businesses
UP3HP is still running until now, and is still active in the account for its finances to the government of Badung,
through the submission of reports accountability savings and loan every three months. The choice of location
research done by purposive sampling that sampling technique with a certain consideration or sampling
techniques with sengaja.The analysis of the data used is the analysis of liquidity ratios and profitability ratios.
Based on the results of the analysis can be concluded that the group’s performance businesses “Jempiring”
Blahkiuh, Abiansemal Badung from the perspective of financial management, namely in terms of liquidity
ratio from January to June 2015 group of business actors “Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal Badung has the
ability to pay Debt is excellent with an average of 1,333,39% from the current ratio and quick ratio of
1135.32%. While the ability to capitalize on the profit margin of 28.38% and return on investment of 65.53%.

Key words : Group performance, perspective, financial management

ABSTRAK

Kelompok tani memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan program-program yang diberikan
oleh pemerintah untuk mempercepat penumbuhan dan pengembangan unit-unit agroindustri skala rumah
tangga, skala kecil dan menengah di pedesaan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kinerja kelompok
pelaku usaha “Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung dari perspektif manajemen keuangan
dilihat dari rasio likuiditas dan rasio profitabilitas.  Kelompok pelaku usaha unit pelayanan, pengembangan
dan  pengolahan  hasil  pertanian (UP3HP) di Kabupaten Badung ini dipilih sebagai tempat penelitian
dengan pertimbangan bahwa kelompok pelaku usaha UP3HP Jempiring ini masih berjalan hingga kini,
dan masih aktif dalam mempertanggungjawabkan keuangannya kepada pemerintah Kabupaten Badung,
melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban simpan pinjam setiap tiga bulan sekali. Pemilihan
lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu atau teknik pengambilan sampel dengan sengaja.Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis
rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja kelompok
pelaku usaha “Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung dari perspektif manajemen keuangan
yaitu dilihat dari rasio likuiditas dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2015 kelompok pelaku
usaha “Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung memiliki kemampuan membayar hutang yang
sangat baik dengan rata-rata sebesar 1,333,39% dari current ratio dan 1.135,32% dari quick ratio. Sedangkan
kemampuan dalam memperoleh keuntungan dari Profit Margin sebesar 28,38% dan Return On Investment
sebesar 65,53%.

Kata kunci : Kinerja kelompok, perspektif, manajemen keuangan
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PENDAHULUAN

Dewasa ini perhatian pemerintah terhadap
keberadaan petani sangat serius, terlebih kepada
petani yang mau melakukan kegiatan secara
berkelompok, sebagaimana yang dinyatakan
dalam SK Menteri Pertanian No. 93/Kpts/OT. 210/
3/97, Tanggal 18 Maret 1997, bahwa perubahan
paradigma pembangunan pertanian dari
peningkatan produksi menjadi pendekatan
agribisnis membutuhkan petani dengan posisi
tawar yang kuat (Aulia dan Dharmawan, 2010).
Kondisi ini hanya dapat dicapai jika petani mampu
berhimpun dalam suatu kekuatan bersama, seperti
halnya kelompok tani (Azis, 2009). Penumbuhan
kelompok tani bertujuan mengembangkan sistem
pembinaan yang partisipatif dan berkelanjutan
untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani beserta keluarganya
(Widodo, 2008).

Kelompok tani memiliki peran yang sangat
penting dalam penerapan program-program yang
diberikan oleh pemerintah (Ari et al., 2014). Salah
satu program yang diluncurkan oleh Dirjen Bina
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada
tahun 2001 yaitu program unit pelayanan
pengembangan dan pengolahan hasil pertanian
(UP3HP) yang bertujuan mempercepat
penumbuhan dan pengembangan unit-unit
agroindustri skala rumah tangga, skala kecil dan
menengah di pedesaan (Dirjen Bina Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2005). Komoditas
olahan hasil pertanian dewasa ini sesungguhnya
mempunyai prospek yang cerah untuk
dikembangkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya
unit-unit pengolahan hasil pertanian mendapat
pembinaan terpadu dari berbagai aspek
diantaranya dari segi manajemen, teknologi, mutu,
produksi, pemasaran, penguatan kelembagaan,
serta akses terhadap permodalan (Dirjen Bina
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
2005; Martua, 2013).

Kelompok Pelaku Usaha  (UP3HP)
“Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung sampai akhir bulan Juni 2015 masih
mempertanggungjawabkan keuangannya kepada
pemerintah melalui laporan simpan pinjam, sebagai
bentuk pertanggungjawaban  kinerja yang dicapai.
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang atau
kelompok dalam melaksanakan tugasnya sesuai
tanggungjawab yang diberikan kepadanya
(Pribadiono, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan
bahwa selama ini kelompok pelaku usaha

“Jempiring” dalam mempertanggungjawaban
keuangannya masih belum akurat, dimana laporan
pertanggungjawabannya adalah berupa laporan
simpan pinjam, laporan ini belum menunjukkan
laporan kinerja kelompok yang benar,
sebagaimana juga pendapat Hermanto dan
Swastika (2011) yang menyimpulkan hasil
penelitianya bahwa dari sekian banyak kelompok
tani yang dibentuk, sebagian besar kinerjanya
belum seperti yang diharapkan. Sedangkan dana
bantuan pinjaman langsung (BPL) dari pemerintah
adalah dana yang digunakan untuk modal usaha,
sehingga laporan pertanggungjawaban
keuangannya adalah laporan pemakaian modal
yaitu laporan keuangan berupa laporan posisi
keuangan (dulu neraca) dan laporan laba rugi
komprehensif (dulu laporan laba rugi).  Jadi
berdasarkan pertimbangan tersebut, sangat
menarik untuk mengkaji “Kinerja Kelompok Pelaku
Usaha “Jempiring” dari Perspektif Manajemen
Keuangan di Desa Blahkiuh- Abiansemal –
Badung” dengan rumusan permasalahan yang
diangkat adalah bagaimanakah kinerja kelompok
pelaku usaha “Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung dari perspektif manajemen
keuangan  yaitu dilihat dari rasio likuiditas dan
rasio profitabilitas.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Kelompok Pelaku
Usaha Unit  Pelayanan, Pengembangan dan
Pengolahan  Hasil  Pertanian (UP3HP) “Jempiring”
di Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal,
Kabupaten Badung.  Pemilihan lokasi yaitu dengan
purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu atau teknik
pengambilan sampel dengan sengaja, sehingga
data yang diperoleh lebih representatif untuk
melakukan proses penelitian yang kompeten di
bidang keuangan. (Sugiyono, 2007).

Kelompok pelaku usaha unit pelayanan,
pengembangan dan  pengolahan  hasil  pertanian
(UP3HP) di Kabupaten Badung ini dipilih sebagai
tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa
kelompok pelaku usaha UP3HP Jempiring ini
masih berjalan hingga kini, dan masih aktif dalam
mempertanggungjawabkan keuangannya kepada
pemerintah Kabupaten Badung, melalui
penyampaian laporan pertanggungjawaban simpan
pinjam setiap tiga bulan sekali.

Kinerja Kelompok Pelaku Usaha “Jempiring” Dari Perspektif Manajemen Keuangan
di Desa Blahkiuh - Abiansemal - Badung       | Ni Wayan Suryathi,dkk.
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Sumber da ta dan jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder.

Sumber data primer yaitu ketua, sekretaris
dan anggota Kelompok Pelaku Usaha Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten Badung, yang
dipilih secara purposif  untuk memberikan data
dan informasi tentang kinerja kelompoknya.
Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif yang disusun berdasarkan
informasi penjualan dari anggota kelompok pelaku
usaha.

Sumber data sekunder adalah laporan
pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Kabupten Badung,  dan sudah diolah Kelompok
Tani Jempiring Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten
Badung pada bulan Januari sampai dengan bulan
Juni 2015.

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian
ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

Data kuantitatif yaitu data yang biasanya
dapat dijelaskan dengan angka-angka (Bungin,
2009). Data kuantitatif dalam hal ini adalah data
mengenai laporan posisi keuangan dan laporan
laba rugi komprehensif Kelompok Pelaku Usaha
Jempiring Blahkiuh, Abiansemal, Badung untuk
bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2015.

Data kualitatif adalah data yang berupa
uraian-uaraian atau keterangan-keterangan  seperti
laporan kegiatan penumbuhan dan pembinaan unit
pelayanan, pengembangan dan  pengolahan  hasil
pertanian (UP3HP) Kabupaten Badung Tahun
anggaran 2010.  Surat Keputusan Bupati Badung
No 1823/02/HK/2010 tentang Penetapan kelompok
pelaku usaha Unit Pelayanan, Pengembangan dan
Pengolahan  Hasil  Pertanian (UP3HP) Kabupaten
Badung penerima Bantuan Pinjaman Langsung
Masyarakat (BPLM) Tahun Anggaran 2010.

Variabel penelitian

Variabel penelitian ini adalah kinerja keuangan
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal, Badung pada bulan Januari sampai
dengan bulan Juni 2015.

Variabel kinerja keuangan Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal,
Kabupaten Badung pada bulan Januari sampai
dengan bulan Juni 2015 yang dasar penguku-
rannya menggunakan laporan keuangan
diklasifikasikan sebagai berikut.
1. Laporan Posisi Keuangan (dulu Neraca)

Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,

Abiansemal, Kabupaten Badung pada bulan
Januari sampai dengan bulan Juni 2015.

2. Laporan laba rugi komprehensif (dulu laporan
laba rugi) Kelompok Pelaku Usaha Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten Badung
pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni
2015.
Sedangkan pengukuran kinerja keuangan

yang menggunakan laporan posisi keuangan dan
laporan laba rugi komprehensif dianalisis dengan
analisis rasio berikut.
1. Rasio likuiditas Kelompok Pelaku Usaha

Jempiring Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten
Badung pada bulan Januari sampai dengan
bulan  Juni 2015.

2. Rasio profitabilitas Kelompok Pelaku Usaha
Jempiring Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten
Badung pada bulan Januari sampai dengan
bulan  Juni 2015.

Prosedur pengumpulan data

Dalam penelitian ini, cara dan prosedur
pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai
berikut.

Observasi partisipasi

Pengamatan berperanserta adalah menunjuk
pada proses penelitian yang mempersyaratkan
interaksi sosial antara peneliti dengan ketua,
sekretaris dan anggota  Kelompok Pelaku Usaha
Jempiring Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten
Badung yang masih berjalan.

Peneliti akan menggunakan pengamatan
berperanserta-terbatas, yaitu dengan tidak
merahasiakan identitas peneliti. Pengamatan akan
dilakukan dengan cara melihat dan terlibat dalam
aktivitas pertemuan kelompok yaitu dengan melihat
kemampuan seluruh anggota kelompok tani dalam
berdiskusi, membuat perencanaan kegiatan,
kemampuan dalam menggunakan teknologi dan
memanfaatkan informasi.

Studi dokumentasi

Penelusuran dokumen dilakukan sebagai
penguatan terhadap data-data yang tidak bisa
dilengkapi dari pengamatan berperanserta dan
wawancara. Data sekunder diperoleh dengan
menganalisis dan melakukan kajian pustaka
terhadap berbagai literatur, jurnal, buku,
makalah dan informasi dari internet yang terkait
dengan topik penelitian (Aulia dan Dharmawan,
2010).
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Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan
mempelajari dokumen keuangan yaitu catatan
tentang laporan simpan pinjam yang di buat
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal, Kabupaten Badung sejak bulan
Januari sampai dengan bulan Juni 2015, serta
mempelajari dokumen atau laporan lain yang ada
di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Badung berkaitan dengan penelitian.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif
(Bungin, 2009; Lina et al., 2013). Data kuantitatif
hadir dalam wujud catatan harian. Isi catatan
harian  tersebut adalah hasil-hasil pengamatan,
hasil-hasil wawancara, dan kutipan dari berbagai
dokumen (Sitorus, 1998). Analisis data kualitatif
adalah analisis yang dimaksudkan untuk memberi
gambaran dan menerangkan, membandingkan

serta  menjelaskan secara deskriptif laporan
keuangan Kelompok Pelaku Usaha  Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten Badung untuk
bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2015
melalui laporan posisi keuangan (LPK), laba rugi
komprehensif dan analisis rasio baik rasio
likuiditas maupun rasio profitabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kinerja Keuangan Kelompok Pelaku
Usaha UP3HP Jempiring

Kinerja merupakan salah satu faktor penting
yang menunjukkan efektifitas dan fisiensi
perusahaan dalam mencapai tujuannya Berda-
sarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil
tentang profil kinerja keuangan Kelompok Pelaku
Usaha UP3HP Jempiring seperti pada Tabel 1.

Berdasarkan data pada Laporan Posisi
Keuangan (LPK) dari bulan Januari sampai dengan
bulan Juni tahun 2015, dapat ditunjukkan

Tabel 1. Posisi Keuangan (LPK) Kelompok Pelaku Usaha UP3HP Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung selama enam bulan yaitu dari bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, dan
bulan Juni tahun 2015.

AKTIVA Januari Pebruari Maret April Mei Juni

Kas 6.550.000,00 1.975.000,00 8.715.500,00 1.292.500,00 1.511.900,00 1.760.000,00
Piutang 38.200.000,00 42.885.000,00 57.650.000,00 48.750.000,00 51.000.000,00 57.000.000,00
Persediaan 11.550.500,00 10.600.300,00 5.425.000,00 5.975.000,00 6.887.000,00 8.345.000,00
Peralatan 9.980.000,00 7.725.000,00 11.150.000,00 7.855.000,00 10.275.000,00 9.610.000,00

Jumlah 66.280.500,00 63.185.500,00 82.940.500,00 63.872.500,00 71.673.900,00 76.715.500,00

PASIVA Januari Pebruari Maret April Mei Juni

Hutang 5.400.000,00 6.750.000,00 2.625.000,00 4.125.000,00 4.875.000,00 7.500.000,00
Laba bl berjalan 41.880.500,00 37.435.500,00 61.315.500,00 40.747.500,00 47.798.900,00 50.215.500,00
Modal Awal 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00

Jumlah 66.280.500,00 63.185.500,00 82.940.500,00 63.872.500,00 71.673.900,00 76.715.500,00

Sumber : Laporan Posisi Keuangan Kelompok Pelaku Usaha UP3HP Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung

Tabel: 2 Pertumbuhan Kekayaan Bulan Januari s/d Juni 2015

Bulan Harta(Rp)   %   Hutang(Rp) %   Modal(Rp)   %  

Jan 66.280.500,00 - 5.400.000,00 - 60.800.500,00 -
Peb 63.185.500,00 (4,90) 6.750.000,00 20,00 56.435.500,00 (7,70)
Maret 82.940.500,00 31,27 2.625.000,00 (157,00) 80.315.500,00 (29,73)
April 63.872.500,00 (29,85) 4.125.000,00 36,36 59.747.500,00 34,42
Mei 71.673.900,00 10,88 4.875.000,00 15,38 66.798.900,00 10,56
Juni 76.715.500,00 6,58 7.500.000,00 35,00 66.215.500,00 (0,88)

Sumber : Laporan Posisi Keuangan Kelompok Pelaku Usaha UP3HP Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung

Kinerja Kelompok Pelaku Usaha “Jempiring” Dari Perspektif Manajemen Keuangan
di Desa Blahkiuh - Abiansemal - Badung       | Ni Wayan Suryathi,dkk.
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pertumbuhan kekayaan Kelompok Pelaku Usaha
UP3HP Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung sebagaimana tampak pada
Tabel 2.

Berdasarkan laporan posisi keuangan pada
Tabel 2.  menunjukkan  bahwa pertumbuhan
kekayaan Kelompok Pelaku Usaha UP3HP
Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung, dari harta, modal dari bulan Januari,
Pebruari, Maret, April, Mei, dan Juni tahun 2015
cenderung berfluktuasi. Sedangkan jumlah hutang
dari bulan April sampai dengan bulan Juni  tahun
2015 terus meningkat  yaitu sebesar  Rp
4.125.000,00 pada bulan April  2015 naik  menjadi
Rp 4.875.000,00 pada bulan Mei dan pada bulan
Juni  2015 menjadi Rp 7.500.000,00.

Laba Rugi Komprehensif Kelompok Pelaku
Usaha UP3HP Jempiring

Laba rugi komprehensif Kelompok Pelaku
Usaha UP3HP Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung selama enam bulan yaitu dari
bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, dan Juni
tahun 2015 seperti pada Tabel 3.

Pertumbuhan laba rugi komprehensif
Kelompok Pelaku Usaha UP3HP Jempiring

Pertumbuhan laba rugi komprehensif
Kelompok Pelaku Usaha UP3HP Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung selama

Tabel 3. Laba Rugi Komprehensif Kelompok Pelaku Usaha UP3HP  Jempiring Blahkiuh Abiansemal
Kabupaten Badung Periode Januari  2015

Januari Pebruari Maret April Mei Juni

Hasil Penjualan 185.675.000,00 167.500.000,00 246.396.000,00 172.150.000,00 204.345.000,00 215.810.000,00

Harga Pokok:
Ketan 56.250.000,00 42.750.000,00 67.500.000,00 49.500.000,00 63.000.000,00 78.300.000,00
Tepung terigu 12.000.000,00 11.360.000,00 24.000.000,00 11.600.000,00 22.000.000,00 13.600.000,00
Gula pasir 11.400.000,00 11.076.000,00 17.280.000,00 10.424.000,00 14.580.000,00 11.976.000,00
Gula jawa 9.600.000,00 9.065.000,00 12.000.000,00 9.925.000,00 9.725.000,00 10.400.000,00
Kelapa 246.000,00 225.000,00 350.000,00 210.000,00 246.000,00 265.000,00
Garam 120.000,00 100.000,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00 135.000,00
Sayur-sayuran 2.700.000,00 2.100.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 2.150.000,00
Blueband 3.600.000,00 3.115.000,00 5.200.000,00 3.200.000,00 2.975.000,00 2.995.000,00
Telor 8.400.000,00 7.830.000,00 12.000.000,00 8.340.000,00 11.067.000,00 8.316.000,00
Minyak goreng 18.000.000,00 16.500.000,00 19.600.000,00 11.430.000,00 18.200.000,00 16.772.000,00
Upah langsung 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

Total Harga 135.816.000,00 117.621.000,00 175.080.000,00 119.749.000,00 157.663.000,00 158.274.000,00
Pokok

Laba kotor 49.859.000,00 49.879.000,00 71.316.000,00 52.401.000,00 46.682.000,00 57.536.000,00

Biaya operasional:
Kayu bakar dan gas 5.700.000,00 5.130.000,00 7.330.000,00 5.500.000,00 6.100.000,00 4.995.000,00
Pulsa listrik 360.000,00 365.000,00 520.000,00 360.000,00 475.000,00 450.000,00
Bensin 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
Kotak 525.000,00 475.000,00 512.000,00 420.000,00 493.000,00 487.000,00
Plastik 300.000,00 250.000,00 325.000,00 250.000,00 382.000,00 295.000,00
Pulsa HP 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Canang 675.000,00 675.000,00 895.000,00 675.000,00 750.000,00 675.000,00
Sewa los 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00

Total Biaya 7.978.500,00 7.313.500,00 10.000.500,00 7.653.500,00 8.618.500,00 7.320.500,00
Operasional

Laba/Rugi 41.880.350,00 42.565.500,00 61.315.500,00 44.747.500,00 38.063.500,00 50.215.500,00

Sumber : Kelompok Pelaku Usaha UP3HP  Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung (data
diolah peneliti)
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enam bulan yaitu   dari bulan Januari, Pebruari,
Maret, April, Mei, dan Juni tahun 2015 seperti pada
Tbael 4..

Berdasarkan data pada Tabel 4 menunjukkan
bahwa hasil penjualan yang diperoleh  Kelompok
Pelaku Usaha  Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung dari bulan Januari sampai
dengan Juni 2015 adalah berfluktuasi. Jumlah
biaya operasional juga berfluktuasi. Sedangkan
laba yang diperoleh dari  bulan Januari sampai
dengan bulan Juni 2015 rata-rata meningkat
sebesar 1,35%, kecuali pada bulan April terjadi
penurunan, hal ini disebabkan karena pada bulan
Maret saat hari raya Nyepi jumlah penjualan
meningkat  sebesar 30,58%. Tetapi secara
keseluruhan laba yang diperoleh terus meningkat.

Pengukuran Kinerja Keuangan dengan Rasio
Keuangan

Liquidity analysis

Analisis dengan mempergunakan rasio
likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan Kelompok Pelaku Usaha
Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung dalam memenuhi kewajiban yang segera
harus dibayar. Penilaian likuiditas dalam penelitian
ini diukur dengan mempergunakan analisis current
ratio dan  quick ratio.Hasil perhitungan rasio
likuiditas dari bulan Januari sampai dengan bulan
Juni 2015 tampak pada Tabel 5.

Pada Tabel 5 nampak bahwa current ratio,

Tabel 4. Pertumbuhan Laba Rugi Komprehensif

Tahun 2015 Penjualan (Rp) % Total Biaya (Rp) % Laba (Rp) %

Jan 185.675.000,00 - 7.978.500,00 - 41.880.350,00 -
Peb 167.500.000,00 (910,85) 7.313.500,00 (9,09) 42.565.500,00 1,61
Maret 246.396.000,00 32,02 10.000.500,00 26,87 61.315.500,00 30,58
April 172.150.000,00 (43,13) 7.653.500,00 (30,67) 44.747.500,00 (37,03)
Mei 204.345.000,00 15,75 8.618.500,00 11,20 47.798.900,00 6,83
Juni 215.810.000,00 5,31 7.320.500,00 (17,73) 50.215.500,00 4,81

Sumber : Kelompok  Pelaku Usaha  Jempiring  Blahkiuh, Abiansemal  Kabupaten  Badung (laporan laba
rugi komprehensif)

Tabel 5 . Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung Bulan Januari s/d Juni Tahun
2015

Sumber: Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung (hasil perhitungan)
Keterengan: CR = Cash Rasio, QR = Quick rasio

Kinerja Kelompok Pelaku Usaha “Jempiring” Dari Perspektif Manajemen Keuangan
di Desa Blahkiuh - Abiansemal - Badung       | Ni Wayan Suryathi,dkk.
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dan quick ratio selama bulan Januari 2015 sampai
dengan bulan Juni 2015 menunjukkan hasil
berfluktuasi dengan rata-rata current ratio adalah
sebesar 1.333,39%, quick ratio adalah sebesar
1.135.32%

Bulan Januari  tahun 2015

Current Ratio
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,

Abiansemal Kabupaten Badung pada bulan
Januari 2015 adalah sebesar 968,53% ini berarti
bahwa setiap Rp 100,00 hutang lancar dijamin oleh
aktiva lancar sebesar Rp 968,53. Hal ini
mencerminkan bahwa Kelompok Pelaku Usaha
Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung mampu menjamin hutang lancarnya yang
segera  akan jatuh tempo.

Quick Ratio
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,

Abiansemal Kabupaten Badung untuk bulan
Januari 2015 adalah sebesar 828,70% artinya
bahwa setiap Rp 100,00 hutang lancar dijamin oleh
aktiva lancar  tanpa memasukkan unsur
persediaan  ke dalam pelunasan hutang jangka
pendek sebesar Rp 828,70. Ini menunjukkan
bahwa Kelompok Pelaku Usaha Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung dalam
keadaan likuid karena berada   di  atas 100% yaitu
standar ratio likuiditas yang secara umum
dipergunakan sebagai dasar penilaian.

Bulan Pebruari tahun 2015

Perhitungan current ratio Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung untuk bulan Pebruari 2015 adalah sebesar
732,75% ini berarti bahwa setiap Rp 100,00 hutang
lancar Kelompok Pelaku Usaha Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung dijamin
oleh aktiva lancar sebesar Rp 732,75. Hal ini
mencerminkan bahwa Kelompok Pelaku Usaha
Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung mampu menjamin hutang lancarnya yang
segera  akan jatuh tempo.

Quick Ratio yang berhasil dicapai oleh
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung  bulan Pebruari
2015 adalah sebesar 634,97% artinya bahwa
setiap  Rp 100,00 hutang lancar Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung dijamin oleh aktiva lancar tanpa
memasukkan unsur persediaan  ke dalam
pelunasan hutang jangka pendek sebesar Rp

634,97. Ini menunjukkan bahwa Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung dalam keadaan likuid karena berada  di
atas 100% yaitu standar ratio likuiditas yang
secara umum dipergunakan sebagai dasar
penilaian kinerja suatu unit bisnis.

Bulan Maret tahun 2015

Current Ratio
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,

Abiansemal Kabupaten Badung untuk bulan Maret
2015 adalah sebesar 2.811,07% ini berarti bahwa
setiap Rp 100,00 hutang lancar dijamin oleh aktiva
lancar sebesar  Rp 2.811,07. Hal ini mencerminkan
bahwa Kelompok Pelaku Usaha Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung mampu
menjamin hutang lancarnya yang segera  akan
jatuh tempo.

Quick  Ratio
Untuk bulan Maret 2015 adalah sebesar

2.185,35% artinya bahwa setiap  Rp 100,00 hutang
lancar dijamin oleh aktiva lancar  tanpa
memasukkan unsur persediaan  ke dalam
pelunasan hutang jangka pendek sebesar Rp
2.185,35. Ini menunjukkan bahwa Kelompok
Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung dalam keadaan likuid karena
berada   di  atas 100% yaitu standar ratio likuiditas
yang secara umum dipergunakan sebagai dasar
penilaian kinerja perusahaan.

Bulan April tahun 2015

Current Ratio
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,

Abiansemal Kabupaten Badung bulan April 2015
adalah sebesar 1.333,76%  ini berarti bahwa setiap
Rp 100,00 hutang lancar Kelompok Pelaku Usaha
Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp
1.333,76. Hal ini mencerminkan bahwa Kelompok
Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung, mampu menjamin hutang
lancarnya yang segera  akan  jatuh tempo.

Quick Ratio
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,

Abiansemal Kabupaten Badung bulan April 2015
adalah sebesar 1.237,39% artinya bahwa setiap
Rp 100,00 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar
tanpa memasukkan unsur persediaan  ke dalam
pelunasan hutang jangka pendek sebesar Rp
1.237,39. Ini menunjukkan bahwa Kelompok
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Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung dalam keadaan likuid karena
berada  di  atas 100% yaitu standar ratio likuiditas
yang secara umum dipergunakan sebagai dasar
penilaian.

Bulan Mei tahun 2015

Current Ratio
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,

Abiansemal Kabupaten Badung bulan Mei 2015
adalah sebesar 1.259,46% ini berarti bahwa setiap
Rp 100,00 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar
sebesar Rp 1.259,46. Hal ini mencerminkan bahwa
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung mampu menjamin
hutang lancarnya yang segera akan  jatuh tempo.

Quick Ratio
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,

Abiansemal Kabupaten Badung bulan Mei 2015
adalah sebesar 1.048,69% artinya bahwa setiap
Rp 100,00 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar
tanpa memasukkan unsur persediaan  ke dalam
pelunasan hutang jangka pendek sebesar Rp
1.048,69. Ini menunjukkan bahwa Kelompok
Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung dalam keadaan likuid karena
berada  di  atas 100%  yaitu standar ratio likuiditas
yang secara umum dipergunakan sebagai   dasar
penilaian suatu kinerja.

Bulan Juni tahun 2015

Current Ratio
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,

Abiansemal Kabupaten Badung bulan Juni 2015
adalah sebesar 894,74% ini berarti bahwa setiap
Rp 100,00 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar
sebesar Rp 894,74. Hal ini mencerminkan bahwa
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung mampu menjamin
hutang lancarnya yang  segera  akan jatuh tempo.

Quick Ratio
Sebesar 876,81% artinya bahwa setiap Rp

100,00 hutang   lancar dijamin oleh aktiva lancar
tanpa memasukkan unsur persediaan ke dalam
pelunasan hutang jangka pendek sebesar Rp
876,81. Ini menunjukkan bahwa Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung dalam keadaan likuid karena berada
di  atas 100% yaitu standar ratio likuiditas yang

secara umum dipergunakan sebagai dasar
penilaian.

Berdasarkan  standar rasio likuiditas yang
secara umum dipergunakan baik current ratio
maupun quick ratio yang baik adalah berada
diantara 100% sampai 200%.  Ini   bebarti bahwa,
hasil perhitungan yang diperoleh Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung dari bulan Januari sampai dengan bulan
Juni 2015 memberi hasil rata-rata sebesar
1.333,39% untuk current ratio dan  quick ratio
sebesar 1.135.32%, ini berarti Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung berada dalam keadaan likuid artinya aktiva
lancar dalam keadaan aman untuk menjamin
kewajiban lancar yang segera jatuh tempo,
meskipun current ratio dan  quick ratio dari bulan
Januari  sampai dengan bulan Juni 2015 hasilnya
berfluktuasi, tetapi masih berada di atas standar
rasio likuiditas.

Profitability analysis

Rasio ini digunakan untuk mengukur
kemampuan Kelompok Pelaku Usaha Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung untuk
mendapatkan laba  dari setiap penjualan yang
dilakukan. Hasil perhitungan rasio profitabilitas
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung dari bulan  Januari
sampai dengan bulan Juni 2015  adalah pada
Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa
rasio profit margin dan  rasio Return on Invesment
(ROI) dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni
2015 menunjukkan hasil yang berfluktuasi dengan
rata-rata PM 28,38% dan ROI dengan rata-rata
sebesar 65,53%. Secara terperinci masing-masing
hasil perhitungan PM dan ROI diuraikan sebagai
berikut.

Bulan Januari  tahun 2015

Profit Margin
Rasio margin laba usaha Kelompok Pelaku Usaha
Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung pada bulan Januari 2015 adalah 26,85%,
artinya bahwa kemampuan Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung untuk menghasilkan laba setelah beban
operasi/beban usaha dan harga pokok penjualan
adalah sebesar 26,85%.

Kinerja Kelompok Pelaku Usaha “Jempiring” Dari Perspektif Manajemen Keuangan
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Return on Investment (ROI)
Return on Investment yang dihasilkan

Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung pada bulan
Pebruari  2015 adalah 63,19%, artinya bahwa
kemampuan Kelompok Pelaku Usaha Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung dalam
penggunakan aktivanya untuk memperoleh
keuntungan sesuai yang diharapkan adalah
sebesar 63,19%.

Bulan Pebruari  tahun 2015

Profit Margin
Rasio margin laba usaha Kelompok Pelaku

Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung pada bulan Pebruari 2015 adalah 29,78%,

artinya bahwa kemampuan Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung untuk menghasilkan laba setelah beban
operasi/beban usaha dan harga pokok penjualan
adalah sebesar 29,78%.

Return on Investment (ROI)
Return on Investment yang dihasilkan

Kelompok Pelaku Usaha  Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung pada bulan
Pebruari 2015 adalah 67,37%, artinya bahwa
kemampuan Kelompok Pelaku Usaha  Jempiring
Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung dalam
penggunakan aktivanya untuk memperoleh
keuntungan sesuai yang diharapkan  adalah
sebesar 67,37%.

Tabel 6. Perhitungan Profitability Ratio Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung Januari s/d bulan Juni 2015
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Bulan Maret  tahun 2015

Profit Margin
Rasio margin laba usaha Kelompok Pelaku

Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung pada bulan Maret 2015 adalah 28,94%,
artinya bahwa kemampuan Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung untuk menghasilkan laba setelah beban
operasi/beban usaha dan harga pokok penjualan
adalah sebesar 28,94%.

Return on Investment (ROI)
Return on Investment yang dihasilkan

Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung pada bulan Maret
2015 adalah 73,96%, artinya bahwa kemampuan
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung dalam
penggunakan aktivanya untuk memperoleh
keuntungan sesuai yang diharapkan  adalah
sebesar 73,96%.

Bulan  April  tahun  2015

Profit Margin
Rasio margin laba usaha Kelompok Pelaku

Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung pada bulan April 2015 adalah 28,94%,
artinya bahwa kemampuan Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung untuk menghasilkan laba setelah beban
operasi/beban usaha dan harga pokok penjualan
adalah sebesar 28,94%.

Return on Investment (ROI)
Return on Investment yang dihasilkan

Kelompok Pelaku Usaha  Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung pada bulan April
2015 adalah 70,06%, artinya bahwa kemampuan
Kelompok Pelaku Usaha  Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung dalam
penggunakan aktivanya untuk memperoleh
keuntungan sesuai yang diharapkan  adalah
sebesar 70,06%.

Bulan  Mei  tahun  2015

Profit Margin
Rasio margin laba usaha Kelompok Pelaku

Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung pada bulan Mei 2015 adalah 27,61%,
artinya bahwa kemampuan Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten

Badung untuk menghasilkan laba setelah beban
operasi/beban usaha dan harga pokok penjualan
adalah sebesar 27,61%.

Return on Investment (ROI)
Return on Investment yang dihasilkan

Kelompok Pelaku Usaha  Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung pada bulan Mei
2015    adalah 53,11%, artinya bahwa kemampuan
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung dalam
penggunakan aktivanya untuk memperoleh
keuntungan sesuai yang diharapkan  adalah
sebesar 53,11%.

Bulan Juni  tahun 2015

Profit Margin
Rasio margin laba usaha Kelompok Pelaku

Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung pada bulan Juni 2015 adalah 26,66%,
artinya bahwa kemampuan Kelompok Pelaku
Usaha Jempiring Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung untuk menghasilkan laba setelah beban
operasi/beban usaha dan harga pokok penjualan
adalah sebesar 26,66%.

Return on Investment (ROI)
Return on Investment yang dihasilkan

Kelompok Pelaku Usaha  Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung pada bulan Juni
2015  adalah 65,46%, artinya bahwa kemampuan
Kelompok Pelaku Usaha Jempiring Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung dalam
penggunakan aktivanya untuk memperoleh
keuntungan sesuai yang diharapkan  adalah
sebesar 65,46%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan dapat
disimpulkan bahwa kinerja kelompok pelaku usaha
“Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung dari perspektif manajemen keuangan yaitu
dilihat dari rasio likuiditas dari bulan Januari sampai
dengan bulan Juni tahun 2015 kelompok pelaku
usaha “Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal
Kabupaten Badung memiliki kemampuan
membayar hutang yang sangat tinggi di atas 100%
yaitu diatas standar rasio likuiditas baik dari
current ratio maupun dari quick ratio. Bahkan di
bulan Maret 2015 pada saat ada upacara
keagamaan yaitu hari raya Nyepi kemampuan

Kinerja Kelompok Pelaku Usaha “Jempiring” Dari Perspektif Manajemen Keuangan
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membayar hutang jangka pendek sampai
mencapai di atas 2.000%. Ini menunjukkan bahwa
kelompok pelaku usaha ini sangat likuid.
Selanjutnya dilihat dari  rasio profitabilitas dari
bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2015
menunjukkan bahwa kelompok pelaku usaha
“Jempiring” Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten
Badung memiliki rata-rata kemampuan  dalam
memperoleh keuntungan dari Profit Margin sebesar
28,38% dan Return On Investment sebesar
65,53%.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari kinerja
kelompok pelaku usaha “Jempiring” Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung, dapat disarankan
kepada kelompok pelaku usaha “Jempiring”
Blahkiuh, Abiansemal Kabupaten Badung
hendaknya segera menyesuaikan laporan
pertanggungjawaban keuangannya kepada
pemerintah Kabupaten Badung, sehingga sesuai
dengan peruntukan modal yang telah diberikan.
Kelompok pelaku usaha “Jempiring” Blahkiuh,
Abiansemal Kabupaten Badung hendaknya tetap
mampu mempertahankan kualitas produk
olahannya sehingga penjualan terus dapat
ditingkatkan, yang berdampak pada peningkatan
keuntungan, agar kemampuannya membayar
hutang akan terus dapat ditingkatkan.
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ABSTRACT

Tomato Farming Income In The Village Antapan, Baturiti, Tabanan District

Tomatoes are horticultural commodities that are important in people’s lives and is a commodity that is
consumed every day. But on the other hand the price of tomatoes is very volatile farm level. The purpose of
this study are: (1) determine how much revenue and feasibility of farming tomatoes at farm level, and (2)
know how big the break-even point of production and the price of tomatoes at the farmer level. This study was
conducted by PRA in Antapan Village, Baturiti, Tabanan by interviewing 30 farmers. Methods of data analysis
with partial budget analysis to determine income eligibility and the break-even point of production and
prices. The results show that the tomato farm in the village Antapan the planting area of 10 are able to earn
an income of Rp. 4,862,163, - and worth the effort. While the break-even point of production is equal to
2379.06 kilograms per 10 acres and a breakeven price of Rp. 1784.30 per kilogram

Key words:  Income, farm tomatoes, breakeven

ABSTRAK

Tomat merupakan komoditas hortikultura yang penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan
komoditas yang dikonsumsi setiap hari. Tetapi disisi lain harga tomat ditingkat petani sangat fluktuatif.
Tujuan dari kajian ini adalah: (1) mengetahui seberapa besar pendapatan dan kelayakan usahatani tomat
di tingkat petani, dan (2) mengetahui seberapa besar titik impas produksi dan harga tomat di tingkat petani.
Kajian ini dilakukan dengan metode PRA di Desa Antapan, Baturiti, Tabanan dengan mewawancara 30
orang petani. Metode analisis data dengan analisis anggaran parsial untuk mengetahui pendapatan,
kelayakan serta titik impas produksi dan harga. Hasil kajian menunjukkan bahwa usahatani tomat di Desa
Antapan dengan luas areal tanam sebesar 10 are mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp. 4.862.163,-
dan layak untuk diusahakan. Sedangkan titik impas produksi yaitu sebesar 2.379,06 kilogram per 10 are
dan titik impas harga Rp. 1.784,30 per kilogram.

Kata kunci : Pendapatan, usahatani tomat, titik impas

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).

Komoditas hortikultura merupakan komoditas
potensial yang mempunyai nilai ekonomi dan
permintaan pasar yang tinggi. Kontribusi sub
sektor hortikultura terhadap pembangunan sektor
pertanian dari tahun ke tahun cenderung meningkat
yang ditandai dengan peningkatan beberapa
indikator makro seperti produk domestik bruto
(PDB), volume ekspor, penyerapan tenaga kerja
dan nilai tukar petani (NTP) (Badan Litbang
Pertanian, 2012).

Pendapatan Usahatani Tomat di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan       | Jemmy Rinaldi,dkk.
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Komoditas hortikultura mempunyai
kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat, peranannya sebagai sumber gizi.
Komoditas Horitikultura merupakan komoditas
yang dikonsumsi setiap hari, sehingga perlu untuk
dikembangkan. Perlu dikembangkannya
komoditas-komoditas Hortikultura karena
komoditas ini memiliki nilai Ekonomis yang tinggi
seperti halnya pada tomat. Tomat dapat
dikonsumsi dalam bentuk Sambal Tomat dan Jus
Tomat. Melihat nilai Ekonomis dari Tomat, maka
apabila dikembangkan dalam suatu sistem
usahatani yang komersial dapat meningkatkan
pendapatan petani.

Tomat merupakan salah satu komoditas
hortikultura dari kelompok jenis sayuran buah
tahunan yang dapat di tanam ditanah dataran
rendah atau dataran tinggi. Buah ini merupakan
sumber vitamin A dan C (Patricia, 2001). Di
Indonesia buah tomat sangat digemari, karena
rasanya enak, baik untuk dimakan segar, dibuat
salad maupun untuk bumbu masak, bahkan
tanaman ini mengandung vitamin C, vitamin A
(karoten) dan mineral. Konsumsi tomat segar dan
olahan meningkat terus seiring dengan kebutuhan
manusia pada gizi yang seimbang. Tetapi disisi
lain harga tomat ditingkat petani sangat fluktuatif,
bahkan cenderung menurun yang menyebabkan
petani merasa rugi jika mengusahakan komoditas
tomat. Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini adalah:
(1) mengetahui seberapa besar pendapatan dan
kelayakan usahatani tomat di tingkat petani, dan
(2) mengetahui seberapa besar titik impas produksi
dan harga tomat di tingkat petani.

METODE PENELITIAN

Kajian dilakukan di Desa Antapan, Kecamatan
Baturiti, 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 2015 dengan
mewawancara 30 responden petani mengenai
usahatani tomat 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 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)
Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar

titik impas harga dan produksi komoditas tomat
yang diusahakan petani, secara matematik dapat
dituliskan:

BEP/Titik Impas Produksi
          TC

BEPY  =
           P

Keterangan:
BEP Y = Titik Impas Produksi (kg)
TC       = Total Biaya (Rp)
P       = Harga (Rp)

Nilai BEP Produksi ≥ produksi yang diterima petani
maka usaha tersebut tidak layak.
Nilai BEP produksi < produksi yang diterima petani
maka usaha tersebut layak.
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BEP/Titik Impas Harga
TC

BEP P  =
 Y

Keterangan:
BEP P = Titik Impas Harga (Rp/kg)
TC = Total Biaya (Rp)
Y = Produksi (kg)

Nilai BEP harga ≥ harga jual yang diterima petani
maka usaha tersebut tidak layak.
Nilai BEP harga < harga jual yang diterima petani
maka usaha tersebut layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendap atan dan Kelayakan Usahat ani Tomat

Berdasarkan hasil PRA, rata-rata petani
melakukan usahatani tomat dengan luas areal
tanam sebesar 10 are. Sebagian besar petani
menggunakan benih tomat varitas mata yang dibeli
untuk berusahatani tomat. Penggunaan benih
tomat rata-rata menghabiskan 10 gram atau 1
sacet untuk luas lahan 10 are. Penggunaan input
sarana produksi dalam berusahatani tomat selain
benih juga digunakan pupuk kandang, pupuk kimia,

Tabel 1. Pendapatan Usahatani Tomat di Desa Antapan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dengan
luas areal tanam rata-rata 10 Are Tahun 2014

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

I. Biaya Sarana Produksi     
1. Benih (Mata) 10gr/sacet 1 sacet         110.000              110.000
2. Pupuk Kandang:     
 - Ayam 1 engkel         500.000              500.000
 - Sapi 1 carry         125.000              125.000
3. Pupuk Kimia:     
 - NPK 25 kg           10.000              250.000
 - Kapur (dolomit) 1 zak           20.000                20.000
4. Obat-obatan:     
 - Kabrio Top (fungisida) 2 sacet           95.000              190.000
 - Serfa (Insektisida) 2 botol           30.000                60.000
 - Dursban (insektisida) 1 botol           45.000                45.000
 - Lisotin (pencegah lalat) 3 botol           40.000              120.000
 - Biourine (12x 1,5 liter) 18 liter              3.000                54.000
5. Bahan:     
 - Ajir 2.000 batang                 700          1.400.000
 - Tali 4 kg           19.000                76.000
 - Mulsa Plastik 1 roll         650.000              650.000

 Total Biaya Sarana Produksi             3.600.000

II. Biaya Tenaga Kerja     
1. Pengolahan Tanah + pasang mulsa + 1 roll         800.000              800.000

pupuk dasar
2. Semai (1 org x 15 menit) 0,03 HOK           70.000                  2.188
3. Ngoker (1 org x 8 jam) 1 HOK           50.000                50.000
4. Tanam (2 org x 4 jam) 1 HOK           60.000                60.000
5. Penyemprotan (12 x 1 org x 1 jam) 1.5 HOK           70.000              105.000
6. Pemupukan Ngocor (4 x 1 org x 4 jam) 2 HOK           50.000              100.000
7. Pemupukan Biasa (2 x 2org x 1 jam) 0,5 HOK           70.000                35.000
8. Pasang Ajir (1 org x 8 jam 1,5 hari) 1,5 HOK           70.000              105.000
9. Pasang Tali (4 x 2 org x 8 jam ) 8 HOK           60.000              480.000
10. Panen (10x 3 org x 8 jam) 30 HOK           60.000          1.800.000

 Total Biaya Tenaga Kerja             3.537.188

III. Total Biaya Usahatani             7.137.188

IV. Produksi/Penerimaan 4.000 kg              3.000        12.000.000

V. Pendapatan Usahatani 4.862.813

VI. R/C ratio 1,68

Pendapatan Usahatani Tomat di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan       | Jemmy Rinaldi,dkk.
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obat-obatan dan bahan sarana produksi lainnya.
penggunaan pupuk kandang dalam usahatani
tomat digunakan pupuk dari kotoran ayam dan
sapi. Sedangkan penggunaan pupuk kimia adalah
NPK serta kapur (dolomit) dan begitu juga obat-
obatan sangat beragam.

Total biaya usahatani tomat yaitu sebesar Rp.
7.137.188,- terdiri dari biaya sarana produksi
sebesar Rp. 3.600.000,- dan biaya tenaga kerja
sebesar Rp. 3.537.188,-. Besarnya biaya
usahatani tomat disebabkan karena besarnya
biaya sarana produksi dan tenaga kerja. Jika biaya
dihitung secara nyata yang dikeluarkan petani,
maka total biaya hanya mencapai Rp. 6.337.188,-
yaitu seluruh biaya sarana produksi dan biaya
tenaga kerja pengolahan tanah, pasang mulsa dan
pemupukan dasar yang dilakukan secara
borongan. Sedangkan biaya lainnya yang tidak
dikeluarkan oleh petani yaitu biaya tenaga kerja
dari semai sampai dengan panen yang seluruhnya
dilakukan oleh tenaga kerja dalam keluarga. Hal
ini dapat dikatakan bahwa tenaga kerja dalam
keluarga dapat meminimalisir biaya usahatani
tomat. Talumingan (2011) dan Zubaidi dan Astutik
(2010), menyatakan bahwa hasil penelitiannya
mengenai tomat juga menunjukkan bahwa tenaga
kerja merupakan biaya terbesar. hal ini
menunjukkan bahwa peran tenaga kerja keluarga
sangat diperlukan dalam berusahatani tomat, agar
dapat meminimalisir biaya.

Produksi tomat yang diusahakan petani di
Desa Antapan sebagian besar dijual secara kiloan.
Rata-rata produksi tomat yang diusahakan dengan
luas areal tanam 10 are menghasilkan sebanyak
4.000 kilogram dengan harga rata-rata Rp. 3.000
per kilogram. Berdasarkan hasil rata-rata produksi
tersebut penerimaan usahatani tomat yang
diusahakan petani di Desa Antapan, Kecamatan
Baturiti, Tabanan yaitu sebesar Rp. 12.000.000,-.
Pendapatan dari usahatani tomat dengan luas areal
tanam rata-rata sebesar 10 are diperoleh
pendapatan sebesar Rp. 7.137.188,- dengan nilai
R/C ratio 1,68. Artinya setiap seribu rupiah yang
dikeluarkan dalam berusahatani tomat, maka
akan menghasilkan sebesar seribu enam ratus
delapan puluh rupiah atau memperoleh keuntungan
sebesar enam ratus delapan puluh rupiah.

Titik Imp as Produksi dan Harga T omat

Titik impas produksi dan harga seringkali
diabaikan petani dalam berusahatani. Padahal

kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap
untung ruginya suatu usahatani. Berdasarkan
analisa pendapatan usahatani tomat di Desa
Antapan, Baturiti, Tabanan menunjukkan bahwa
produksi tomat yang dihasilkan petani dan harga
tomat yang diterima petani masih diatas titik impas
produksi dan harga, yang ditunjukkan dari nilai
pendapatan yang positif. Produksi tomat, harga
tomat per kilogram dan titik impas produksi dan
harga tomat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Titik Impas Harga dan Produksi Tomat di
Desa Antapan, Kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan

No Uraian Jumlah   

1. Total Biaya Usahatani (Rp) 7.137.188,00
2. Produksi (Kg) 4.000,00
3. Harga Produk/kg 3.000,00
4. Titik Impas/BEP Produksi (Kg) 2.379,06
5. Titik Impas/BEP Harga (Rp/kg) 1.784,30

Berdasarkan Tabel 2, titik impas produksi
yang dihasilkan dari usahatani tomat yang
diusahakan petani di Desa Antapan yaitu sebesar
2.379,06. Artinya untuk usahatani tomat dengan
luas areal tanam 10 are agar tidak mengalami
kerugian, maka petani harus memproduksi
minimal 2.379,06 kg. sedangkan titik imas harga
diperoleh sebesar 1.784,30. Artinya agar petani
tidak mengalami kerugian dalam berusahatani
tomat, petani harus menjual produksi tomat yang
dihasilkan minimal dengan harga Rp. 1.784,30/
kg. Oleh karena itu untuk mengurangi kerugian
petani dalam berusahatani tomat, maka petani
harus berproduksi dan menjual hasil produksi
tomatnya lebih besar dari  titik impas produksi
dan harga yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Usahatani tomat yang diusahakan petani di
Desa Antapan dengan rata-rata luas areal tanam
sebesar 10 are mampu memperoleh pendapatan
sebesar Rp. 4.862.813,- per musim tanam dan
layak untuk diusahakan.Titik impas produksi tomat
dengan luas areal 10 are yaitu sebesar 2.379,06
kg. Sedangkan titik impas harga tomat yaitu
sebesar Rp. 1.784,30/kg.  Hasil produksi tomatnya
lebih besar dari titik impas produksi dan harga
yang dihasilkan.
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ABSTRACT

Contribution Of Agricultural Contribution Of Agricultural Sector And Non agricultural Sector
To Total Income Famers Household Rice Farming

Mastery narrow rice fields can not longer be relied upon as the sole source of income for farm households.
That condition requires that the farmers and the labor force held perform activities outside the agricultural
sector in order to meet the needs of the household. This research was conducted in Subak Guama which
aims to analyze the contribution of rice farming income, agriculture and non-agricultural sectors of the total
income of farm households. The analysis showed that rice farming contributes the highest among the
various productive activities by the farmers and their families. Judging from sectoral aspects, income from
non-agricultural sector provide a greater contribution to the total income of farm households than the
agricultural sector.

Key words :  Contibutions, rice farming, agricultural sector, non-agricultural sector, farmers household income

ABSTRAK

Luas  sawah yang sempit  tidak lagi dapat  diandalkan sebagai satu-satunya sumber pendapatan bagi
rumah tangga petani. Kondisi tersebut mengharuskan  petani dan angkatan kerja yang dimiliki melakukan
aktivitas-aktivitas di luar sektor pertanian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Penelitian ini dilakukan di Subak Guama yang bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendapatandari
usahatani padi, pendapatan dari sektor pertanian dan  non pertanian terhadap total pendapatan rumah
tangga petani. Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani padi memberikan kontribusi yang paling
tinggi di antara berbagai aktivitas produktif yang dilakukan petani beserta keluarganya.Ditinjau dari aspek
sektoral, pendapatan dari sektor non pertanian  memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap total
pendapatan rumah tangga petani daripada sektor pertanian.

Kata kunci : Kontribusi, usahatani padi,sektor pertanian, sektor non pertanian, pendapatan rumah tangga
petani

PENDAHULUAN

Kabupaten Tabanan merupakan daerah
penghasil beras tertinggi di Bali, karena memiliki
luas lahan sawah yang terluas dan  sebagian besar
penduduknya masih menggantungkan
penghidupannya dari usahatani padi sawah.
Namun, seiring dengan pertambahan jumlah
penduduk, perkembangan sektor pariwisata, dan
adanya sistem bagi waris telah berdampak yang

cukup besar terhadap semakin sempitnya
penguasaan  luas garapan  setiap petani.
Beberapa hasil  penelitian menyebutkan bahwa
setiap petani di Bali memiliki luas garapan lahan
sawahsekitar 0,30 hektar. Luas garapan sawah
yang semakin menyempit berbanding lurus
dengan semakin rendahnya pendapatan yang
diterima dari usahatani sawah.Hal ini
mengindikasikan bahwa aktivitas usahatani sawah
tidak dapat lagi diandalkan sebagai satu-satunya
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sumber pendapatanbagi rumah tangga
petani.Kondisi tersebutmengharuskan  petani dan
angkatan kerja yang dimiliki melakukan aktivitas-
aktivitas di luar sektor pertanian sebagai upaya
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Secara teoritis,  pendapatan rumah tangga petani
mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani
dari penggunaan faktor-faktor produksi,
pengelolaan, dan modal milik sendiri ataumodal
pinjaman yang diinvestasikan ke dalamusahatani
dan atau kegiatan di luar usahatani(Soekartawiet
al., 1986). Pendapatan rumah tangga  berasal dari
dua sektor utama, yakni pertanian (farm)  dan
bukan pertanian (non farm). Pendapatan dari
pertanian bersumber dari usahatani (on farm) dan
luar usahatani (off farm) (Hendayana dan
Togatorop, 2006). Banyak kasus dijumpai bahwa
pendapatan dari luar sektor pertanian memiliki
kontribusi yang besar terhadap  total pendapatan
rumah tangga petani  (Nurmanaf, 2003)..
Pendapatan rumah tangga, dalam hal ini rumah
tangga petani, sangat bergantung pada sifat
petani, keterampilan yang dimiliki, penguasaan
aset-aset produktif, dan aksesibilitas terhadap
permodalan dari  angkatan kerja yang ada pada
setiap rumah tangga petani. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kontribusi
pendapatan usahatani padi, pendapatan dari
sektor pertanian dan non pertanian terhadap total
pendapatan rumah tangga petani di Subak Guama.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Subak Guama yang
berlkasi di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan,
pada tahun 2014.Lokasi penelitian ditentukan
secara sengaja (purposive sampling) dengan
pertimbangan bahwa Subak Guama dianggap telah
mampu menerapkan sistem agribisnis.

Jenis data yang diambil meliputi data primer
dan skunder.Data primer diperoleh dari petani
anggota Subak Guama melalui wawancara
langsung menggunakan daftar pertanyaan
terstruktur (kuesioner) yang telah dipersiapkan
sebelumnya.Sedangkan data skunder diperoleh
dari instansi/lembaga melalui laporan-laporan,
hasil-hasil penelitian, dan bentuk informasi lainnya
yang terkait dengan penelitian ini.  Data yang
diambi adalah data pada tahun 2013, yang
mencakup: karakteristik petani, luas dan status
penguasaan lahan usahatani, jenis dan jumlah
faktor produksi, biaya produksi, jumlah produksi
usahatani yang diperoleh,  penerimaan dan
pendapatan  usahatani, sumber-sumber

pendapatan rumah tangga petani, total pendapatan
rumah tangga petani, dan data lain yang relevan
dengan penelitian ini.  Sebagai populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh anggota Subak
Guama, yang berjumlah 614 orang.Jumlah
sampelditetapkan  menggunakan rumus Slovin,
sebagai berikut:

        N
n =

   (1+Ná2)

        614
   =

              (1+ 614 x 0,12)
   =  86 orang

Keterangan:
n = Jumlah sampel;
N = Jumlah populasi;  dan
á = Taraf signifikansi 10%.
Untuk mengetahui tingkat pendapatan usahatani
padi dilakukan dengan menghitung selisih antara
jumlah penerimaan dengan jumlah biaya dalam
berusahatani (Soekartawi, 1995), yang secara
matematis dirumuskan sebagai berikut:
I  =  R  -  C
   =  P.Q – (FC + VC)
Keterangan:
I = Pendapatan/keuntungan; P = harga per

satuan  produksi padi ;
Q = Jumlah produksi padi;  FC= biaya tetap; dan

VC = biaya variabel.
Analisis kontribusi setiap pendapatan yang

diterima petani beserta keluarganya terhadap total
pendapatan rumah tangganya, secara matematis
dirumuskan sebagai berikut:

                       Pdi
Kont

i
  (%)   =             x  100 %

      TPd
Keterangan  :
Kont

i 
=  Kontribusi pendapatan dari usahatani i

Pdi  =  Pendapatan dari usahatani ke i
TPd  =  Total pendapatan keluarga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Sampel

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa,
umur petani sampel rata-rata 55,59 tahun, berkisar
antara 36 – 80 tahun. Berdasarkan umjur rata-rata
petani diketahui bahwa petani sampel hampir
menginjak usia yang tidak produktif. Jumlah petani
yang berusia produktif dan tidak produktif sama,

Peran Sektor Pertanian dan Sektor Non Pertanian terhadap Total Pendapatan
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yaitu masing-masing berjumlah 43 orang
(50%).Faktor umur dapat berpengaruh terhadap
kinerja dan tingkat produktivitas seseorang, karena
faktor umur pada uumnya terkait dengan
kemampuan berpikir dan fisik.Petani yang berada
pada usia produktif biasanya akan bekerja lebih
efisien, produktivitasya relatif tinggi, dan
kemampuan bekerjanya akan meningkat sampai
mencapai batas umur tertentu, sebaliknya petani
yang berada pada usia tidak produktif cenderung
memiliki kinerja dan produktivitas yang relatif
rendah.

Tingkat pendidikan  sering dipakai sebagai
salah satu indikator untuk mengukur kompetensi
seseorang dalam melakukan sesuatu. Pendidikan
mempunyai peranan penting bagi petani dalam
mengelola usahataninya, karena berhubungan erat
dengan tingkat kemampuan dan keterampilan
dalam penyerapan informasi dan penerapan
teknologi usahatani.  Semakin tinggi tingkat
pendidikan  petani, pada umumnya  semakin baik
pula kemampuan berpikir, mengadopsi teknologi
maupun keterampilannya dalam mengelola
usahataninya. Berdasarkan tingkat pendidikan,
diketahui bahwa sebanyak 58 orang petani
(67,44%)  tamat SD, sembilan orang
(10,47%)tamat SLTP, 18 orang (20,93%) tamat
SLTA, dan satu orang (1,16%) tamat perguruan
tinggi (S-1).Data tersebut mengindikasikan bahwa
kualitas SDMyang ada relatif rendah, karena
sebagian besar berpendidikan dasar.Kondisi ini
dapat berdampak kurang baik dalam menyerap
informasi dan menerapkan teknologi usahatani
yang yang ada secara  tepat dan benar.

Luas lahan garapan  dan status penguasaanya
dapat  mempengaruhi perilaku petani dalam
mengelola usahataninya.  Sebagai sumber
penghidupan bagi petani, luas  garapan  memiliki
arti yang sangat penting karena berpengaruh
terhadap jumlah produksi usahatani dan tingkat
pendapatan mereka.  Luas lahan garapan petani
sampel rata-rata 0,40 hektar. Dapat disimpulkan
bahwa  lahan usahatani yang dikelola petani
sampel relatif sempit, sehingga pendapatan
usahatani padi kemungkinan belum dapat
memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga
petani. Berdasarkan status penguasaan lahan
garapan,  terdapat 61 orang (70,93%) sebagai
petani pemilik, 10 orang (11,63%) sebagai petani
penggarap, dan 15 orang (17,44%) sebagai petani
pemilik dan penggarap. Status peguasaan lahan
garapan akan dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan dalam menjalankan kegiatan
usahatani. Selain itu, juga dapat mempengaruhi
tingkat  pendapatan petani. Bagi petani penggarap

cenderung sulit mengambil keputusan, karena
pada umumnya mereka bergantung dan mengikuti
keputusan yang diambil pemilik lahan.

Mata pencaharian petani dibedakan menjadi
dua, yakni mata pencaharian pokok dan
sampingan.Berdasarkan mata pencaharian pokok,
diketahui bahwa75 orang (87,21%) sebagai petani,
tiga orang (3,49%) sebagai peternak babi, satu
orang (1,16%) sebagai PNS, tiga orang (3,49%)
sebagai karyawan swasta, tiga orang (3,49%)
sebagai  tukang bangunan, dan satu orang
(1,16%() sebagai tukang ukir.Petani responden
yang mata pencaharian pokoknya selain petani
(11 orang), menjadikan petani sebagai pekerjaan
sampingan. Responden yang bermata pencaharian
pokok sebagai petani, untuk meningkatkan
pendapatan rumahtangganya, mereka dan
anggtota keluarganya  juga bekerja sebagai
peternak sapi, peternak babi, buruh bangunan,
buruh tani, berdagang, tukang ukir, membuat kue/
jajan, dll.

Data jumlah tanggungan keluarga
menunjukkan bahwa setiap rumah tangga petani
terdiri atas lima orang  anggota keluarga , tiga
orang merupakan angkatan kerja (berusia
produktif) dan dua orang berusia tidak produktif.
Jadi, nisbah ketergantungannya (Border
Dependency Ratio, BDR) sebesar 66,67%,
merupakan nisbah yang relatif tinggi. Nisbah
tersebut bermakna bahwa setiap 100 penduduk
produktif menanggung  hampir67 orang penduduk
yang tidak produktif. Kondisi ini juga telah
memotivasi petani dan angkatan kerjanya
berusaha mencari pekerjaan lain  agar dapat
memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya.

Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi

Subak Guama secara umum memiliki indeks
pertanaman (IP) padi rata-rata sebesar 2,5, yaitu
dua kali pada musim penghujan (MH) dan satu
kali pada musim kemarau (MK). Dalam satu tahun
terjadi panen sebanyak dua kali (MH kedua dan
MK), sedangkan panen padi pada MH pertama
dilakukan pada awal tahun  berikutnya. Luas
penguasaan lahan setiap petani rata-rata 0,40
hektar, namun luas tanam yang ada pada MH II
adalah 0,32 hektar setiap petani  dan luas tanam
pada MK rata-rata 0,33 hektar. Terdapat lahan
yang bera pada MH II seluas 0,08 hektar dan pada
MKseluas 0,07 hektar pada setiap lahan garapan
petani. Produksi padi yang diperoleh setiap petani
dalam dua kali musim tanam pada tahun 2013
rata-rata sebesar 4,09 ton per luas tanam atau
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sekitar 12,65 ton per hektar. Harga gabah kering
panen yang diterima petani berkisar antara  Rp
3.500,00 sampai dengan Rp 3.800/kg. Jumlah
pendapatan dari usahatani padi yang diterima
setiap petani pada tahun 2013 rata-rata Rp 10,63
juta.

Struktur Pendap atan Rumah T angga Pet ani

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa
pendapatan rumah tanggapetani di Subak Guama
selain dari usahatani (on farm), juga  bersumber
dari berbagai aktivitas yangdilakukannya baik pada
off farm dan non farm,, meliputi buruh tani, PNS/
TNI/POLRI, karyawan swasta, usaha dagang,
tukang dan buruh bangunan, usaha industri rumah
tangga, dan berbagai aktivitas produktif lainnya
(Tabel 1).Senada dengan Nurmanaf (2003) bahwa
pendapatan rumah tangga di pedesaan umumnya
berasal dari berbagaisumber, yang berbeda antar
rumah tangga,bergantung pada kesempatan
bekerja danberusaha dari masing-masing
angkatan kerja yang ada.

Tabel 1 menunjukkan bahwa, usahatani padi
masih tetap merupakan sumber penghasilan
utama bagi sebagian besar petani di Subak
Guama, yang ditunjukkan oleh kontribusinya yang
paling besar (19,43%) di antara sumber-sumber
pendapatan lainnya. Kontribusi pendapatan

sebagai buruh bangunan beradapada posisi kedua,
yaitu sebesar 14,63%, sedangkan usahatani
tegalan memberikan kontribusi yang palingkecil,
yaitu sebesar 1,40%. Sebagian besar petani dan
anggota keluarganya, terutama yang berusia
produktif dalam memanfaatkan waktu luangnya
bekerja pada sektor informal, di antaranya sebagai
buruh bangunan. Bagi mereka, buruh bangunan
tidak membutuhkan tingkat pendidikanyang tinggi
dan keterampilan yang khusus.Pembangunan
perumahan dan sarana pendukung sektor
pariwisata yangn cukup pesat, sebagai dampak
dari pertambahan jumlah penduduk dan
perkembangan sektor pariwisata telah mampu
menarik tenaga kerja dari perdesaan untuk
menambah penghasilannya.

Apabila struktur pendapatan rumah tangga
petani tersebut dibedakan menjadi dua sektor
utama, yakni sektor pertanian (onfarm dan off
farm) dan non pertanian (non farm), Tabel 1
menunjukkan bahwa kontribusi sektor di luar
pertanian (non farm) memberikan kontribusi yang
lebih tinggi  daripada sektor pertanian   (on farm
dan off farm). Kontribusi sektor di luar pertanian
sebesar 62,03%, sedangkan sektor pertanian
sebesar 37,97%.Besaran kontribusi tersebut
mengindikasikan bahwa insentif yang diperoleh
dari sektor pertanian lebih rendah daripada sektor
di luar pertanian.Kondisi ini  berdampak terhadap
semakin kecilnya curahan tenaga kerja petani atau

Tabel 1. Struktur  PendapatanRumah Tangga Petani di  Subak Guama   pada Tahun 2013

No. Sumber pendapatan Jumlah pendapatan Kontribusi
 rata-rata (Rp) (%)

I Sektor Pertanian
1 Usahatani padi 10.631.198 19,43
2 Usahatani tegalan 763.628 1,40
3 Ternak sapi 3.806.977 6,96
4 Ternak babi 2.353.488 4,30
5 Buruh tani 3.216.512 5,88

Subjumlah 20.771.803 37,97

II Sektor Non Pertanian
1 PNS/TNI/POLRI 3.139.535 5,74
2 Karyawan swasta 8.597.674 15,72
3 Tukang bangunan 7.183.721 13,13
4 Buruh bangunajn 8.005.116 14,63
5 Tukang ukir 4.046.512 7,40
6 Industri rumah tangga 1.360.465 2,49
7 Dagang/kios 1.604.651 2,93

Subjumlah 33.937.674 62,03

Total 54.709.477 100,00

Sumber: Data primer (diolah)

Peran Sektor Pertanian dan Sektor Non Pertanian terhadap Total Pendapatan
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alokasi waktu kerja petani pada sektor pertanian,
khsusnya  pada usahatani, sehingga terkesan
usahatani yang dikelolanya  hanya sebagai usaha
sambilan/sampingan. Hal senada diungkapkan
oleh Rochaeni dan Lokollo (2005) bahwa, alokasi
waktu kerja anggota rumah tangga petani di
Kelurahan Situgede Bogor lebih banyak ditujukan
pada kegiatan nonusahatanidaripada usahatani
padi, karena pendapatan yang diterima dari
kegiatan nonusahatani lebih besar. Namun, hasil
penelitian yang berbeda dikemukakan oleh  Zakaria
(2006) bahwa sumber pendapatan dari sektor
pertanian memberikan kontribusi lebih besar
terhadap total pendapatan rumah tangga petani.
Pada umumnya, pendapatan dari sektor pertanian,
dalam hal ini kegiatan usahatani padi sawah,
sangat dipengaruhi oleh penguasaan lahan
usahatani, biaya produksi, dan harga jual produk
usahatani.Lumintang (2013) menyimpulkan bahwa
besar kecilnya pendapatan usahatani padi sawah
yang diterima dipengaruhi oleh penerimaan dan
biaya produksi.

Aksessibilitas suatu lokasi terhadap pusat-
pusat penyelenggaraan perekonomian juga sangat
mempengaruhi struktur pendapatan rumah tangga,
dalam hal ini  rumah tangga petani. Subak Guama
yang berlokasi di Kecamatan Marga, Kabupaten
Tabanan, memiliki aksessibilitas yang cukup baik
dengan sarana transportasi yang memadai dan
berjarak  relatif dekat dengan Kota Tabanan,
Denpasar dan Badung sebagai pusat-pusat
perekonomian. Kondisi ini telah berdampak
terhadap cukup tingginya mobilitas petani dan
angkatan kerjanya untuk bekerja di sektor luar
pertanian. Nurmanaf (2004) menyatakan bahwa
suatu lokasi yang memiliki aksessibilitas baik
akan berdampak terhadap perkembangan sektor
di luar pertanian lebih cepat dan  memiliki jenis-
jenis kegiatan yang lebih beragam. Hal ini akan
mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya
dan struktur pendapatan, termasuk struktur
pendapatan rumah tangga petani berlahan sempit.

KESIMPULAN

Usahatani padi sawah merupakan mata
pencaharian pokok  atau sumber utama
pendapatan sebagian besar petani di Subak
Guama, yang  ditunjukkan oleh kontribusinya  yang
paling tinggi terhadap total  pendapatan rumah
tangga petani. Namun, apabila dibedakan secara
sektoral, pendapatan dari sektor non pertanian
(non-farm) memberikan kontribusi yang lebih besar
terhadap  pendapatan rumah tangga petani
daripada sektor pertanian (farm).
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ABSTRACT

Population Growth And Some kind Of Disease Frequently Attack Pork Maintained
In Livestock

Pigs are animals that are maintained by many people in Bali, especially people in rural areas. Besides
maintained as producing an income, cultural customs Pigs also maintained in preparation for the ceremony.
At a certain moment the pig is usually cut as a complementary means of rituals or ceremonies in the
framework of cultural activities. Currently the pig population has decreased, within the last five years (2010 -
2014) the pig population decline reached 10.96%. Many of the constraints faced by farmers other than feed
prices continue to increase, the price of meat is erratic even tend to decline and farmers are the most feared
disease outbreak that could bring harm or even death of livestock. Among the many diseases that harm
them is Hog Cholera (hog cholera), Diarrhoea White (white scourse), Scabies (itch on the skin), pneumonia
(cough-cough) and others. This paper is a literature review to supplement and enhance the knowledge of
farmers and companion who manages the farm, hoping to assist mainly in the prevention and treatment of
diseases that attack so that losses can be prevented.

Key words : Pig, population, livestock disease

ABSTRAK

Babi merupakan ternak yang banyak di pelihara oleh masyarakat di Bali, terutama masyarakat yang ada di
daerah pedesaan. Selain dipelihara sebagai penghasil pendapatan, secara adat budaya  Babi juga
dipelihara untuk persiapan upacara.  Pada saat tertentu biasanya babi dipotong sebagai pelengkap sarana
upacara agama ataupun upacara dalam rangka kegiatan adat. Saat ini populasi babi mengalami penurunan,
dalam jangka waktu lima tahun terakhir (2010 -2014) populasi babi mengalami penurunan mencapai
10,96%. Banyak kendala yang dihadapi peternak selain harga pakan yang terus mengalami peningkatan,
harga daging yang tidak menentu bahkan cenderung menurun dan yang paling ditakuti peternak adalah
berjangkitnya penyakit yang dapat membawa kerugian bahkan kematian ternak. Diantara penyakit yang
banyak membawa kerugian diantaranya adalah Hog Cholera (kolera babi), Mencret Putih (white scourse),
Scabies (penyakit gatal pada kulit), Pneumonia (Batuk-batuk) dan lainnya. Tulisan ini merupakan kajian
pustaka untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan peternak dan pendamping yang mengelola
peternakan, dengan harapan  dapat membantu terutama dalam pencegahan dan penanganan penyakit
yang menyerang sehingga kerugian dapat di cegah.

Kata kunci  : Babi, populasi, penyakit ternak

PENDAHULUAN

Babi merupakan salah satu ternak primadona
karena merupakan komoditas yang diunggulkan,
karena nilai ekonomi yang tinggi serta bagi
masyarakat Bali Babi memiliki nilai sosial yang

penting di masyarakat Bali karena mempunyai
peranan penting dalam upacara agama dan adat.
Hampir 80% rumah tangga yang beragama Hindu
memelihara babi 2 sampai 5 ekor, hal ini
disebabkan oleh peranan ternak babi dalam
kehidupan sosial di Bali sangat berarti bila

Perkembangan Populasi dan Beberapa Jenis Penyakit Yang Sering
Menyerang Babi Yang Dipelihara Di Peternakan      | Nyoman Suyasa.
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dihubungkan dengan upacara adat maupun
keagamaan (Sutji,2003). Disamping itu babi
dipelihara juga sebagai penampungan sisa-sisa
dapur dan tabungan keluarga. Sehubungan itu
ditinjau dari segi ketrampilan memelihara babi, bagi
masyarakat di Bali sudah cukup dapat diandalkan
(Mantra, dkk.1988).

Saat ini jumlah babi secara keseluruhan
mencapai 817.489 ekor, bila dibandingkan dengan
5 tahun yang lalu jumlah babi 918.087 ekor terjadi
penurunan populasi 10,96%. Beberapa jenis babi
yang saat ini berkembang di kawasan peternakan
di Bali adalah Babi Bali, Babi Saddle Back
peranakan dan babi Landrace persilangan
(Disnakkeswan Prov, 2014)

Beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai
kawasan pengembangan peternakan memiliki
potensi sumber daya alam yang memadai serta
sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki
kemauan yang tinggi untuk mengembangkan
peternakan yang telah digeluti selama ini.
Pertimbangan tersebut menjadi salah satu kriteria
sehingga  untuk kegiatan pendampingan  cukup
sesuai dengan persyaratan secara umum.
Persyaratan dimaksud adalah tersedianya potensi
berupa populasi ternak yang cukup serta potensi
alam sebagai sumber pakan bagi ternak tersedia
sepanjang waktu serta kemudahan  dalam
penerapan teknologi maupun introduksi
kelembagaan.

Pada umumnya pemeliharaan ternak di Bali
(Sapi, Kambing dan Babi) masih bersifat sebagai
usaha sampingan,  hanya ternak babi beberapa
diantaranya sudah mengarah ke semi intensif
bahkan beberapa diantaranya intensif dengan
skala menengah sampai besar. sehingga
produktivitasnya rendah dengan  tingkat kematian
cukup tinggi akibat dari manajemen pemeliharaan
kurang dan pengetahuan tentang penyakit.
Produktivitas P Peternakan babi dapat dinaikan
apabila segala aspek yang berkaitan dengan
budidaya ternak Babi dapat diintensifkan sehingga
mampu memberikan hasil/produksi yang
maksimal.

Selama ini pengetahuan tentang penyakit
pada babi oleh peternak sangatlah minim sehingga
banyak menimbulkan kerugian, atau apabila
memanfaatkan tenaga lain akan menimbulkan
beban pengeluaran yang semakin tingggi. Untuk
itulah peningkatan pengetahuan tentang penyakit
yang sering menyerang babi bagi peternak
sangatlah diperlukan, sehingga bisa dilakukan
langkah-langkah antisipatif untuk mencegahnya.

METODE PENELITIAN

Materi tulisan ini  diperoleh dari studi literatur
dan sebagian merupakan data yang diperoleh dari
Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bali.
Beberapa penyakit yang di paparkan merupakan
penyakit-penyakit yang sangat sering menyerang
babi yang dipelihara di peternakan baik kecil
menengah maupun besar. Dari data-data yang
diproleh selanjutnya diuraikan secara deskriptif dan
beberapa data sekunder diolah menggunakan
analisis persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi Babi Di Bali

Tingkat populasi babi di Bali saat ini mencapai
817.489 ekor  menurun 3,73 % dibandingkan tahun
sebelumnya yang berjumlah 847.953 ekor.
Pupolasi babi di Bali dalam kurun waktu 5 tahun
terus mengalami penurunan, rata rata penurunan
2 – 3 % per tahun sehingga kalau di akumulasi
dalam kurun waktu 5 tahun sudah terjadi
penurunan populasi 10,96% (Disnakkeswan
Prov.Bali, 2014). Ada banyak faktor yang
mempengaruhi penurunan populasi diantaranya :
harga pakan yang semakin mahal, harga jual
daging yang cenderung terus menurun sehingga
antara pengeluaran untuk biaya produksi
dibandingkan dengan harga jual produk selisihnya
sangat minim bahkan boleh dikatakan peternak
merugi kalau dihitung sampai dengan tenaga kerja
yang dikeluarkan. Hal ini terjadi pada peternak-
peternak kecil yang memelihara induk ataupun
pembesaran antara 2 – 5 ekor.

Pemelihraan babi terdapat di 9 kabupaten/
kota di Bali dan  kabupaten Buleleng  memiliki
populasi babi terbanyak yaitu 196.497 ekor
(24,04%) disusul kabupaten Karangasem dengan
142.977 ekor (17,49%) dan terbanyak ketiga
adalah kabupaten Gianyar dengan 128.597
(15,73%) dari jumlah populasi (tabel 1). Sedangkan
jumlah babi terendah ada di kota Denpasar 16.251
ekor atau hanya 1,98% dari total populasi babi
yang ada di Bali.
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Beberapa penyakit yang sering menyerang
Babi

Hog Cholera (Kolera babi)

Cholera Babi merupakanp penyakit akut,
menyerang semua umur babi, yang ditandai
kematian tiba-tiba, morbiditas tinggi, menyerang
sal. Pernafasan dan pencernaan. Penyebabnya
adalah Virus Cholera, dan cara penularan adalah
secara kontak langsung maupun tidak langsung
seperti makanan, air minum, alat- kandang
ataupun serangga. Dengan Gejala klinis yang
sering muncul adalah : babi tidak aktif, nafsu
makan turun, suhu tubuh meningkat (40 -42oC),
peradangan pd mata yg berakibat kelopak mata
merapat dan konstipasi disertai keluarnya kotoran
berbentuk pasta. Gejala susulan yang muncul
antara lain : diare kuning kelabu yang parah,
kadang muntah warna kekuning-kuningan dan ciri
khasnya adalah adanya warna kulit yang kemerah-
merahan karena terjadinya perdarahan umum
diseluruh tubuh.

Apabila dilakukan bedah bangkai akan terlihat
kelenjar getah bening submaxilaris dan
kerongkongan membengkak dan adanya
perdarahan, juga terjadi pada ginjal, juga hal yang
sama terjadi pada alat tubuh yang lain  seperti
kulit, tenggorokan, jantung dan selaput dalam
usus.

Pencegahan  :
Pencegahan yang dapat dilakukan adalah

dengan mengupayakan kandang dalam keadaan
kering dan bersih, membatasi pengunjung,

kendaraan dan lainnya ke dalam kandang serta
mengisolasi ternak yang baru dibeli. Hal lainnya
yang dapat dilakukan adalah memberikan
komposisi makanan yang sesuai dengan berat
badan babi. Selain itu, untuk tindakan penanganan
dilakukan program vaksinasi.

Pengobatan
Sedangkan untuk pengobatan pada kasus

yang berat sulit dilakukan sedangkan pada kasus
yang ringan dapat diberikan vitamin dan antibiotika
atau anti serum.

Swine  Influenza (Influenza  Babi)

Tergolong penyakit akut yg disebabkan virus,
yang menyerang alat pernafasan yg biasanya
muncul selama musim dingin

Gejala klinis yang muncul adalah :
Babi terlihat lemah,  batuk-batuk dan  susah

nafas dari hidung dan mata keluar lendir. Ternak
mengalami demam dengan suhu tubuh  tinggi (
42o C), namun tingkat kematian atau mortalitas
rendah  < 5%. Masa berlangsung penyakit singkat
3-7 hari, kemudian hilang dengan sendiri.

Pencegahan :
Manajemen pemeliharaan yang baik, seperti

kebersihan kandang terjaga dengan baik, ventilasi,
tempat makan dan minum yang selalu bersih,
pemberian pakan juga teratur dan kesehatan
ternak terjaga dengan baik dengan selalu
melakukan pengamatan dan  sewaktu-waktu
diberikan vitamin

Tabel 1. Populasi Babi Bali, Saddle Back Peranakan, Landrace Persilangan di Bali

                                Babi Bali, Babi Saddle Back Peranakan dan Babi Landrace Persilangan
Kab/Kota Pejantan Jantan Muda Kebiri Induk Betina Muda                  Kucit Jumlah

Jantan Betina

Denpasar 21 5 4.134 1.711 3.202 3.554 3.624 16.251
Badung 200 1.278 21.708 8.868 13.714 18.494 18.217 82.479
Gianyar 203 3.281 32.292 10.779 26.394 27.720 27.928 128.597
Klungkung 362 2.645 6.365 3.000 4.128 5.552 5.220 27.272
Karangasem 1.695 8.384 37.437 13.499 26.220 28.133 27.609 142.977
Bangli 227 23 23.673 4.767 6.487 16.770 11.034 63.881
Buleleng 2.018 9.197 38.234 26.780 33.745 39.340 47.183 196.497
Jembrana 370 1.682 16.834 5.348 9.646 15.024 16.094 64.998
Tabanan 297 840 37.009 8.640 15.791 17.597 14.363 94.537

Jumlah 2014 5.393 27.335 217.686 83.392 139.327 172.184 172.172 817.489

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Bali 2014

Perkembangan Populasi dan Beberapa Jenis Penyakit Yang Sering
Menyerang Babi Yang Dipelihara Di Peternakan      | Nyoman Suyasa.
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Pengobatan :
Untuk penyakit ini tidak ada obat yang spesifik

yang dapat menyembuhkan, pemanfaatan
Antibiotik hanya  untuk mengatasi infeksi

sekunder

Enteritis Colibacilosis (White Scourse)

Penyakit mencret putih ini paling sering
menyerang anak babi yang masih menyusui atau
yang baru lahir sampai umur 3 minggu.
Menyebabkan pertumbuhan anak babi tidak
optimal, dan ini merupakan kerugian bagi peternak
karena bobot jual untuk bibit tidak tercapai dan
babi akan terlihat kurus dan kurang sehat.

Penyebab:
Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri

Escherichia. Coli atau sering disebut E.coli.
Kuman ini banyak ditemui pada kotoran ternak,
dan pada kondisi tertentu seperti jumlah dan faktor
penunjang yang lain seperti kondisi ternak yang
lemah, dan lainnya.

Cara penularan:
Penularan penyakit ini dapat melalui kontak

langsung dengan hewan yang menderita, alat-alat
seperti tempat makan, tempat minum,  peralatan
kandang dll.

Kondisi yang menunjang kejadian ini adalah :
lingkungan lembab , kandang kotor.

Gejala Klinis :
Gejala klinis yang sering muncul setiap

adanya penyakit ini adalah : diare dan dehidrasi,
gejala khas yang mudah dikenali adalah adanya
warna feses encer dengan warna keputihan hingga
kecoklatan, sering muntah-muntah, dan ternak
lama-lama menjadi kurus. Ternak yang terserang
penyakit ini nilai jualnya terutama untuk bibit
menjadi sangat rendah, bahkan jarang ada pembeli
sehingga harus dipelihara sendiri dengan tingkat
produktivitas yang rendah.

Pencegahan :
Pencegahan dapat dilakukan dengan

membuat lingkungan kering dan hangat ( 32-34o

C), kebersihan kandang yang selalu dijaga, dan
pemanfaatan desinfektan untuk kebersihan
kandang sangat dibutuhkan. Pencegahan yang
lain adalah pemberian vaksinasi ETEC yang dapat
diberikan pada saat induk bunting, sehingga anak
yang dilahirkan telah memiliki kekebalan tubuh
yang mencukupi untuk mencegah terjadinya

penyakit ini (Suyasa, dan IAP. Parwati 2014). Cara
pencegahan yang lainnya adalah pemberian
antibiotic (AB) :  pada induk : setelah melahirkan
anak  3 hr , 12 hr dan 21 hr.

Pengobatan :
Antibiotik  melalui oral atau injeksi intra

muskular

Scabies (Penyakit Kulit Pada Babi)

Scabies adalah penyakit kulit pada hewan
yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei (sejenis
tungau), dapat menyerang semua hewan piaraan,
dan babi merupakan salah satu hewan piaraan yang
rentan terserang penyakit ini. Penyakit ini
termasuk sering menyerang babi yang dipelihara
oleh peternak di Bali. Disamping itu juga tungau
ini menyerang hewan liar seperti misalnya; pada
wombat, musang, dingo, dan lainnya. Hewan
terserang mengalami penurunan kondisi tubuh,
kerugian ekonomi, menimbulkan ketidak
senangan pemelihara dan lingkungan karena
sifatnya yang zoonosis . Gejala klinis pada kulit
hewan yang terserang berupa adanya gatal-gatal
(menggosok-gosokkan badan), luka pada kulit dan
bulu rontok. Penularan terjadi dengan cara kontak
langsung antara hewan sakit dan hewan sehat
(Anonimus, 1981). Penyakit ini d Indonesia sudah
lama dikenal dan diatur dalam Staatsblaad no.432
dan no. 435 tahun1912(Anonimus, 2001) dan
termasuk penyakit hewan menular daftar B dalam
SK Mentan No.487/ KPTD/UM/6/1981 tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan Menular (Anonimus, 1991).

Akhir-akhir ini penyakit Scabies banyak
dijumpai menyerang berbagai jenis hewan piaraan
yang sangat merugikan petani dan kesulitan dalam
penangananinya (Anonimus 1982; Kertayadya
dkk. 1982; Putra dan Gunawan 1983).

Menurut McCarthy et al. (2004) Sarcoptes
scabiei ini ditemukan hampir di seluruh dunia.
Penularan Sarcoptesscabiei dapat terjadi jika
melakukan kontak langsung secara sengaja
dengan larva, nimfa dan tungau betina fertil baik
dari permukaan kulit secara langsung atau dari
bendabenda yang terinfeksi Sarcoptes scabiei
(Sasmita dkk., 2005). Prevalensi scabies pada
manusia di negara yang belum berkembang
sebesar 4% sampai 27% (Guldbakke, 2006),
sedangkan prevalensi pada ternak cukup tinggi
seperti pada babi sebesar 20% sampai 80%
(Damriyasa et al., 2004).
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Scabies merupakan penyakit kulit yang
bersifat zoonosis dengan menimbulkan kegatalan
yang hebat serta gejala kudis yang berkerak dan
sangat mengganggu dalam aktivitasnya yang
berakibat menurunnya produktivitas daging dan
kulit (Ralph et al., 1985).

Gejala Klinis.
Masa inkubasi akan bervariasi terjadi selama

10 – 42 hari. Pada awal infestasi kulit akan
mengalami erithema selanjutnya akan terjadi
papula yang akan berlanjut menjadi vesikula
selanjutnya akan terjadiperadangan  dan
terbentuknya  eksudat karena adanya iritasi.
Hewan penderita akan gelisah, gatal dan
menggaruk/menggosokkan badannya sehingga
terjadi luka dan pendarahan. Eksudat mengendap
pada permukaan kulit dan terbentuk keropeng atau
kerak.

Pengobatan
Dapat dilakukan secara langsung pada kulit

dengan perendaman, disikat atau di semprot, oral
dan parenteral. Pengobatan dapat diulang 2 – 3
kali. Pengobatan langsung pada kulit dapat
menggunakan bahan-bahan yang mengandung
caumaphos 0,1%, benzema hexa chorida 1%, dan
lainnya.

Pencegahan
Jaga kebersihan kandang, awasi ternak yang

keluar masuk peternakan dan jaga kepadatan
populasi agar jangan terlalu padat.

KESIMPULAN

Berbagai jenis penyakit strategis yang sering
menyerang babi yang dipelihara banyak
menimbulkan kerugian, maka dari itu untuk
mencegah terjadinya serangan penyakit yang
paling penting diperhatikan adalah manajemen
usaha peternakan babi yang baik. Sehingga dari
awal sudah diketahui bagai letak kandang yang
baik, sanitasi, aerasi, serta saluran pembersihan
kandang harus lancar dan bersih, kondisi kandang
hangat namun tidak boleh lembab. Pencegahan
yang lain adalah selalu melakukan vaksinasi agar
ternak memiliki kekebalan yang cukup apabila ada
wabah yang menyebar
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ABSTRACT

Potential Use Of Local Feed Plat, Waste Vegetables And Rice Sraw To Support Fattenning
Bali Cattle In Baturiti

Feed utilization based on local resources can support the development of livestock production in Baturiti
District with a sustainable manner. The results of the various types of vegetable plants and waste local feed
is a source of raw material potential alternative feed.The research was conducted in the village of Sandan,
Baturiti, Tabanan, from June to November 2014. Observed variables was waste production of green
vegetables, cabbage, cauliflower, beans and rice straw. To determine the potential of local crops as animal
feed, plant species inventoried. The data that collected were analyzed descriptively to determine the potential
of the observed variables. The results of this study that the potential vegetables waste (kale, cabbage,
cauliflower and beans) and rice straw in one year as 7487.8 kg able to adequate the needs of two head of
cattle during the 125-day maintenance. Type of forage in the Sandan village as 10 types with the nutrients
(proteins 7-28%) potential for animal feed. Local feed utilization can overcome the difficulties of feed during
the dry season, because most local food produce throughout the year.

Key words : Local food, Bali cattle, dry season

ABSTRAK

Pemanfaatan pakan berbasis sumber daya lokal dapat mendukung perkembangan produksi ternak di
Kecamatan Baturiti secara berkelanjutan. Hasil limbah berbagai jenis tanaman sayuran dan pakan lokal
merupakan sumber bahan baku pakan alternatif yang potensial. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sandan,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dari bulan Juni sampai Nopember 2014. Variabel yang diamati
produksi limbah sayur hijau, kubis, bunga kol, kacang panjang dan jerami padi. Untuk mengetahui potensi
tanaman lokal sebagai pakan ternak dilakukan inventarisasi jenis tanaman. Data yang dikumpulkan dianalisis
deskriptif untuk mengetahui potensi dari variabel yang diamati. Hasil dari kajian ini menunjukan potensi
limbah sayuran (sayur hijau, kubis, bunga kol dan kacang panjang) dan jerami padi dalam satu tahun
sebanyak 7.487,8 kg mampu mencukupi kebutuhan 2 ekor ternak sapi selama 125 hari pemeliharaan.
Jenis hijauan pakan yang ada di Desa Sandan sebanyak 10 jenis dengan kandungan gizi (protein 7 – 28 %)
berpotensi sebagai pakan ternak. Pemanfaatan pakan lokal dapat mengatasi kesulitan pakan pada musim
kemarau, karena pakan lokal kebanyakan produksinya sepanjang tahun.

Kata kunci  : Pakan lokal, sapi bali, musim kemarau

PENDAHULUAN

Sapi Bali merupakan plasma nutfah Bali yang
kelestariannya masih tetap dijaga. Potensi sapi
Bali sebagai sumber sapi potong merupakan
peluang pasar yang menjanjikan. Permintaan sapi
Bali untuk pasar Jakarta rata-rata 200.000 ekor

per tahun (Kompas.com 2009), disamping itu
permintaan  lokal Bali pun cukup tinggi yakni rata-
rata 35.175 ekor per tahun (Disnak Bali 2008).
Permintaan ini belum dapat dipenuhi disebabkan
karena rendahnya populasi sapi di Bali, yaitu hanya
2,1% atau 12.130 ekor per tahun, dan lambatnya
pertumbuhan ternak yang digemukkan. Untuk

Potensi Pemanfaatan Tanaman Pakan Lokal, Limbah Sayuran dan Jerami Padi
Untuk Mendukung Penggemukan Sapi Bali .....      | Ni Luh Gede Budiari, dkk..
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menjaga keseimbangan populasi maka Gubernur
Bali mengeluarkan peraturan No. 41 tahun 2006,
berisi tentang pengaturan pengeluaran sapi bali.
Jumlah sapi bali yang diizinkan untuk diantar
pulaukan sebanyak 75.000 ekor per tahun, dan
mulai tahun 2009 izin  pengeluaran sapi bali
diturunkan menjadi 55.000 ekor per tahun
(Bisnisbali.com  2009). Rendahnya populasi sapi
Bali disebabkan karena keterbatasan lahan untuk
mengembangkan peternakan sapi.

Ketersediaan hijauan pakan ternak sering
menjadi kendala dalam pengembangan ternak di
Bali. Alih fungsi lahan yang besar menyebabkan
lahan pertanian di Bali semakin sempit untuk
mengembangkan peternakan. BPS (2013)
melaporkan tiap tahun lahan sawah digunakan
sebagai perumahan sebanyak 100 Ha, sehingga
berdampak pada penyediaan pakan ternak.

Untuk mengatasi persoalan pakan salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
memanfaatkan pakan lokal yang potensinya belum
dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut
umumnya disebabkan karena sistem pertanian
masih berjalan secara subsistem dan belum
terintegrasi secara menyeluruh. Hasil sisa, hasil
samping dan limbah berbagai jenis tanaman
merupakan sumber bahan baku pakan alternatif
yang potensial. Hasil sampingan dari usaha
pertanian biomasanya relatif lebih banyak dengan
keragaan produk yang lebih banyak. Potensi ini
sangat mendukung dalam usaha ternak sapi kalau
diintegrasikan secara intensif. Pertambahan bobot
badan sapi bali yang mengkonsumsi hijauan saja
belum menunjukkan hasil yang optimal. Sapi bali
yang diberi pakan rumput lapangan hanya
mencapai 100-200 g/ekor/hari (Gunawan et al.,
2003). Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi
dan kualitas hijauan terkait erat dengan
pertumbuhan ternak di lahan kering. Berdasarkan
permasalahan yang ada maka kajian mengenai
potensi pemanfaatan pakan lokal untuk
mendukung penggemukan sapi Bali di kecamatan
Baturiti dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sandan,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dari bulan
Juni sampai Nopember 2014. Variabel yang diamati
produksi limbah sayur hijau, kubis, bunga kol,
kacang panjang dan jerami padi. Untuk mengetahui
potensi tanaman lokal sebagai pakan ternak
dilakukan inventarisasi jenis tanaman. Untuk

menghitung produksi limbah pertanian diestimasi
dari produktivitas (hasil utama tanaman) dikalikan
nilai konversi dan luas panen tiap komoditas
tersebut (Prasetyo, et al. 2006).

Rumus Perhitungan Produksi l imbah
pertanian :
PLP = Prod. Komoditas/ha x % nilai konversi
limbah x luas panen
Keterangan :
- PLP  : Produksi Limbah Pertanian
- Produksi komoditas/ha dilihat dari hasil

laporan Dinas Pertanian.
% nilai konversi limbah diestimasi dari tabel

Ashari et al. (2000).
Data yang dikumpulkan dianalisis deskriptif

untuk mengetahui potensi dan dari variabel yang
diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Musim Dengan Penyediaan
Pakan Sapi

Pakan merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh pada produktivitas ternak.
Ketersediaan pakan ternak berupa hijauan sangat
tergantung pada musim. Pada musim hujan jumlah
pakan akan melimpah dan pada musim kemarau
peternak akan kesulitan mendapatkan pakan.
Menurunya curah hujan  (Gambar 1.), diikuti oleh
penurunan ketersediaan pakan ternak (HMT) di
lokasi kajian.  Dari periode Pebruari sampai bulan
Juli terjadi penurunan produksi dan kualitas pakan.
Hal ini merupakan kendala utama pemeliharaan
ternak di daerah tropis (Panjaitan, 2001).
Pertambahan bobot badan sapi bali yang
mengkonsumsi hijauan saja belum menunjukkan
hasil yang optimal. Sapi bali yang diberi pakan
rumput lapangan hanya mencapai 100-200 g/ekor/
hari (Gunawan et al., 2003). Lebih lanjut Mastika
dan Puger.  (2009) melaporkan bahwa tidak
cukupnya ketersediaan pakan dari aspek kuantitas
dan kualitas dalam siklus tahunan merupakan
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sapi Bali.
Prawiradiputra et al. (2006) melaporkan bahwa
komponen iklim terutama curah hujan sangat
berpengaruh terhadap hasil dan mutu hijauan
pakan ternak (HPT). Pada musim hujan (MH)
produksi HPT tinggi tetapi mutunya rendah,
sebaliknya untuk  musim kemarau (MK)
produksinya rendah tetapi kualitasnya baik karena
kandungan proteinnya lebih banyak dibandingkan
kandungan serat kasarnya.
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Gambar 1. Rata-rata Curah Hujan Per Bulan, di
Kecamatan Baturiti, Tahun 2014.

Pada periode bulan pebruari sampai Juli
limbah sayuran dan jerami padi merupakan bahan
pakan yang dominan diberikan oleh peternak.
Disamping pakan berasal dari limbah, pada musim
kemarau pakan lokal seperti lemutu, endong dan
rumput bambu masih berproduksi tinggi sehingga
dapat dijadikan campuran pakan. Yasa et al. (2005)
menyatakan selain ketersediaan HMT menurun
pada musim kemarau, jenis pakan yang diberikan
pada ternak sapi  juga lebih mengandalkan pakan
kering seperti jerami padi, jagung dan rumput
kering. Terbatasnya ketersediaan hijauan
menyebabkan lebih banyak pemanfaatan pakan
berserat yang berasal dari limbah tanaman pangan.
Limbah berserat tersebut merupakan sumber
pakan yang penting bagi ternak ruminansia hingga
saat ini. Oleh karena itu, sistem usaha ternak
ruminansia di daerah yang ketersediaan hijauannya

terbatas harus terintegrasi dengan sistem
usahatani yang ada sebagai sumber pakan yang
memadai.

Potensi Limbah sayuran, Padi  dan
Kandungan Gizi Pakan T ernak

Desa Sandan, Kecamatan Baturiti merupa-
kan salah satu sentra sapi penggemukan dan
sentra produksi  sayuran untuk Propinsi Bali.
Limbah sayuran mempunyai potensi sebagai
pakan ternak, dimana produksinya sangat banyak
belum dimanfaatkan secara optimal. Pakan yang
diberikan dominan berupa rumput dan hanya bebe-
rapa peternak yang memanfaatkan limbah sayuran
sebagai pakan ternak. Padahal dilihat dari potensi
dan kandungan gizinya (Tabel 2.) limbah sayuran
mengandung protein yang tinggi dapat dijadikan
sebagai bahan pakan. Sisa – sisa tanaman berupa
batang, daun, kulit yang dijadikan limbah rata-rata
produksinya 10-20% dapat dijadikan pakan ternak.
Potensi limbah sayuran (sayur hijau, kubis, bunga
kol dan kanjang panjang) (Tabel 1). Untuk satu
kali musim tanam sebanyak 543,9 kg dan 1,087,8
kg dalam satu tahun. Jerami padi dalam setahun
berpotensi menyediakan pakan ternak sebanyak
6.400 kg. Kalau digabungkan potensi limbah sayur
dan jerami padi sebagai pakan ternak sapi
sebanyak 7.487,76 kg mampu memenuhi
kebutuhan 2 ekor sapi yang rata-rata berat
badannya 300 kg selama 125 hari pemeliharaan.

Tabel 1. Potensi Limbah Sebagai Pakan Ternak Di Desa Sandan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

No Nama Limbah Luas Tanam Produksi/ha % Nilai Produksi limbah
(are) (kg) Konversi (kg)

1 Sayur Hijau 15 30.100 10 452
2 Kembang  Kol 15 968 10 14,52
3 Jerami Padi (Ciherang)                     40              8.000                100                              3.200
4 Jerami Kacang Panjang 15 5.157 10 77,355

Sumber : Data primer diolah

Tabel 2. Kandungan gizi Limbah sayuran di Desa Sandan, kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

                          KANDUNGAN GIZI (%)
No NAMA BAHAN

BK PK LK SK TDN

1 Sayur Hijau 90,39 23,29 2,28 13,64 57,19
2 Kembang kol 97,38 16,62 23,45 6,74 35,11
3 Jerami Padi 31,80 5,20 1,20 26,80 51,50
4 Jerami Kacang Panjang 28,40 6,90 3,30 33,50 55,30

Potensi Pemanfaatan Tanaman Pakan Lokal, Limbah Sayuran dan Jerami Padi
Untuk Mendukung Penggemukan Sapi Bali .....      | Ni Luh Gede Budiari, dkk..
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Kandungan protein yang terdapat dalam
sayur hijau, kembang kol dan kacang panjang
cukup tinggi yaitu 23,29%, 16,62% dan 6,90%
(Tabel 2) sehingga kebutuhan protein dari pakan
sapi yang terdiri dari campuran rumput raja, limbah
sayuran dan jerami padi sudah tercukupi. Kualitas
pakan sangat dipengaruhi oleh kandungan gizi
pakan. Melalui inovasi teknologi limbah dan sisa
hasil ikutan agroindustri pertanian dapat
dimanfaatkan sebagai sumber pakan sapi yang
potensial untuk usaha penggemukan dan
pembibitan. Bahan pakan asal biomas lokal yang
berharga murah pada umumnya bersifat bulky
serta mempunyai keterbatasan kualitas karena
kandungan protein, TDN, palatabilitas dan
kecernaan yang rendah dapat digunakan secara
optimal sebagai pakan basal. Mastika. (1991)
melaporkan bahwa peningkatan kualitas pakan
walaupun berasal dari limbah ternyata mampu
meningkatkan pertambahan berat badan 1,5-2 kali
lipat dibandingkan dengan yang diberi rumput
lapang yaitu hanya memberikan pertambahan
berat badan antara 200-235 gr/ekor/hari, dan yang
diberi rumput gajah 320 gr/ekor/hari. Apabila limbah
pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal maka
penyediaan pakan akan lebih murah dan bermutu,
sehingga dapat meningkatkan pendapatan
peternak, mendukung peningkatan populasi dan
produktivitas ternak, dan membuka peluang usaha
sekaligus dapat mengatasi pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh produksi limbah
yang tidak ditangani secara baik (Bidura dan
Partama, 2008).

Potensi T anaman S pesifik Lokasi dan
Kandungan Gizi  Pakan T ernak

Potensi sumber daya lokal sangat
mendukung budidaya ternak sapi. Hijauan pakan
ternak yang spesifik lokasi belum banyak
dimanfaatkan oleh peternak sebagai pakan.
Padahal beberapa jenis hijauan pakan (daun
pucuk, lemutu, rumput bambu dan pepaya)
berproduksi sepanjang tahun dengan kandungan
protein yang tinggi (Tabel 3). Pada waktu musim
kemarau saat produksi rumput menurun hijauan
pakan spesifik lokasi (Tabel 3) dan limbah sayuran
(Tabel 1) dapat diberikan pada ternak. Pemberian
hijauan pakan pada ternak sapi sebaiknya
dicampur lebih dari satu jenis karena dengan
pemberian campuran dari berbagai jenis dapat
memenuhi kebutuhan gizi dari ternak.
Pencampuran hijauan penting dilakukan karena
kandungan gizi dari satu hijauan pakan itu tidak
sama dengan hijauan lainnya (Tabel 3).

Kandungan protein dari hijauan lokal sebagian
besar lebih tinggi dari rumput lapangan yang hanya
mengandung protein 6,70% dan serat kasar
34,20%. Pada produksi rumput mulai menurun
pemanfaatan 70% pakan lokal ditambah limbah
sayuran akan mampu memenuhi kebutuhan gizi
dari ternak sapi.  Pemberian pakan yang spesifik
lokasi dari segi kulitas dan kuantitas sangat
berpotensi sebagai pakan ternak yang
ketersediaanya perlu dilestarikan dan
dibudidayakan.

Tabel 3. Kandungan Gizi dari Beberapa Tanaman Pakan Ternak Yang Tumbuh Di Desa Sandan, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan.

                         KANDUNGAN GIZI (%)
NO NAMA BAHAN

BK PK LK SK TDN

1 Daun Pucuk 91,25 23,57 3,47 16,62 54,28
2 Lemutu 93,43 13,54 4,21 22,16 47,99
3 Lengkuas 93,19 11,01 4,32 25,26 45,97
4 Pepaya 89,37 7,18 5,09 23,56 58,36
5 Kunyit 92,66 10,23 6,48 20,87 47,88
6 kebenben 91,89 18,21 3,47 16,85 52,32
7 Bongkot 92,16 28,10 3,21 20,20 59,61
8 Endong 93,14 11,04 3,44 23,52 44,38
9 Rumput Bambu 92,35 15,89 4,16 24,16 57,47
10 Pakis 91,62 17,79 4,30 15,13 51,15

Keterangan : BK : Bahan Kering LK : Lemak Kasar     PK : Protein Kasar     SK : Serat Kasar
TDN : Total Digestible Nutrient
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KESIMPULAN DAN SARAN

Pakan yang tersedia di lokasi kajian
berfluktuasi terkait dengan musim. Produksi
limbah sayuran (sayur hijau, kubis, bunga kol, dan
kacang panjang) dan jerami padi dalam setahun
berpotensi memenuhi kebutuhan pakan 2 ekor
sapi selama 125 hari. Hijauan pakan lokal
berpotensi sebagai pakan karena kandungan
protein tinggi dan tersedia sepanjang musim.
Hijauan pakan lokal berpotensi sebagai pakan
ternak perlu dibudidayakan dan dilestarikan dan
limbah sayuran yang tersedia perlu dioptimalkan
pemanfaatannya untuk pakan.
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ABSTRACT

Prevalence And Parasite Control Effort Gastrointenal, The Rabbit Management Pattern With
Semi-Intensive Farming In The Village Riang Gede Penebel District Tabanan

In the development of rabbits, the disease is one of the obstacles encountered. One of the diseases that
constrain livestock development rabbit is a gastrointestinal infection caused by parasitic worms and protozoa.
The experiment was conducted in the Riang Gede village, Penebel District Tabanan regency in 2013 which
aims to determine the prevalence of gastrointestinal parasites in rabbits. This study uses 30 faecal samples
taken from adult rabbits were randomly (random). Samples were collected and tested in the laboratory of the
Veterinary Denpasar using floating and Withlock. The observed parameters include the type and prevalence
of gastrointestinal parasites (worms and protozoa). The level of prevalence of gastrointestinal parasites in
the study sites 50% positive and 50% negative infection. The highest prevalence was dominated by Eimeria
sp with prevalence rates as much as 46.7%, while Strongyloides as much as 3.3%. The high level of prevalence
Eimeria sp indicates cases of coccidiosis (bloody diarrhea) in the research location high enough to cause
death in rabbits. Handling cases of coccidiosis on the location of the research can be done by giving
Antikoksidiostat be Sulfadimidine 0.2% in drinking water for 24 days, a dose of 0.5-1% in the feed for 14 days
or administration Sulfonamides 0.5-1% in the diet for 7 days. For the treatment of parasites Strongyloides
performed using Ivermectin dose of 200-400 micrograms / kg (subcutan), doses of 400 micrograms (orally)
or use Piperazine dose of 500 micrograms / kg (orally) was repeated 10 days.

Key words  : Rabbit, prevalence, gastrointestinal parasites

ABSTRAK

Dalam pengembangan ternak kelinci, penyakit merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Salah satu
penyakit yang menjadi kendala pengembangan ternak kelinci adalah infeksi parasit gastrointestinal yang
disebabkan oleh cacing maupun protozoa. Penelitian dilaksanakan di desa Riang Gede, Kecamatan Penebel
Kabupaten Tabanan tahun 2013 yang bertujuan untuk mengetahui tingkat prevalensi parasit gastrointestinal
pada kelinci. Penelitian ini menggunakan 30 sampel feses yang diambil dari kelinci dewasa secara acak
(random). Sampel yang dikoleksi lalu di uji pada laboratorium Balai Veteriner Denpasar menggunakan
metode apung dan Withlock. Parameter yang diamati meliputi jenis dan prevalensi infeksi parasit
gastrointestinal (cacing dan protozoa). Tingkat prevalensi parasit gastrointestinal pada lokasi penelitian
50% positif terinfeksi dan 50% negatif.  Prevalensi tertinggi didominasi oleh Eimeria sp dengan tingkat
prevalensi sebanyak  46,7% sedangkan Strongyloides sebanyak 3.3%.  Tingginya tingkat prevalensi Eimeria
sp mengindikasikan kasus penyakit koksidiosis (diare berdarah) di lokasi penelitian cukup tinggi sebagai
penyebab kematian pada kelinci. Penanganan kasus koksidiosis pada lokasi penelitian dapat dilakukan
dengan pemberian Antikoksidiostat berupa Sulfadimidine 0.2% dalam air minum selama 24 hari, dosis
0.5-1% dalam pakan selama 14 hari atau  pemberian Sulfonamid 0,5-1% dalam pakan selama 7 hari.
Untuk penanganan parasit Strongyloides dilakukan menggunakan Ivermectin dosis 200-400 microgram/kg
(subcutan), dosis 400 microgram (per oral) atau menggunakan Piperazine dosis 500 microgram /kg (per
oral) diulang 10 hari.

Kata kunci  : Kelinci, prevalensi, parasit gastrointestinal
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PENDAHULUAN

Kelinci merupakan komoditas peternakan
yang belum banyak berkembang secara luas di
masyarakat. Pada daerah tertentu, ternak ini
merupakan ternak yang umum dibudidayakan oleh
petani seperti di wilayah sentra pengembangan
komoditas sayuran karena limbah yang dihasilkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan kelinci.
Selain sebagai komoditas konsumsi, kelinci juga
merupakan ternak hias yang dipelihara sebagai
hewan hobi dan juga digunakan sebagai hewan
laboratorium. Saat ini banyak pendapat yang
menyatakan bahwa kelinci merupakan bahan
pangan hewani yang cukup menyehatkan karena
memiliki kadar protein tinggi dan rendah lemak
dibandingkan dengan daging ayam, kalkun,
domba, sapi dan babi (Farrel dan Raharjo,.1984);
dalam Lestari 2004).

Desa Riang Gede terletak di Kecamatan
Penebel Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 9
dusun dan 1 subak dengan luas wilayah mencapai
400 Ha dengan 80% penduduknya berfrofesi
sebagai petani (Profil desa Riang Gede, 2012).
Desa Riang Gede mempunyai potensi dan
sumberdaya lahan kering dan sawah irigasi teknis
yang sangat potensial untuk dikembangkan
menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Berdasarkan potensi wilayah yang ada, di desa
ini banyak berkembang peternakan kelinci
disamping komoditas ternak lainnya seperti sapi,
babi dan ayam. Seperti dalam pengembangan
komoditas ternak lainnya, kendala yang dihadapi
peternak dalam usaha pengembangannya masih
cukup banyak. Penyakit merupakan salah satu
kendala umum dalam pengembangan komoditas
peternakan sebagaimana pula dalam
pengembangan ternak kelinci. Kasus kematian
kelinci yang terjadi sebagian besar disebabkan
oleh penyakit gangguan pencernaan (diare)
maupun gangguan penyakit kulit (scabies).

Salah satu penyakit yang menjadi kendala
dalam pengembangan ternak kelinci adalah infeksi
parasit gastrointestinal yang disebabkan oleh
cacing maupun protozoa. Pada banyak kasus,
koksidiosis merupakan faktor penyebab kegagalan
usaha budidaya kelinci dengan tingkat mortalitas
(kematian) yang cukup tinggi. Koksidiosis
merupakan salah satu penyakit protozoa yang
mampu menyebabkan gangguan pertumbuhan dan
gangguan nutrisi. Penyakit tersebut ditandai
dengan penurunan berat badan, diare yang bersifat

rendah maupun berat disertai mucus dan darah
yang mengakibatkan dehidrasi. Tingkat mortalitas
kasus koksidiosis cukup tinggi 15-35% terutama
28 hari pasca lepas sapih (Licois et al., 2000);
Iskandar, 1991). Mortalitas koksidiosis pada
berbagai jenis hewan berkisar antara 5-100%, dan
menimbulkan kerugian ekonomi yang besar berupa
penurunan efisiensi pakan dan menghambat
pertambahan berat badan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis
dan tingkat prevalensi parasit gastrointestinal pada
kelinci di lokasi penelitian. Hasil tersebut nantinya
dapat digunakan sebagai dasar penentuan upaya
pencegahan maupun pengendalian kasus
kematian ternak serta menekan kerugian ekonomi
yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di desa Riang Gede,
Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan pada
bulan Mei tahun 2013. Sampel yang dikoleksi
berupa feses yang berasal dari 30 ekor ternak
kelinci dewasa yang dibudidayakan oleh Kelompok
Ternak Tri Welu secara acak (random). Sampel
feses yang dikoleksi adalah feses yang baru
dikeluarkan (< 12 jam) dan dimasukkan ke dalam
bahan pengawet sampel berupa cairan formalin
10%. Sampel yang di isolasi lalu di uji pada
laboratorium Balai Veteriner Denpasar
menggunakan metode apung dan Withlock.
Parameter yang diamati meliputi jenis dan tingkat
prevalensi infeksi parasit gastrointestinal (cacing
dan protozoa). Hasil pemeriksaan dapat dilihat dari
telur maupun larva yang teridentifikasi dari
pemeriksaan tersebut di atas. 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

Berdasarkan hasil uji laboratorium diperoleh data
sebagai berikut ;

Prevalensi dan Upaya Pengendalian Parasit Gastroin Testinal Pada Kelinci
dengan Pola Manajemen Budidaya Semi Intensif  .....      | I Putu Agus Kertawirawan
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Tabel 1. Hasil Uji Laboratorium Feses Kelinci di
Kelompok Ternak Tri Welu, Desa Riang
Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten
Tabanan, Tahun 2013.

No Jenis Infeksi Jumlah Persentase
Parasit Terinfeksi (%)
Gastrointestinal  (ekor)

1 Eimeria sp 14 46,7
2 Strongyloides 1 3,3
3 Negatif 15 50

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium
Parasitologi  Balai Besar Veteriner
Denpasar tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30
sampel kelinci di lokasi penelitian terdapat 14
sampel yang positif terinfeksi Eimeria sp atau
sebesar 46,7%, 1 sampel positif terinfeksi cacing
Strongyloides atau sebesar 3,3% dan 15 sampel
negatif parasit gastrointestinal atau sebesar 50%.
Eimeria sp merupakan protozoa pencernaan yang
merupakan salah satu parasit gastrointestinal yang
menyerang saluran pencernaan, sedangkan
Strongyloides merupakan parasit cacing dari klas
nematode.

Tingkat Prevalensi dan Upaya Pengendalian
Parasit Gastrointestinal Kelinci

Eimeria sp

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat
prevalensi Eimeria sp pada lokasi penelitian cukup
tinggi yaitu 46.7%. Tingginya Eimeria sp yang
diisolasi dari sampel feses yang di ambil
mengindikasikan potensi kejadian dan penyebaran
penyakit koksidiosis cukup tinggi. Penyakit yang
disebabkan oleh penularan Eimeria sp dikenal
dengan penyakit koksidiosis. Tingginya prevalensi
Eimeria sp pada kelinci kemungkinan disebabkan
akibat sanitasi kandang yang masih kurang baik,
meskipun pada penelitian yang dilakukan oleh
Pramesti dkk (2013) menyatakan bahwa penyakit
koksidiosis yang menyerang kelinci tidak
dipengaruhi oleh umur dan sanitasi. Lebih lanjut
dikatakan bahwa tingkat prevalensi Eimeria sp
pada suatu daerah kemungkinan disebabkan oleh
waktu pengambilan pakan yang dilakukan pada
pagi dan sore hari, dimana pada waktu tersebut
hijauan cenderung tercemar Eimeria sp sehingga
memperbesar kemungkinan kelinci terserang
penyakit. Sejalan dengan penelitian Bariroh dkk

(2001) menyebutkan bahwa 90% kasus
koksidiosis menyerang kelinci lepas sapih hingga
umur 6 bulan. Penularan penyakit koksidiosis
berasal dari makanan yang tercemar sporozoit.
Sporozoit merupakan bentuk infektif koksidia yang
ditemukan dalam ookista bersporulasi.
Pengambilan pakan ternak di lokasi penelitian
dilakukan pada pagi hari. Pakan yang diperoleh
diletakkan di sekitar kandang dan diberikan secara
bertahap pada kelinci. Kemungkinan cemaran
parasit bisa terjadi karena pakan diletakkan
berdekatan dengan lokasi kandang. Kemungkinan
lain juga bisa disebabkan oleh waktu pembersihan
kandang yang dilakukan setiap 3 (tiga) hari sekali,
sehingga kemungkinan kelinci yang terserang
Eimeria sp dapat menularkan kelinci lainnya
melalui sisa pakan yang tercemar.

Tingginya prevalensi yang ditemukan karena
sampel feses yang dikoleksi berasal dari kelinci
dewasa (indukan). Kasus koksidiosis pada kelinci
dewasa umumnya lebih besar karena merupakan
hewan karier dan cenderung lebih tahan terhadap
penyakit tersebut sepanjang ketahanan tubuhnya
masih terjaga. Permasalahan yang terjadi apabila
kelinci dewasa (induk) ini melahirkan anak, maka
anak yang dilahirkan akan memiliki resiko yang
tinggi untuk terserang melalui cemaran feses yang
dihasilkan oleh induknya. Sehingga pengendalian
Eimeria sp pada induk kelinci mutlak dilakukan
untuk menghindari penularan kasus pada anak kelinci
yang dilahirkan selain menjaga sanitasi kandang.

Pengobatan kasus koksidiosis pada ternak
kelinci dapat dilakukan dengan pemberian
Antikoksidia yang dapat diaplikasikan peroral,
maupun dicampurkan pada pakan dan air minum
(Harkness et.al. 1983). Berdasarkan
pemakaiannya antikoksidia dapat berfungsi
sebagai pengobatan (treatment) dan upaya
pengendalian (control) (Ostler. 1961). Antikoksidia
yang ada kebanyakan bersifat profilaksis yaitu
hanya bersifat pencegahan dan harus segera
diberikan pada saat exsposure (permulaan
munculnya gejala klinis) atau sesudahnya agar
hasil yang diberikan efektif. Sehingga istilah yang
tepat digunakan untuk antikoksidia adalah
koksidiostat. Koksidiostat yang umum digunakan
dalam peternakan adalah Sulfonamid dan
derivatnya. Beberapa koksidiostat yang dapat
digunakan dalam pengendalian koksidiosis antara
lain Sulfadimidine 0.2% dalam air minum selama
24 hari atau dosis  0.5-1% dalam pakan selama
selama 14 hari (Ostler. 1961). Lebih lanjut menurut
Ostler  (1961) penggunaan Sulfonamid 0,5-1%
dalam pakan selama 7 hari dapat juga digunakan.
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Strongyloides

Parasit gastrointestinal lainnya yang
ditemukan adalah Strongyliodes. Tingkat
prevalensi Strongyloides di lokasi penelitian cukup
rendah yaitu 3.3%. Strongyloides merupakan
penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing dari
klas nematode. Lokasi infeksi dari cacing ini
adalah pada usus halus dan sekum. Cacing ini
tidak saja menyerang kelinci, tapi juga sering
menyerang hewan lainnya meskipun dia memiliki
spesies yang berbeda. Strongyloides westeri
ditemukan pada kuda dan keledai. Strongyloides
papilorus pada hewan ruminant, Strongyloides
ransomi ditemukan pada babi, Strongyloides
stercoralis ditemukan pada anjing dan kucing,
sedangkan Strongyloides avium dapat ditemukan
pada ayam/unggas. Larva infertile dapat masuk
melalui penetrasi kulit yang menyebabkan reaksi
erythematus dimana pada domba sering diikuti
masuknya organisme asing lainnya sehingga
menyebabkan pembusukan pada kaki/kuku. Jalur
jalannya larva di paru-paru dapat terlihat ketika
dilakukan pembedahan/nekropsi. Parasit dewasa
ditemukan dalam duodenum dan jejunum bagian
proximal dan jika ditemukan dalam jumlah banyak
mungkin menyebabkan peradangan dengan
oedema dan pengikisan epitel. Gejala klinis umum
yang sering terlihat hanya pada hewan sangat
muda adalah diare, anorexia, kusam, penurunan
berat badan (Urquhart; et.all. 1996).

Meskipun tingkat prevalensi Strongyliodes di
lokasi penelitian cukup rendah, namun indikasi ini
menunjukkan bahwa di lokasi pengembangan
ternak kelinci berpotensi berkembang dan
menyebarnya kasus tersebut jika tidak ditangani
secara baik. Pemberian obat cacing dan sanitasi
kandang yang baik merupakan salah satu upaya
dalam menekan penyebaran kasus penyakit
tersebut. Untuk pengobatan, dapat dilakukan
dengan menggunakan preparat Ivermectin dosis
200-400 microgram/kg (subcutan) atau 400
microgram (per oral). Penggunaan Piperazine
dengan dosis 500 microgram /kg (per oral) di ulang
10 hari juga efektif digunakan (Bishop,1996).

KESIMPULAN

Tingkat prevalensi parasit gastrointestinal
pada kelinci di lokasi penelitian 50% positif
terinfeksi, dengan prevalensi tertinggi didominasi
oleh Eimeria sp sebanyak  46,7% sedangkan

Strongyloides sebanyak 3.3%. Tingginya
prevalensi Eimeria sp mengindikasikan tingkat
kasus penyakit koksidiosis (diare berdarah) di
lokasi penelitian cukup tinggi sebagai penyebab
kematian pada kelinci.

Penanganan kasus koksidiosis pada lokasi
penelitian dapat dilakukan dengan pemberian
Antikoksidiostat berupa Sulfadimidine 0.2% dalam
air minum selama 24 hari, dosis 0.5-1% dalam
pakan selama 14 hari atau dengan pemberian
Sulfonamid 0,5-1% dalam pakan selama 7
hariPenanganan parasit Strongyloides dapat
dilakukan dengan menggunakan preparat
Ivermectin dosis 200-400 microgram/kg
(subcutan), dosis 400 microgram (per oral) atau
dengan menggunakan Piperazine dosis 500
microgram /kg (per oral) di ulang 10 hari.
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ABSTARCT

Energy Consumption Levels Through Diversification Of Local Food In MKRPL Activivities
( Case Catur Village, Kintamani )

Diversification is one way to achieve food security, efforts to build a diversified food consumption has been
carried out since the 60s, through Presidential Instruction. Through Model Region Sustainable Food House
(MKRPL) is expected to further diversify food consumption and also the consumption of staple foods. The
aim of this study was to see how much intake of energy that has been consumed by people in the Catur
village and the extent to which patterns of diversification that has been implemented with the activities
MKRPL. Determining the location of deliberately namely in the  Catur village, is the location of MKRPL in
2012, Samples taken as many as 20 people through direct interviews using a structured questionnaire
refers to the consumption of SUSENAS questionnaire. Data were analyzed using PPH Score. Indicators of
food diversity and the level of energy consumption assessed from a score of PPH. Results show the average
farmer to spend money to make ends meet for the family per day most purchases Rice ( grains group),
expenditure for the purchase of fruits and vegetables is the third highest expenditure after the others and
purchase animal food group. Consumption patterns in rural Catur is still not in accordance with the ideal
food pattern contained in PPH. Consumption of a group of grains (rice, corn, wheat) is still dominant. Food
consumption current for each food is still less than the consumption expected, the amount of consumption
of energy and protein consumed by farm families cooperator not meet the recommended consumption of
energy family cooperator 1224.36 kilo calories and protein 19.6 grams / capita / day whereas the
recommendations of Widyakarya Food and Nutrition 2008 standard energy consumption per capita per day
is 2000 kilo calories, whereas protein 52 GRM / capita / day.

Key words : Energy consumption, diversification, MKRPL, Dietary Pattern Hope (PPH)

ABSTRAK

Diversifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam mewujudkan ketahanan pangan, upaya membangun
diversifikasi konsumsi pangan telah dilaksanakan sejak tahun 60-an, melalui Intruksi Presiden. Melalui
kegiatan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) diharapakan untuk lebih menganekaragamkan
konsumsi pangan dan juga konsumsi pangan pokok. Tujuan dari Kajian ini adalah ingin melihat seberapa
besar asupan energy yang telah dikonsumsi oleh masyarakat di desa Catur dan sejauh mana pola
diversifikasi pangan yang telah diterapkan dengan adanya kegiatan MKRPL. Penentuan lokasi secara
sengaja yaitu di Desa Catur, merupakan lokasi MKRPL tahun 2012, Sampel yang diambil sebanyak 20
orang melalui wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur mengacu kuesioner
konsumsi dari SUSENAS. Data dianalisis menggunakan Skor PPH. Indikator keanekaragaman pangan
dan tingkat konsumsi energy dinilai dari skor PPH. Hasil menunjukan Rata-rata petani mengeluarkan uang
untuk memenuhi kebutuhan hidup  keluarga per hari terbanyak untuk pembelian Beras (kelompk padi-
padian),  pengeluaran untuk pembelian sayur dan buah adalah pengeluaran terbanyak ketiga setelah lain-
lain dan pembelian kelompok pangan hewani. Pola konsumsi masyarakat di desa Catur masih belum
sesuai dengan pola pangan ideal yang tertuang dalam PPH. Konsumsi dari kelompok padi-padian (beras,
jagung, terigu) masih dominan. Konsumsi pangan aktual untuk setiap bahan pangan masih kurang dari
konsumsi yang diharapkan, jumlah konsumsi energy dan protein yang dikonsumsi keluarga petani koperator
belum memenuhi anjuran, konsumsi energy keluarga koperator 1224.36 kilo kalori dan protein 19.6 gram/
kapita/hari sedangkan rekomendasi dari Widyakarya Pangan dan Gizi Tahun 2008 standar konsumsi energy
per kapita per hari adalah 2000 kilo kalori, sedangkan protein 52 grm/kapita/hari.

Kata Kunci  : Konsumsi energy, diversifikasi, MKRPL, PPH
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PENDAHULUAN

Upaya membangun diversifikasi konsumsi
pangan telah dilaksanakan sejak tahun 60-an.
Saat itu pemerintah mulai menganjurkan konsumsi
bahan pangan pokok selain beras, akhir Pelita I
(1974), secara eksplisit pemerintah
mencanangkan kebijakan diversifikasi pangan
melalui Inpres No. 14 tahun 1974 tentang
Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dan
disempurnakan melalui Inpres No. 20 tahun 1979.
Maksud dari instruksi tersebut adalah untuk lebih
menganekaragamkan jenis pangan dan
meningkatkan mutu gizi makanan rakyat baik
secara kulaitas maupun kuantitas sebagai usaha
untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Namun dalam perjalanannya, tujuan
diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan
sebagai usaha untuk menurunkan tingkat
konsumsi beras, karena diversifikasi konsumsi
pangan hanya diartikan pada penganekaragaman
pangan pokok, (Mewa Ariani. (http://
www.google.co.id/. 2012). Selanjutnya program
diversifikasi konsumsi pangan dilakukan secara

parsial, baik dalam konsep, target wilayah dan
sasaran, tidak dalam diversifikasi secara utuh.
Studi yang dilakukan oleh Suhardjo, (1998)
menyatakan bahwa diversifikasi pangan
merupakan salah satu cara dalam mewujudkan
ketahanan pangan. Lebih lanjut dikatakan bahwa
diversifikasi pangan dapat dijadikan sebagai
instrument kebijakan dalam mengurangi
ketergantungan pada beras.

Dengan mengacu pada patokan yang telah
ditetapkan dalam Widyakarya Nasional Pangan
dan Gizi VI (1998), bahwa kecukupan energy rata-
rata sebesar 2200 Kalori/kapita/hari (Tabel 1) dan
protein sebesar 48 gram/kapita/hari, berarti tingkat
konsumsi energy penduduk Indonesia sampai
tahun 2004 masih belum sesuai patokan yang
dianjurkan, Mewa Ariani. (http://www.google.co.id).

Konsumsi pangan termasuk konsumsi energy
dan protein, sangat dipengaruhi oleh daya beli
masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap
pangan dan gizi. Seperti terlihat pada Tabel 2.
Bahwa tingkat konsumsi energy dan protein
masyarakat berbeda antar kelompok pendapatan
dan terdapat kecendrungan semakin tinggi

Tabel 1. Kecukupan Energi Rata-Rata

No. Kelompok pangan Energi (kal) % Bobot Skor Maks

1. Padi-padian 1100 50.0 6.5 25.0
2. Umbi-umbian    132   6.0 0.5   2.5
3. Pangan Hewani    264 12.0 2.0 25.0
4. Minyak dan Lemak   220 10.0 0.5   5.0
5. Buah/Biji berminyak     66  3.0 0.5   1.0
6. Kacang-kacangan   110  5.0 2.0 10.0
7. Gula   110  5.0 0.5   2.5
8. Sayur dan Buah   132  6.0 5.0 30.0
9. Lain-lain    60  3.0 0.0   0.0

Total         2200 100.0         17.5                 100.0

Sumber Susenas (2004)

Tabel 2. Konsumsi Energi dan Protein Menurut Kelompok Pendapatan

    Kelompok Pendapatan Penduduk Energi Protein
          (Rp/Kapita/bln) (%) ( Kalori/Kapita/hari) (grm/kapita/hari)

I            < 60.000 0,72 1.240,9 31,5
II       60.000  - 79.999 3,45 1.452,0 28,0
III      80.000  - 99.999 7,80 1.627,6 37,5
IV   100.000  - 149.999 23,17 1.794,9 43,3
V    150.000  - 199.999 21,47 1.983,4 49,4
VI   200.000  - 299.999 22,82 2.126,8 54,6
VII  300.000  - 499.999 14,01 2.253,1 62,2
VIII      > 500.000    6,57 2.398,0 72,9

Sumber : Susenas, 2004.
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pendapatan, semakin tinggi pula tingkat
konsumsinya.

Program diversifikasi konsumsi pangan pokok
yang selama ini diharapkan untuk mengkonsumsi
pangan non beras,lebih banyak tidak tercapai.
Oleh sebab itu melalui kegiatan Model Kawasan
Rumah Pangan Lestari (MKRPL) diharapakan
untuk lebih menganekaragamkan konsumsi
pangan dan juga konsumsi pangan pokok. Dari
hasil kajian yang dilakukan oleh Parwati, dkk
(2012) mendapatkan bahwa konsumsi dari
kelompok padi-padian (beras, jagung, terigu) masih
dominan. Skor PPH sebelum MKRPL sebesar
68.85, pangan yang dimakan belum mencukupi
harapan dan kurang beragam. Skor PPH ini jauh
lebih kecil dari skor PPH Bali (71,59), sedangkan
setelah MKRPL skor meningkat menjadi 72,62
namun peningkatan ini masih jauh dari skor
harapan (100). Hal senada juga didapatkan oleh
Heni S. Rahayu, dkk (2012) bahwa melalui
kegiatan MKRPL di desa Ujombou ( Sulteng)
mampu meningkatkan nilai PPH dari 74,8 menjadi
83,3 walupun belum sesuai harapan (100).

Berdasarkan permasalahan dan hasil dari
beberapa kajian yang berhubungan dengan
diversifikasi pangan, kajian ini ingin melihat
seberapa besar asupan energy yang telah
dikonsumsi dan sejauh mana pola diversifikasi
pangan yang telah diterapkan oleh masyarakat di
Desa Catur dengan adanya kegiatan MKRPL
melalui perhitungan Pola Pangan Harapan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu penelitian

Penentuan lokasi secara sengaja yaitu di
Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli, sesuai dengan lokasi pengkajian Model
Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) yang
dilaksanakan BPTP Bali. Penelitian ini dilakukan
pada Mei sampai September 2012.

Metode Pengumpulan Data

Sumber datanya adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari petani
kooperator (pelaksana pengkajian) sampel yang
diambil sebanyak 20 orang merupakan ibu-ibu
rumah tangga, melalui wawancara langsung
dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur
(kuesioner) yang telah dipersiapkan. Pola Pangan

Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok
pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi
kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi
energi masing-masing kelompok pangan. Skor
PPH yang dipakai adalah skor PPH tingkat
konsumsi keluarga/rumahtangga yang didekati
dengan pengeluaran pangan satu hari yang lalu.
Kuesioner konsumsi yang digunakan mengikuti
kuesioner konsumsi Survey Sosial Ekonomi
Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh
BPS. Angka konversi zat gizi juga mengikuti angka
konversi yang digunakan dalam SUSENAS.

Metode Analisis Data

• Data yang digunakan untuk menganalisis
PPH adalah data jumlah konsumsi energi per
kelompok pangan serta jumlah responden.

• Energi aktual dihitung berdasarkan jumlah
konsumsi energi berdasarkan kode PPH
dibagi dengan jumlah responden.

• Persentase energi aktual setiap kelompok
pangan didapat dengan membandingkan
energi setiap kelompok pangan dengan total
konsumsi energi seluruh kelompok pangan
dikali 100.

• Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)
didapat dengan membandingan konsumsi
energi aktual setiap kelompok pangan dengan
rata-rata AKE, yaitu 2000, kemudian dikali
100.

• Skor aktual dan skor AKE dihitung dari
persentase masing-masing dikali dengan
bobot. Bobot telah ditetapkan dengan prinsip
dasar triguna makanan (zat pembangun, zat
pengatur, dan zat tenaga).
Skor PPH adalah skor AKE per golongan

pangan, Jika Skor AKE lebih kecil daripada Skor
Maksimum, maka Skor PPH yang didapat adalah
sama dengan skor AKE. Namun, jika Skor AKE
lebih besar daripada skor Maksimum, maka Skor
PPH adalah sama dengan skor Maksimum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Koperator

Aspek daya beli dan ketersediaan pangan
yang cukup (jumlah, mutu, keragaman dan aman),
serta faktor  kesadaran pangan dan gizi merupakan
faktor yang menonjol dalam menentukan
konsumsi pangan yang beragam dan berimbang (

Tingkat Konsumsi Energi Melalui Diversifikasi Pangan Lokal Pada Kegiatan MKRPL
(Kasus Desa Catur, Kintamani)            | Parwati, I.A.



Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian, Vol.13 No. 39 Agustus 201552

Suhardjo, 1998). Daya beli rumah tangga berkaitan
dengan jumlah tingkat pendapatan dan jumlah
anggota keluarga. Semakin banyak jumlah
anggota keluarga yang tidak diimbangi oleh
pendapatan yang memadai maka akan
menurunkan daya beli rumah tangga terhadap
bahan makanan. Berikut adalah rata-rata jumlah
anggota keluarga dan tingkat pendapatan petani
koperator di desa Catur, Bangli.

Tabel 3. Keragaan Jumlah Anggota Keluarga
Responden di Desa Catur 2012

Jumlah Anggota Keluarga n %

<5 12 0.60
5-6 5 0.25
>6 3 0.15

Total 20 1.00

Sumber : data primer diolah

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa jumlah rata-
rata anggota keluarga petani koperator di desa
Catur adalah dibawah 5 ( 2 samapi 4 orang/KK)
yaitu hampir 60%. Jumlah ini sesuai dengan
keluarga ideal yang diharapkan yaitu rata-rata 4
orang, dari 20 petani koperator (responden) hanya
3 orang (15%) yang memiliki anggota keluarga
diatas 6 orang, jumlah anggota rumah tangga akan
mempengaruhi tingkat konsumsi pangan, tingkat
konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh
daya beli, demikian halnya tingkat daya beli
masyarakat sesuai dengan tingkat pendapatan,
menurut Mewa Ariani (http://www.google.co.id/.)
terdapat kecendrungan semakin tinggi pendapatan,
semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Berikut
adalah tingkat pendapatan rumah tangga
responden per bulan di desa Catur.

Tabel 4. Tingkat Pendapatan Keluarga Responden
di Desa Catur Tahun 2012

Tingkat Pendapatan/bulan n %

< 400,000 14 0.70
400,000 - 600,000 4 0.20

> 600000 2 0.10
Total 20 1.00

Sumber : Data primer Diolah

Berdasarkan Tabel 4, tingkat pendapatan
petani koperator di desa Catur mayoritas dibawah
Rp 400.000, hal ini disebabkan, mayoritas petani
koperator di desa Catur adalah petani kebun
(Grafik 1), dengan komoditas yang ditanam

kebanyakan adalah tanaman tahunan (jeruk dan
kopi), sehingga penghasilan bulanan hanya
mengandalkan hasil dari tanaman sela yang
ditanam ( labu siam, ubi jalar). Anjuran dalam
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI agar
terpenuhi kebutuhan energy dan gizinya minimal
pendapatan perkapita per bulan adalah Rp
200.000. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap
pola konsumsi masyarakat juga disampaikan oleh
Cahyani (2008) yang menyatakan bahwa
pendapatan keluarga merupakan variable yang
berpengaruh dominan terhadap Pola Pangan
Harapan (PPH) masyarakat.

Tingkat pendapatan keluarga ini berkaitan
dengan keragaan pekerjaan yang ada di desa
Catur (Grafik 1).

Grafik 1. Keragaan Pekerjaan Petani Koperator   di
Desa Catur

Petani koperator merupakan perkumpulan ibu-
ibu rumah tangga yang berdomisili di desa Catur.
Sebagian ibu-ibu peserta M-KRPL bermata
pencaharian sebagai petani pekebun ( 70%),
sedangkan sisanya (30%) ada yang sebagai
dagang, peternak dan buruh tani. Dilihat dari segi
pendidikan, tingkat pendidikan ibu-ibu ( Tabel 5)
sebagian besar tamat Sekolah Dasar (55%), tamat
Sekolah Menengah Pertama (30%) dan tamat
Sekolah Menengah Atas (15%). Tingkat
Pendidikan juga berpengaruh pada pola fikir dalam
kesesuaian penyusunan menu terhadap standar
gizi. Martanto dan Ariani (2004) menyatakan bahwa
faktor budaya, pendidikan dan gaya hidup
merupakan faktor penentu konsumsi pangan.

Diversifikasi konsumsi pangan pada dasarnya
memperluas pilihan masyarakat dalam kegiatan
konsumsi sesuai dengan citarasa yang diinginkan
dan mendapatkan pangan dan gizi agar dapat
hidup sehat dan aktif (Ariani, 2012). Dengan
melihat pendidikan petani responden sebagian
besar (55%) adalah tamatan SD ditambah
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kurangnya pengetahuan tentang gizi maka
masyarakat Catur masih butuh penyuluhan lebih
lanjut tentang pola konsumsi pangan yang tepat.

Rata-rata Jumlah konsumsi dan pengeluaran
Rumah Tangga per hari di Desa Catur

Rata-rata petani mengeluarkan uang untuk
memenuhi kebutuhan hidup  keluarga per hari
sebanyak Rp 42.716 dimana pengeluaran
terbanyak untuk pembelian Beras (kelompk padi-
padian) yaitu sebanyak 22%, rata-rata  kebutuhan
beras  keluarga  per hari di desa catur  1,66 kg(
rata-rata jumlah anggota 4.5/KK).  Pengeluaran
untuk pembelian sayur dan buah adalah
pengeluaran terbanyak keempat (11%) setelah
pembelian lain-lain 19% (bumbu dapur, snack
anak-anak, makan dan minum), dan kelompok
pangan hewani (17%).

Tabel 6. Rata-rata pengeluaran petani untuk
kebutuhan pangan sehari di Desa Catur

No. Jenis konsumsi Jml. Konsumsi Harga
(Kg) (Rp)

1 Padi-padian 1.66            8,850
2 Umbi-umbian 0.27            2,700
3 Pangan Hewani 1.90            7,116
4 Minyak dan Lemak 0.28            4,950
5 Buah/Biji berminyak 0                   -
6 Kacang-kacangan 0.24            3,000
7 Gula 0.69            3,000
8 Sayur dan buah 1.22            4,850
9 Lain-lain 4.37            8,250
 Total 10.63          42,716

Sumber : Data Primer diolah

Harga beras saat survey Rp 7500 - 8000/kg.
Konsumsi pangan termasuk konsumsi energy dan
protein sangat dipengaruhi oleh daya beli

masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap
pangan dan gizi. Rata-rata keluarga di desa Catur
mengkonsumsi 1.66 kg/kk/hari  beras, sayur dan
buah merupakan jumlah konsumsi terbesar ke dua
setelah kelompok padi-padian, melihat jumlah
tersebut, sebelum kegiatan MKRPL, petani harus
mengeluarkan dana Rp 4.850 per hari untuk
pembelian sayur (75%) dan buah (25%), Rp 7.116
(untuk pembelian kelompok pangan hewani), Rp
8.250 (untuk pembelian lain-lain terutama bumbu
dapur). Setelah MKRPL pengeluaran terutama
untuk pembelian sayur dan buah, umbi-umbian,
lain-lain, kelompok pangan hewani bisa ditekan
bahkan untuk kelompok sayur dan buah dan
bumbu dapur tidak ada lagi. Jadi dalam waktu
sebulan petani bisa menghemat pengeluaran
sebesar Rp 660.360,-, dan dari jenis sayur yang
dikonsumsi lebih beragam. Dan apabila tanaman
di pekarangan tersebut betul-betul dipelihara
secara maksimal sangat mungkin dijadikan
sumber pendapatan. Pendapat ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010)
bahwa dengan memanfaatkan pekarangan
pendapatan yang diperoleh di Desa Sambirejo,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tiap
bulannya berkisar antara Rp. 335.000 - Rp.
2.246.428 Namun demikian, dengan penataan
pekarangan yang lebih baik dapat memberikan
pendapatan hingga Rp 3.236.821 per bulan atau
Rp 38.841.848 per tahun (Mardiyanto, 2009)

Diversifikasi Pola Konsumsi Pangan Keluarga
Petani Koperator dan Perbandingan
Kontribusi Energi

Sumber energy dan protein desa Catur terpola
utama pada nasi dan ikan danau dan ikan laut
(terutama ikan asin) sesuai kultur kebiasaan dan
ketersediaan bahan setempat. Hal ini sesuai
dengan Penelitian Mewa Ariani (http://
www.google.co.id/) yang menyatakan bahwa
konsumsi pangan dan protein sangat dipengaruhi
oleh ketersediaan dan faktor social budaya. Hal
ini tergambar pada konsumsi sumber energy dan
protein di desa Catur yang hampir seragam
(Tabel 7).

Jumlah konsumsi energy dan protein yang
dikonsumsi keluarga petani koperator belum
memenuhi anjuran. Rekomendasi dari Widyakarya
Pangan dan Gizi Tahun 2008 standar konsumsi
energy per kapita per hari adalah 2000 kilo kalori,
sedangkan protein 52 grm/kapita/hari, sedangkan
konsumsi energy keluarga koperator 1224.36 kilo

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Suami Istri Keluarga
Responden  di Desa Catur Tahun 2012

            Suami            Istri
Tingkat Pendidikan

 n % n %

SD 9 0.45 11 0.55
SMP 7 0.35 6 0.30
SLTA 4 0.20 3 0.15
Total 20 1.00 20 1.00

Sumber : Data Primer diolah

Tingkat Konsumsi Energi Melalui Diversifikasi Pangan Lokal Pada Kegiatan MKRPL
(Kasus Desa Catur, Kintamani)            | Parwati, I.A.
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kalori dan protein 19.6 gram/kapita/hari. Menu yang
kurang beragam yaitu didominasi nasi dan ikan
juga dipengaruhi oleh ketersediaan bahan lain yang
kurang. Ketersediaan ini juga dipengaruhi letak/
lokasi desa/wilayah yang jauh dari sumber
produksi. Jarak desa Catur ke kecamatan 20 km
dengan waktu tempuh 30 Menit. Jarak ke
kabupaten 45 km dengan waktu tempuh 1 jam
sedangkan ke propinsi 60 km dengan waktu
tempuh  1,5 – 2 jam, dengan ketinggian tempat
1100 sampai 1340 m di atas permukaan air laut,
dengan suhu maximum/minimum 270c s/d 120c,
dengan kelembaban 75 – 8%. Sedangkan curah
hujan 3250 mm/th.

Konsumsi pangan aktual untuk setiap bahan
pangan masih kurang dari konsumsi yang
diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari selisih antara
konsumsi ideal dengan konsumsi aktual pada
Tabel 8. Pangan dengan selisih ‘kurang” lebih
banyak dari pada yang “lebih”.  Konsumsi energi
ideal dihitung dari % kontribusi ideal dikali dengan
rata-rata AKE, yaitu 2000. Kontribusi energi dari
pangan yang dikosumsi hampir sebagian besar
belum mencukupi AKE. Pangan yang dikonsumsi

kebanyakan kurang dari kebutuhan. Dari hasil
survey yang telah dilakukan baik sebelum maupun
setelah MKRPL pola konsumsi masyarakat di
desa Catur khususnya masih belum sesuai
dengan pola pangan ideal yang tertuang dalam
PPH. Konsumsi dari kelompok padi-padian (beras,
jagung, terigu) masih dominan. Dimana
seharusnya pangsa konsumsi energy seharusnya
dari kelompok pangan padi-padian hanya 50
persen, namun kenyataanya 58,75 persen.
Sebaliknya, pangsa energy dari umbi-umbian
masih sekitar setengahnya dari yang dianjurkan,
padahal di Bali, khususnya di desa Catur tersedia
berbagai jenis umbi-umbian dengan harga yang
relative murah. Hal ini didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Mewa Ariani (2009) yang
menyatakan bahwa pola konsumsi masyarakat
Indonesia masih belum sesuai dengan pola pangan
harapan dimana khusus untuk kelompok pangan
padi-padian di desa 60,7 persen sedangkan di kota
63,9 persen, dimana seharusnya konsumsi energy
untuk kelompok ini sebesar 50 persen. Namun
yang perlu diwaspadai adalah konsumsi pangan
sumber minyak + lemak yang sudah berlebih.

Tabel 7. Tingkat Konsumsi Energi dan Macam Sumber Energi Keluarga Petani Koperator di Desa Catur
Tahun 2012

Sumber Energi Jml konsumsi Sumber Jml konsumsi
(grm/kapita/hari) Protein (grm/kapita/hari)

Beras 1174.94 Ikan 7.7
Ubi Jalar 23.86 Telur 4.98
Talas 8.78 Tempe 6.88
Ketela Pohon 16.98
Total 1224.36  19.56

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 8. Perbandingan Kontribusi Energi

                                                      Energi Aktual (Kkal/kap/hr) Kontribusi (%)
No. Kelompok Pangan

Aktual ideal selisih  Aktual ideal selisih

1 Padi-padian 1174.94 1000 174.94 58.75 50.00 8.75
2 Umbi-umbian 49.68 120 -70.32 2.48 6.00 -3.52
3 Pangan Hewani 100.74 240 -139.26 5.04 12.00 -6.96
4 Minyak dan Lemak 545.92 200 345.92 27.30 10.00 17.30
5 Buah/Biji berminyak 0.00 60 -60 0.00 3.00 -3.00
6 Kacang-kacangan 67.2 100 -32.8 3.36 5.00 -1.64
7 Gula 68.48 100 -31.52 3.42 5.00 -1.58
8 Sayur dan buah 88.01 120 -31.99 4.35 6.00 -1.65
9 Lain-lain 53.01 60 -6.99 2.65 3.00 -0.35
 Total 2147.98 2000 147.98 107.3 100.00 7.35

Sumber : Data Primer Diolah
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Kelebihan pangan ini akan membawa dampak
negative bagi kesehatan terutama penyakit
degenerative seperti tekanan darah tinggi, jantung
dan diabetes.

Skor Angka Kecukupan Energi (AKE) masih
kurang dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat
pada Tabel 9. Pada kolom selisih, terlihat bahwa
baru enam kelompok pangan dengan skor AKE
diatas kebutuhan, sementara tiga kelompok
lainnya masih kurang. Sebelum MKRPL Skor AKE
kelompok pangan yang sangat jauh dengan
harapan adalah kelompok pangan hewani dan
kelompok sayur dan buah sementara kelompok
pangan yang melebihi harapan adalah kelompok
minyak dan lemak dan padi-padian. Setelah
MKRPL Skor AKE dari kelompok sayur + buah
telah melebihi dari kelompok harapan. Berat
pangan yang dimakan juga masih kurang dari
harapan. Untuk memenuhi harapan umbi-umbian
dengan nilai harapan rendah membutuhkan
konsumsi pangan sebesar 65.75 gram, sedangkan

padi-padian serta minyak dan lemak sebaiknya
dikurangi konsumsinya karena terdapat kelebihan
masing-masing sebesar 1205 dan 155 gram.
Sedangkan kelompok dari pangan sayur dan buah
telah melebihi sebanyak 120 grm. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa kontribusi energi untuk padi-
padian paling tinggi disusul oleh kelompok buah
dan sayur.

Dalam konsep PPH, setiap kelompok pangan
dalam bentuk energy mempunyai pembobot yang
berbeda tergantung peranan pangan dari masing-
masing kelompok terhadap pertumbuhan dan
perkembangan manusia. Sebagai contoh,
pembobot pada kelompok padi-padian, umbi-
umbian dan gula hanya 0,5 karena pangan tersebut
hanya sebagai sumber energy untuk pertumbuhan
manusia. Sebaliknya pangan hewani dan kacang-
kacangan sebagai sumber protein yang berfungsi
sebagai pertumbuhan dan perkembangan manusia
mempunyai pembobot 2 dan sayur+buah sebagai
sumber vitamin dan mineral, serat dan lain-lain

Tabel 9. Perbandingan Skor PPH

                Skor PPH Estimasi Berat (grm)
No. Kelompok Pangan

AKE ideal selisih  Aktual ideal selisih

1 Padi-padian 29.37 25.00 4.37 1480 275 1205.00
2 Umbi-umbian 1.24 2.50 -1.26 24.25 90 -65.75
3 Pangan Hewani 10.07 24.00 -13.93 196 140 56.00
4 Minyak dan Lemak 13.65 5.00 8.65 180 25 155.00
5 Buah/Biji berminyak 0.00 1.00 -1.00 0 10 -10.00
6 Kacang-kacangan 6.72 10.00 -3.28 24 35 -11.00
7 Gula 1.71 2.50 -0.79 69 30 39.00
8 Sayur dan buah 22.00 30.00 -8.00 350 230 120.00
9 Lain-lain 0.00 0.00 0.00 23 15 8.00
 Total 84.77 100 -15.23 2346 850.00 1496.25

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel  10. Skor PPH

No. Kelompok Pangan Skor AKE Skor Maks Skor PPH

1 Padi-padian 29.37 25.00 25.00
2 Umbi-umbian 1.24 2.50 1.12
3 Pangan Hewani 10.07 24.00 10.07
5 Minyak dan Lemak 13.65 5.00 5.00
6 Buah/Biji berminyak 0.00 1.00 1.00
7 Kacang-kacangan 6.72 10.00 6.72
8 Gula 1.71 2.50 1.71
9 Sayur dan buah 22.00 30.00 22.00
10 Lain-lain 0.00 0.00 0.00
 Total 84.77 100.00 72.62

Sumber : Data Primer Diolah

Tingkat Konsumsi Energi Melalui Diversifikasi Pangan Lokal Pada Kegiatan MKRPL
(Kasus Desa Catur, Kintamani)            | Parwati, I.A.
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mempunyai pembobot 5 (Mewa Ariani.2012).
Dengan mengalikan proporsi energy dengan
masing-masing pembobotnya, maka dalam
konsep PPH akan diperoleh skor sebesar 100.
Dalam arti diversifikasi konsumsi pangan sesuai
konsep PPH harus mempunyai skor 100.

Hasil survey menunjukkan, sebelum MKRPL
berdasarkan skor PPH, yaitu sebesar 68.85,
pangan yang dimakan belum mencukupi harapan
dan kurang beragam. Skor PPH ini jauh lebih kecil
dari skor PPH Bali (71,59), sedangkan setelah
MKRPL skor meningkat menjadi 72,62 namun
peningkatan ini masih jauh dari skor harapan hal
ini perlu menjadi perhatian, sebab skor PPH yang
diharapkan adalah 100. Konsumsi pangan padi-
padian, serta minyak dan lemak telah melebihi
konsumsi ideal. Hal ini terlihat dari skor AKE yang
telah melebihi skor Maksimum, sementara
kelompok pangan lain masih kurang dari harapan.

Bahan pangan yang perlu dikurangi
konsumsinya adalah minyak dan lemak, Kelompok
pangan ini dikonsumsi melebihi konsumsi ideal,
sehingga konsumsi harus dikurangi. Sementara
itu, bahan pangan yang harus ditingkatkan
konsumsinya adalah, umbi-umbian, pangan
hewani, minyak dan lemak, kacang-kacangan,
serta sayur dan buah.

KESIMPULAN

Mata pencaharian ibu-ibu di desa Catur
sebagian besar sebagai petani kebun dan hanya
sedikit sebagai dagang, peternak dan buruh tani.
Tingkat pendidikan responden sebagian besar
tamat Sekolah Dasar (55%), pendidikan akan
berpengaruh pada pola fikir dalam kesesuaian
penyusunan menu terhadap standar gizi.
Diversifikasi konsumsi pangan pada dasarnya
memperluas pilihan masyarakat dalam kegiatan
konsumsi sesuai dengan citarasa yang diinginkan
dan mendapatkan pangan dan gizi agar dapat
hidup sehat dan aktif, dengan melihat pendidikan
petani responden sebagian besar adalah tamatan
SD ditambah kurangnya pengetahuan tentang gizi
maka masyarakat Catur masih butuh penyuluhan
lebih lanjut tentang pola konsumsi pangan yang
tepat

Rata-rata petani mengeluarkan uang untuk
memenuhi kebutuhan hidup  keluarga per hari
terbanyak untuk pembelian Beras (kelompk padi-
padian),  pengeluaran untuk pembelian sayur dan
buah adalah pengeluaran terbanyak ketiga setelah
lain-lain dan pembelian kelompok pangan hewani.
Jumlah konsumsi energy dan protein yang

dikonsumsi keluarga petani koperator belum
memenuhi anjuran. Rekomendasi dari Widyakarya
Pangan dan Gizi Tahun 2008 standar konsumsi
energy per kapita per hari adalah 2000 kilo kalori,
sedangkan protein 52 grm/kapita/hari, sedangkan
konsumsi energy keluarga responden 1224.36 kilo
kalori dan protein 19.6 gram/kapita/hari

Pola konsumsi masyarakat di desa Catur
masih belum sesuai dengan pola pangan ideal
yang tertuang dalam PPH. Konsumsi dari
kelompok padi-padian (beras, jagung, terigu) masih
dominan. Konsumsi pangan aktual untuk setiap
bahan pangan masih kurang dari konsumsi yang
diharapkan.
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ABSTRACT

Subak In Urban Efforts To Keep Existence
( Study Case Subak Padanggalak, Kesiman Denpasar Bali )

National rice demand continues  increase along with the increase of population. Rice is the main focus of
national food security that most (90%) is supplied from the ricefield/ wetland, which is managed directly by
Subak (case Bali). Subak is a social organization that regulates the irrigation problem in Bali which is
recognized as one of the World Cultural Heritage (WCH). Operationally, Subak serves organize, distribute,
and utilize the collective water supply and fair to all members. Parameter of food security is measured by
three indicators, namely availability (availability), access (accessibility), and the ability (affordability). If the
number of the population continues to grow, while the number of food crops is declining due to land conversion
it can be concluded there will be deficit availability (availability) of food. Competition is very keen in the use
of very limited resources (land and water), became seizure of various parties for the development of residential
areas, construction of objects and tourism facilities, and efforts to preserve agriculture. Land conversion is
the most serious threat in agricultural conservation efforts, especially in urban areas. Padanggalak Subak
Subak is one example in urban areas, face the challenge of land conversion that is quite alarming. Land
conversion  reached 25% (38 ha) of the area originally Subak 150 ha to 112 ha (since used the green line).
The existence of Subak Padanggalak through the application of Tri Hita Karana in the implementation of the
water control system, expected to continue to survive despite being attacked by non-agricultural investors.
Parhyangan aspect ritual embodied in the form of facilities and execution of rituals still performed by Subak
Padanggalak .Aspek pawongan or harmonious relationship between the fellow realized in awig awig and
pararem Subak functioning supervisory tools at the same time controlling the order and preservation
keamanan.Upaya terms of Subak Padanggalak palemahan the main thing is the preservation of nature and
the environment (land and irrigation water)

Key words :  Subak, urban, existence

ABSTRAK

Kebutuhan beras nasional terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.  Beras merupakan
tumpuan utama ketahanan pangan nasional yang sebagian besar (90%) dipasok dari lahan sawah,yang
dikelola secara langsung oleh Subak (kasus Bali). Subak adalah organisasi social yang mengatur masalah
pengairan di Bali yang diakui sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia (WBD). Secara operasional,subak
berfungsi mengatur,mendistribusi, dan memanfaatkan ketersediaan air secara kolektif dan adil kepada
semua anggotanya. Parameter keamanan pangan (food security) diukur dengan tiga indikator, yaitu ketersediaan
(availability) ,akses(accessibility),dan kemampuan (affordability). Apabila jumlah penduduk terus bertambah,
sedangkan jumlah tanaman pangan terus berkurang akibat alih fungsi lahan  maka bisa disimpulkan akan
terjadi deficit ketersediaan (availability) pangan. Persaingan yang sangat tajam dalam pemanfaatan
sumber daya yang sangat terbatas (lahan dan air), menjadi rebutan dari berbagai pihak untuk kepentingan
pengembangan kawasan  permukiman, pembangunan objek dan sarana pariwisata, dan upaya untuk
melestarikan pertanian.  Alih fungsi lahan  merupakan ancaman yang paling serius didalam usaha pelestarian
pertanian terutama di perkotaan. Subak Padanggalak merupakan salah satu contoh subak di perkotaan,
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PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas strategis dalam
sistem ketahanan pangan nasional karena beras
merupakan pangan utama hampir 100% rakyat
Indonesia.  Kebutuhan beras nasional terus
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk. Beras merupakan tumpuan utama
ketahanan pangan nasional yang sebagian besar
(90%) dipasok dari lahan sawah. Parameter
keamanan pangan (food security) diukur dengan tiga
indikator, yaitu ketersediaan (availability), akses
(accessibility), dan kemampuan (affordability).
Indikator ketersediaan (availability), terjelaskan
dari aspek produksi khususnya beras. Semakin
rendah produksi beras maka ketersediaan rendah
dan semakin berpengaruh terhadap aspek
selanjutnya, yaitu aspek akses (accessibility).
Akses masyarakat untuk mendapat beras
sebagai makanan pokok ditentukan oleh dukungan
atas distribusi beras itu sendiri. Sedangkan aspek
kemampuan (affordability) menurut Krishnaraj
(2005), berkaitan erat dengan kontribusi dan
perubahan cara berfikir masyarakat tentang
budaya pertanian. Kemampuan produksi beras
bisa diukur dar i sejauh mana kontribusi
masyarakat untuk menghasilkan beras.

Masyarakat bisa mendapatkan beras apabila
mereka bisa membeli beras dipasaran. Sehingga,
mustahil apabila suatu Negara mampu mencapai
kondisi keamanan pangan apabila masyarakatnya
belum mendapatkan pangan yang diinginkan.
Penyediaan beras di Bali menunjukkan masalah
yang cukup mengkhawatirkan terkait alih fungsi
lahan pertanian yang berlangsung  secara terus
menerus. Data dari Kementerian Perdagangan
menyebutkan bahwa tingkat konsumsi beras
orang Indonesia sangatlah tinggi rata-rata
mencapai 130-140 kilogram perkapita pertahun,
sedangkan konsumsi beras orang Asia hanya
65-70 kg per kapita per tahun (Bali Post, 2012).
Apabila jumlah penduduk terus bertambah,
sedangkan jumlah tanaman pangan terus berkurang

akibat alih fungsi lahan maka bisa disimpulkan
akan terjadi defisit ketersediaan (availability)
pangan di Pulau Bali.

Subak merupakan lembaga produksi
pertanian  pertama yang merepresentasikan
budaya masyarakat Bal i,  sarat muatan
pengetahuan lokal dengan nilai-nilai Hindu Bali.
Subak tidak sekedar lembaga teknik keirigasian
yang handal menangani pengairan, melainkan
konstruksi   sosial  hasil   interaksi   masyarakat
dengan sesamanya, dengan lingkungan alamnya,
dan dengan nilai-nilai mistis yang diyakini dan
dianut sebagai pegangan hidup masyarakat. Para
ilmuan menyebut subak sebagai kelembagaan
bersifat tekno-sosio-religius (Tarigan dan
Simatupang, 2014).

Subak bersifat otonom dari beragam sisi
meliputi wilayahnya,  perencanaan kegiatan,
pelaksanaan    pengaturan rumah tangganya,
aturan-aturan yang mengikat masyarakatnya,
struktur organisasi,  manajemen dan proses
pengambilan keputusan dalam mengelola sumber
daya yang dimiliki,namun hal ini menjadi kekuatan
subak dalam seleksi dan adaptasi terhadap
intervensi kuasa, pengetahuan, maupun  teknologi
dari luar.  Subak terhindar dari tumpang tindih
wewenang dan kekuasaan pemerintahan formal,
bersifat otonom secara wi layah ,struktur
organisasi, maupun aturan-aturan manajemen
pengairan (Windia,2006). Penolakan penggunaan
teknologi pertanian tertentu merupakan bentuk
seleksi dan adaptasi subak untuk menjaga
eksistensinya, namun secara konsisten
berkontribusi  dalam   pencapaian  swasembada
beras ( Windia, 2010)

Upaya pelestarian Subak Padanggalak yang
berlokasi di  perkotaan umumnya akan mengalami
tantangan lebih besar mengingat laju alih fungsi
lahan pertanian (sawah) menjadi peruntukan non
pertanian peluangnya semakin besar. Persaingan
subak di daerah perkotaan dalam mendapatkan
air irigasi bahkan semakin berat akibat subak
sudah dikepung perumahan, industri dan fasilitas

menghadapi tantangan alih fungsi lahan yang cukup mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan sampai saat ini
mencapai  25% (38 Ha) dari semula luas subak 150 Ha menjadi 112 Ha (sejak dijadikan jalur hijau).
Eksistensi Subak Padanggalak  melalui  penerapan Tri Hita Karana di dalam pelaksanaan kegiatan subak
,  diharapakan masih terus bertahan walaupun digempur oleh investor non pertanian. Aspek Parhyangan
diwujudkan dalam bentuk fasilitas ritual dan pelaksanaan kegiatan ritual masih tetap dilakukan oleh subak
Padanggalak .Aspek pawongan atau hubungan harmonis antar sesama diwujudkan dalam awig-awig dan
pararem subak yang berfungsi pengendali sekaligus alat pengawas ketertiban dan keamanan.Upaya
pelestarian Subak Padanggalak dilihat dari segi palemahan yang paling utama adalah  pelestarian alam
dan lingkungan (lahan dan air irigasi).

Kata kunci  :  Subak, perkotaan,eksistensi

Upaya Subak di Perkotaan Untuk Menjaga Eksistensinya
(Studi Kasus : Subak Padanggalak, Kesiman Denpasar Bali)            | W.S. Astiti, dkk.



Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian, Vol.13 No. 39 Agustus 201560

pariwisata. Tantangan yang dihadapi subak
terutama subak diperkotaan adalah adanya
pasar bebas atau pasar global  yangberimplikasi
terjadinya marginalisasi dalam bentuk
permodalan, keterdesakan pemanfaatan lahan
sawah karena  telah  beralih  fungsi,  dan   ketidak
berdayaan  dalam  mempertahankan ekosistem
pertanian. Pencemaran Saluran irigasi di Bali yang
dipelihara oleh  sistem subak banyak yang
terkontaminasi kasus polusi, seperti dialiri
sampah plastic hingga sampah rumah tangga.
Bahkan,di Denpasar banyak alur sungai dan
saluran air ke  sawah dipenuhi sampah plastik dan
limbah. Ancaman lainnya adalah  melangitnya tarif
pajak bumi dan bangunan (PBB) serta kurang
tertariknya anak muda (generasi muda) untuk
menekuni bidang pertanian.

Disamping itu pula alih pekerjaan (transformasi
pekerjaan) petani dan keluarganya juga peluangnya
semakin besar mengingat beragamnya jenis
pekerjaan yang tersedia sepanjang tahun di luar
sektor pertanian. Hal ini mendorong petani
menjual sawahnya. Data BPS tahun 2010
menunjukkan bahwa selama lima tahun (2004-
2009),   rata-rata setiap tahun lahan sawah yang
beralih fungsi lebih dari 1.000 hektar. Hal ini sangat
membahayakan ketahanan pangan di Bali.
Penyempitan lahan pertanian yang terjadi
didaerah  perkotaan dipicu oleh melambungnya
harga tanah yang sebagian besar digunakan untuk
lahan permukiman.   Kondisi ini menggoda pemilik
lahan untuk menjual lahan pertaniannya yang
sudah terjepit oleh permukiman.   Di samping itu,
juga karena sarana irigasi yang sudah tidak
memadai untuk menyediakan air bagi kebutuhan
lahan Pertanian yang masih ada (Bisnis
Bali,2014). Maraknya  alih fungsi lahan di Bali,
khususnya di Kota Denpasar menjadi ancaman
serius bagi  keberlangsungan nasib petani dan
lahan Pertanian sawah mereka sekaligus
subaknya. Hasil sensus Pertanian Desember
2013, diketahui bahwa jumlah rumah tangga petani
(RTP) di Bali 404.507KK,menurun 55.930KK
(17,85%) dibandingkan dengan tahun  2003 yang
jumlahnya mencapai 460.437 KK.

Penurunan ini terjadi karena alih fungsi lahan
sawah yang berubah menjadi pemukiman. Dari
jumlah itu 63,58% adalah petani gurem yang
menggarap lahan sawah kurang dari 50 are
(BaliPost, 2013). Implikasi perubahan fungsi lahan
pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam
kapasitas penyediaan pangan, dan  bahkan dalam
jangka panjang dapat menimbulkan kerugian
social dan kemiskinan structural secara
berkepanjangan. Melihat hal tersebut di atas,

maka mengkaji tentang upaya yang dilakukan
Subak Padanggalak dalam melestarikan subaknya
dilihat dari konsep Tri Hita Karana menjadi sangat
penting. Pada dasarnya, konsep Tri Hita Karana
(THK) merupakan sebuah landasan yang
bersumber dari agama Hindu. Namun sejatinya
konsep ini adalah konsep universal yang eksis
dalam kehidupan setiap umat beragama di dunia.
Disebut eksis karena THK pada intinya
mengedepankan harmoni dan prinsip-prinsip
kebersamaan dalam kehidupan umat manusia
(Windia dan Dewi, 2006 dalam Lestari, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Subak Padanggalak,
Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar
Timur, Denpasar Bali. Lokasi penelitian dipilih
secara sengaja sebagai wakil subak yang berada
di daerah perkotaan. Sumber data dalam penelitian
ini berasal dari dua sumber yakni sumber data
primer dan sumber data sekunder. Data primer
diperoleh lagsung dilapangan melalui observasi
lapangan, wawancara dengan informan kunci
(petani, pengurus subak, tokoh masyarakat,
pemerintah dan swasta), sedangakan data
sekunder diperoleh dari studi pustaka yang relevan.
Analisis data dilakukan dengan analisis deskritif
kualitatif. Informan kunci ditentukan secara
purposive (sengaja) dengan pertimbangan
dianggap mampu menjawab tujuan penelitian.
Jenis data yang diamati dalam penelitian ini
meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Data
kuantitatif berupa karakteristik subak yang
mencakup luasan subak, kepemilikan lahan
pertanian, jumlah kepengurusan dan anggota
subak.Data kualitatf yang dicari adalah penerapan
elemen-elemenTri Hita Karana di Subak
Padanggalak baik aspek parhyangan, pawongan
dan palemahan, peran pemerintah dan swasta di
dalam membantu pelestarian subak.Sedangkan
analisis data yang dipergunakan adalah  analisis
deskritif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Subak Padanggalak

Subak Padanggalak terletak di wilayah Desa
Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur yang diapit
oleh dua sungai besar yaitu Tukad Ayung (sebelah
barat dan selatan) dan Tukad Menguntur (sebelah
timur) serta jalan Gatot Subroto sebelah utara.
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Luas areal sawah pada Subak Padanggalak
seluas 112 hektar dengan jumlah anggota
sebanyak 213 orang dan dibagi menjadi tujuh
munduk, terdiri atas Munduk Gendang memiliki
luas areal 10 hektar dengan jumlah anggota
sebanyak 20 orang, Munduk Batuaji memiliki luas
areal 17 hektar dengan jumlah anggota sebanyak
34 orang, Munduk Kertasari memiliki luas areal
23 hektar dengan jumlah anggota sebanyak 51
orang, Munduk Delungdung memiliki luas areal 38
hektar dengan jumlah anggota sebanyak 42 orang,
Munduk Pasekan memiliki luas areal 8 hektar
dengan jumlah anggota sebanyak 8 orang, Munduk
Tangtu memiliki luas areal 15 hektar dengan jumlah
anggota sebanyak 25 orang, dan Munduk Biaung
memiliki luas areal 11 hektar dengan jumlah
anggota sebanyak 33 orang.

Subak Padanggalak merupakan subak natak
tiyis artinya subak ini mendapatkan air dari air
tirisan dari subak-subak di bagian hulunya. Subak
Padanggalak memiliki struktur organisasi dengan
pembagian tugas sbb: 1) Pekaseh (ketua subak),
2) Kelian Munduk membantu pekaseh dalam
menjalankan tugas internal subak, 3) Kesinoman
( Juru Arah), dan 4) Krama pengayah (anggota
subak).  Anggota subak adalah petani pemilik
penggarap sawah  dan petani penggarap  yang
lahannya berada pada subak wilayah Subak
Padangggalak. Subak Padangggalak juga
memiliki koperasi tani. Kegiatan koprasi ini meliputi
pengadaan sarana produksi berupa pupuk, benih
padi, dan sarana produksi lainnya, sehingga petani
dapat membeli sarana produksi dengan harga yang
lebih rendah.  Sistem pembagian air  secara terus
menerus atau kontinues flow karena air ada
tersedia sepanjang musim tanam.

Eksistensi keberadaan Subak Padanggalak
dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana (THK) dimana
THK merupakan tiga aspek yang diyakini
menyebabkan terciptanya kesejahteraan dan
kebahagiaan dalam kehidupan di Subak
Padanggalak, dimana ketiga aspek itu adalah
hubungan yang harmonis antara manusia dengan
Tuhannya (parhyangan), manusia dengan sesama
(pawongan) dan manusia dengan alam sekitarnya
(pelemahan). Dengan menerapkan THK di dalam
pelaksanaan kegiatan subak, eksistensi subak
khususnya Subak Padanggalak diharapkan masih
terus bertahan walaupun digempur oleh investor
non pertanian

Aspek Parhyangan

Aspek Parhyangan diwujudkan dalam bentuk
fasilitas ritual dan pelaksanaan kegiatan ritual.

Subak Padanggalak memiliki Pura, tempat suci
untuk melakukan kegiatan ritual. Pura individu
yang terdapat di Subak Padanggalak disebut
dengan Sanggah Catu, sedangkan Pura milik
kelompok disebut dengan Pura Bedugul. Kegiatan
ritual yang dilakukan oleh Subak Padanggalak
meliputi kegiatan ritual secara individual oleh
petani dan kegiatan ritual secara kolektif oleh
subak, baik secara rutin maupun tidak rutin.
Fasilitas ritual yang dimiliki oleh Subak
Padanggalak meliputi Pura Subak dan Pura Ulun
Carik, sedangkan Pura Bedugul terletak di masing-
masing munduk. Pura Bedugul merupakan tempat
pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wase dalam
manifestasinya sebagai Dewi Sri yaitu Dewi
kesuburan.  Tempat suci milik perorangan disebut
sanggah catu yang terletak di petak sawah paling
hulu dekat ambang pemasukan air milik petani.

Keberlanjutan subak sangat ditopang oleh sisi
religius anggotanya yang tercermin dari keajegan
fasilitas ritual.Subak juga merencanakan
pemeliharaan Pura Subak yang dilaksanakan
umumnya setiap menjelang kegiatan ritual
keagamaan (odalan) baik berupa pembersihan
bangunan, renovasi kecil jika diperlukan, atau
pembersihan dari rumput dan sampah
pengganggu. Keberlanjutan subak sangat ditopang
oleh sisi religiusitas subak yang salah satunya
tercermin dari keajegan fasilitas ritual. Sifat subak
sebagai lembaga sosio-agraris-religius tergantung
kepada keberadaan pura ini. Upaya subak ini akan
menjamin kelestarian subak.

Pelaksanaan kegiatan ritual masih tetap
dilakukan oleh subak Padanggalak dari masa ke
masa.Kegiatan ritual dilakukan baik secara kolektif
maupun sendiri-sendiri. Kegiatan ritual kolektif
yang secara rutin terus dilaksanakan oleh Subak
Padanggalak yangmeliputi magpag toya, ngusaba
sedangkan secara individu didasarkan pada fase-
fase pertumbuhan tanaman padi seperti; ngendagin
(mulai pengolahan lahan), ngurit(saat tabur benih),
nuasen nandur (saat nanam padi), mubuhin (umur
padi 12 hari), neduh (umur padi 27-35 hari),
nyungsung (padi umur 42 hari), biyukukung (umur
padi 65-70 hari), dan mantenin dilakukan setelah
selesai panen. Berkaitan dengan pembiayaan
kegiatan ritual ini diambil dari peturun (iuran)
anggota Subak, sumbangan (aturan) anggota atau
pihak lain. Besarnya iuran disepakati bersama
dalam rapat (sangkepan) sebelum pelaksanaan
upacara.

Kegiatan ritual juga merupakan mekanisme
subak dalam menjaga daya ikat aspek sosial
sekaligus menguatkan pondasi religiusitas subak.

Upaya Subak di Perkotaan Untuk Menjaga Eksistensinya
(Studi Kasus : Subak Padanggalak, Kesiman Denpasar Bali)            | W.S. Astiti, dkk.
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Pelaksanaan ritual di subak merupakan sarana
subak dalam membangun rasa kebersamaan, rasa
memiliki, dan tanggung jawab anggota terhadap
subak yang dilandasi oleh kesadaran bahwa
semua rezeki dan anugerah yang diperoleh dalam
usahatani di Subak semata-mata atas izin dan
kemurahan hati Tuhan. Oleh karenanya,
pelaksanaan ritual sebagai manifestasi dari
pengharapan dan permohonan petani kepada
Tuhan agar memberikan anugerah yang baik atas
usahataninya merupakan wujud atas usahanya
menjaga sumber penghidupan tersebut. Bagi
masyarakat petani subak di Bali, pelaksanaan
ritual menjadi salah satu pondasi pokok dalam
upaya subak menjamin kelestarian subak pada
masa depan. Hal ini juga berlaku bagi Subak
Padanggalak dimana pelaksanaan ritual selain
sebagai implementasi falsafah THK juga sekaligus
sebagai mekanisme menjaga kelestarian Subak
dalam jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa
tidak akan pernah ada keberlanjutan subak tanpa
adanya ritual keagamaan, dan eksistensi subak
tidak akan bisa dipertahannkan bila tidak dibarengi
dengan kegiatan ritual keagamaan  dalam subak.

Aspek  Pawongan

Aspek pawongan atau hubungan harmonis
antar sesama diwujudkan dalam awig-awig dan
pararem subak yang berfungsi pengendali
sekaligus alat pengawas ketertiban dan keamanan.
Peran awig-awig dan pararem sagat penting bagi
kelestarian subak baik secara sekala maupun
niskala. Secara sekala awig-awig dan pararem
mengatur perilaku anggota subak menyangkut
tentang, (a) tata cara berinteraksi sosial dengan
sesama anggotanya,  (b) hak dan kewajiban
anggota maupun pengurus subak. Hak anggota
subak berkaitan dengan hak mendapatkan
pembagian air irigasi yag adil, hak atas informasi,
akses dan penggunaan fasilitas subak, dan hak
atas pelaksanaan ritual. Sedangkan kewajiban
anggota subak adalah melakukan gotong royong
subak, membayar iuran subak, menjaga
keamanan dan ketertiban lingkungan subak, dan
juga mentaati tata cara distribusi air yang telah
disepakati.

Penanganan perselisihan atau konflik antar
anggota  yang  menyangkut hal-hal yang
berhubungan dengan aktivitas subak diatur dan
diselesaikan secara kekeluargaan dengan mediasi
pengurus Subak Padanggalak. Menurut
keterangan Pekaseh Subak Padanggalak hampir
tidak ada konflik yang terjadi di subak yang

penyelesaiannya sampai ke pengadilan. Sumber
konflik umumnya berasal dari ketidak adilan dalam
distribusi air irigasi, namun ini sangat jarang terjadi
di Subak Padanggalak. Sumber konplik lainnya
dari  penggembalaan hewan ternak yang merusak
tanaman petani lainnya, pola tanam yang dilakukan
tidak mentaati kesepakatan bersama,
tersumbatnya aliran air irigasi oleh sawah di hulu
dan sebagainya.

Subak Padanggalak memiliki aturan
pembagian air irigasi secara adil kepada semua
anggota dan semua areal persawahan mendapat
perlakuan yang sama. Subak Padanggalak dalam
menjaga keberlangsungan hidupnya memerlukan
kontribusi dari setiap anggotanya baik berupa
tenaga, natura, maupun sumbangan pemikiran.
Aktifitas pemeliharaan sarana dan prasarana
subak, fasilitas fisik dan fasilitas ritual dilakukan
oleh anggota subak sendiri secara bersama-sama
melalui gotong royong dan ngayah.

Subak Padanggalak mengimplementasikan
falsafah THK dalam aspek pawongan salah satunya
dalam kegiatan rapat subak. Rapat Subak
dilakukan secara rutin dan insidental jika
adapermasalahan di Subak Padanggalak dan jika
ada program dari pemerintah. Gotong royong masih
tetap berjalan dengan baik dan dilakukan oleh
seluruh anggota aktif, seperti perbaikan atau
pemeliharaan Pura Subak Padanggalak maupun
perbaikan jaringan irigasi dan fasilitas fisik subak
lainnya.

Subak Padanggalak memiliki Koperasi Sarin
Gumi dan Lembaga Usaha Ekonomi Subak
(LUES). Koperasi tersebut merupakan bagian dari
swadaya masyarakat untuk kesejahteraan
anggotanya dengan memberikan dana atau modal
usaha melalui simpan pinjam bagi petani ataupun
masyarakat yang memerlukan. Tersedianya
kelembagaan usaha di subak membantu anggota
subak dalam mendukung pembiayaan
usahataninya sehingga tidak ada lahan
persawahan yang terbelengkai. Hal ini juga
merupakan salah satu upaya subak yang
menjamin pelestarian atau keberlanjutan subak
dalam jangka panjang.

Aspek Pelemahan

Upaya pelestarian Subak Padanggalak dilihat
dari segi palemahan yang paling utama adalah
Pelestarian alam dan lingkungan (lahan dan air
irigasi). Akhir-akhir ini terjadi persaingan yang
sangat tajam dalam pemanfaatan sumberdaya
yang sangat terbatas,yakni tanah dan air. Pulau



63

Bali adalah pulau kecil dengan sumber daya alam
dan air yang sangat terbatas menjadi rebutan dari
berbagai pihak untuk kepentingan pengembangan
kawasan permukiman, pembangunan objek dan
sarana pariwisata,dan upaya untuk melestarikan
pertanian. Pada saat ini upaya melestarikan
Pertanian sebagai salah satu sector untuk
menunjang kehidupan masyarakat mempunyai
tantangan yang sangat   besar.  Alih fungsi lahan
merupakan ancaman serius didalam usaha
pelestarian pertanian khususnya subak diperkotaan.
Subak Padanggalak merupakan salah satu contoh
subak di perkotaan, menghadapi tantangan alih
fungsi lahan yang cukup mengkhawatirkan.Alih
fungsi lahan sampai saat ini mencapai 38 Ha dari
semula luas subak 150 Ha menjadi 112 Ha (sejak
dijadikan jalur hijau). Subak berupaya menekan
alih fungsi lahan ini dengan cara menyarankan
pemilik lahan untuk berusaha tidak menjual
lahannya tetapi memilih mengontrakkannya jika
terpaksa. Subak juga mengatur agar lahan yang
disewakan tetap difungsikan sebagai lahan
pertanian

Upaya pemerintah terutama Pemerintah
Kodya Denpasar sangat antusias didalam
membantu pelestarian Subak Padanggalak.
Bantuan dari pemerintah dalam bentuk bantuan
material dan bantuan non material seperti
pembinaan subak, penyuluhan tentang teknologi
baru, varietas baru dan  Pemerintah memberikan
kemudahan bebas pajak kepada seluruh petani di
Subak Padanggalak yang nyata-nyata
memanfaatkan lahan sawahnya untuk kegiatan
usahatani.  Bantuan tahunan dalam bentuk
bantuan dana hibah sebesar Rp 50 juta. Bantuan
hibah dialokasikan dengan tujuan untuk membantu
kegiatan ritual, untuk menguatkan modal dalam
pembelian pupuk, sebagai dana operasional
pengurus, dan untuk pembangunan fisik. Subak
Padanggalak mendapatkan subsidi sarana
produksi dari pemerintah yang dilaksanakan oleh
Dinas Pertanian Kodya Denpasar.

Seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah
di atas menunjukkan bahwa pemerintah juga
berperan cukup besar dalam mendukung upaya
pelestarian Subak Padanggalak. Bahkan, tanpa
dukungan pemerintah eksistensi subak di daerah
perkotaan seperti Subak Padanggalak akan
mengalami ancaman serius baik dari semakin
tingginya pajak, persaingan air irigasi, alih fungsi
lahan, dan sebagainya.

Selain adanya bantuan dari pihak pemerintah,
terdapat pula bantuan dari pihak swasta yang
membantu Subak Padanggalak dalam bentuk

bantuan material dan non material. Peran swasta
membantu Subak Padanggalak dalam
membangun Desa Budaya Kertalangu sebagai
kawasan Desa Wisata di Desa Kesiman
Kertalangu hanya memberikan bantuan berupa
pembuatan jalan jogging track yang dikerjakan
melalui kerjasama dengan para petani. Pajak
untuk jalur hijau dibayar oleh pemerintah Kodya
Denpasar sepenuhnya. Bantuan pupuk dan benih
padi gratis berasal dari PT. Uber Sari pengelola
Desa Budaya Kertalangu, Gong Perdamaian
Dunia, dan Paguyuban Tanaman Hias yang ada
di Padanggalak. Benih padi yang diberikan
sebanyak 25kg/ha dan pupuk sebanyak 200 kg/
ha Urea dan 100 kg/ha pupuk ponska.

Peranan Subak di dalam membantu
eksistensi petani dengan cara menghubungkan
dengan Dinas Pertanian agar mendapat subsidi
pupuk dan alat pertanian lainnya. Hal ini membantu
meringankan beban petani sehingga mereka tetap
bertahan berusahatani. Subak juga mengajukan
permohonan bebas pajak atas sawah yang
produktif ke pemerintah Kodya Denpasar yang
secara keseluruhan dipenuhi. Subdisi pajak ini
sangat besar membantu Subak khususnya petani
dalam menjaga alih fungsi lahan di Subak.

Subak memperoleh bantuan perbaikan dan
pemeliharaan jaringan irigasi subak dari Dinas
Pekerjaan Umum (PU). Bantuan yang dalam
bentuk proyek ini sangat meringankan beban biaya
subak dalam usahanya menjamin distribusi air
irigasi ke sawah petani tidak terganggu yang
diakibatkan oleh rusaknya jaringan irigasi. Subak
Padanggalak juga masuk dalam wilayah jalur hijau
yang melarang alih fungsi lahan atau alih
peruntukan. Upaya-upaya subak ini merupakan
beberapa langkah nyata subak dalam melestarikan
subaknya. Kegiatan pendistribusian air irigasi di
Subak Padanggalak dilakukan secara normal
(saat air mencukupi) dan secara tidak normal (saat
air tidak cukup). Dalam keadaan normal, jumlah
air cukup melimpah dan mencukupi, sehingga
langsung bisa didistribusikan ke petakan sawah.
Kondisi tidak normal terjadi j ika adanya
permasalahan atau gangguan seperti adanya
proyek irigasi, kebocoran air, dan adanya saluran
menggantung. Sistem pembagian air di Subak
Padanggalak juga menggunakan sistem tektek
atau sistem satu ayahan, dimana satu porsi
ditambah dengan adanya kontribusi seorang
tenaga kerja dan satu porsi material berupa natura
atau uang berdasarkan prinsip keadilan.
Pengalokasian air irigasi dilakukan secara relatif
proposional sesuai dengan luas lahan yang diairi

Upaya Subak di Perkotaan Untuk Menjaga Eksistensinya
(Studi Kasus : Subak Padanggalak, Kesiman Denpasar Bali)            | W.S. Astiti, dkk.
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dan  harus sesuai dengan aturan yang telah
disepakati dalam rapat subak beserta hak yang
diterima, dengan mengutamakan prinsip keadilan
disertai tanggung jawab kontribusi baik tenaga
kerja maupun natura ke subak merupakan
mekanisme subak untuk menjamin setiap anggota
merasa memiliki hak dan tanggung jawab yang
sama terhadap keberadaan subak. Hal ini akan
menjamin eksistensi subak ke depannya yang
berujung kepada peluang besar dalam menjaga
kelestarian subak.

Keberlangsungan kegiatan usahatani di
tingkat subak sebagai salah satu pilar kelestarian
subak sangat dipengaruhi oleh kelancaran
pasokan air irigasi dan kondisi jaringan irigasi di
subak. Demikian juga keberadaan bangunan fisik
subak lainnya yang menunjang tugas dan fungsi
subak seperti keberadaan Balai Subak
Padanggalak. Eksistensi Subak Padanggalak
sampai saat ini masih bisa dipertahankan karena
semua kegiatan subak masih diusahakan
berlandaskan konsep  Tri Hita Karana yaitu
hubungan harmonis dengan Tuhannya, dengan
sesamanya dan dengan alam lingkungannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Subak Padanggalak sudah berupaya dalam
melestarikan keberadaaannya, dimana semua
kegiatan subak diusahakan  berlandaskan falsafah
Tri Hita Karana. Beberapa hal yang harus mendapat
perhatian khusus terkait masalah keamanan pangan
di Bali saat ini,bahwa pembangunan pariwisata yang
sangat pesat, penanaman dana-dana investor asing
yang tidak terkendali, dan meningkatnya kebutuhan
pangan di Bali adalah masalah yang harus segera
direspons.Untuk  menghindari  kerugian  petani
pada   masa  panen,  pemerintah hendaknya
mampu membeli hasil panen dengan harga yang
wajar  sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Pemerintah harus turun tangan untuk
mencegah ancaman alih fungsi lahan yang
semakin tinggi dan semakin memprihatinkan,
dimana apabila lahan sawah habis alih fungsi,
subak juga akan hilang
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hasil yang diperoleh dan bahasan yang berkaitan
dengan laporan-laporan sebelumnya. Hindari
mengulang pernyataan yang telah disampaikan
pada metode, hasil dan informasi lain yang telah
disajikan pada pendahuluan.

3.7 Kesimpulan dan Saran : Disajikan secara terpisah
dari hasil dan pembahasan.

3.8 Ucapan  Terima Kasih : Dapat disajikan bila
dipandang perlu. Ditujukan kepada yang
mendanai penelitian dan untuk memberikan
penghargaaan kepada lembaga mau pun
perseorangan yang telah membantu penelitian
atau proses penulisan ilmiah.

3.9 Daftar Pustaka : disusun secara alfabetis
menurut nama dan tahun terbit. Singkatan
majalah/jurnal berdasarkan tata cara yang
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4. Naskah dari artikel ulas balik (review), dan laporan
kasus sesuai dengan aturan yang lazim.

5. Pengiriman naskah buletin dapat diserahkan kepada
redaksi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Bali berupa hardfile dan softfile.
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ilmiah dalam bidang pertanian dalam arti luas. Naskah
dapat berupa : hasil penelitian, pengkajian, artikel ulas
balik (review). Naskah harus asli (belum pernah
dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa
indonesia.

2. Naskah diketik dengan kertas berukuran A4. Naskah
diketik dengan 1,15 menggunakan program olah kata
MS Word, huruf Arial ukuran huruf 10.

3. Tata cara penulisan naskah hasil penelitian hendaknya
disusun menurut urutan sebagai berikut : judul, identitas
penulis, abstrak, abtract (bahasa Inggris),
pendahuluan, materi dan metode, hasil dan
pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima
kasih, dan daftar pustaka. Gambar dan table
ditempatkan pada akhir naskah, masing-masing pada
lembar berbeda. Upayakan dicetak hitam\putih 1,15
spasi, dan keseluruhan naskah tidak lebih dari 10
halaman.
3.1 Judul : Singkat dan jelas (tidak lebih dari 14 kata),

ditulis dengan huruf besar.
3.2 Identitas penulis : Nama ditulis lengkap (tidak

disingkat) tanpa gelar. bila penulis lebih dari
seorang, dengan alamat instansi yang berbeda,
maka dibelakang setiap nama diberi indeks angka
(superscript). Alamat penulis ditulis di bawah
nama penulis, mencakup laboratorium, lembaga,
dan alamat indeks dengan nomor  telpon/faksimili
dan e-mail. Indeks tambahan diberikan pada
penulis yang dapat diajak berkorespondensi
(corresponding author).

3.3 Abstrak : Ditulis dalam bahasa indonesia dan
bahasa Inggris. Abstrak dilengkapi kata kunci
(key words) yang diurut berdasarkan
kepentingannya. Abstrak memuat ringkasan
naskah, mencakup seluruh tulisan tanpa
mencoba merinci setiap bagiannya. Hindari
menggunakan singkatan. Panjang abstrak
maksimal 250 kata.

3.4 Pendahuluan : Memuat tentang ruang lingkup,
latar belakang tujuan dan manfaat penelitian.
Bagian ini hendaknya membeikan latar belakang
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
hasil yang diperoleh. Gambar dan table harus
diberi nomor dan dikutip dalam naskah. Foto dapat
dikirim dengan ukuran 4 R. Biaya pemuatan foto
bewarna akan dibebani ke penulis. Grafik hasil
pengolahan data dikirim dalam file yang terpisah
naskah ilmiah dan disertai nama program dan
data dasar penyusunan grafik. Pembahasan
yang disajikan hendaknya memuat tafsir atas
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