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ABSTRAK

Sulitnya pakan pada musim kemarau sering menjadi penyebab rendahnya produktivitas ternak sapi di
Bali. Alternatif pakan yang mampu mengatasi kesulitan ini adalah dengan memanfaatkan dadem karena
ketersediaanya sepanjang tahun dan kandungan gizinya lebih tinggi dari rumput. Kajian ini dilaksanakan di
desa Belantih, kabupaten Bangli pada bulan April sampai Oktober 2011. Tujuannya untuk mengetahui
potensi pohon dadem sebagai pakan alternatif dalam meningkatkan produktivitas sapi penggemukan
pada musim kemarau. Kajian menggunakan rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan
pakan dan 30 ekor sapi penggemukan sebagai ulangan. Perlakuan pakan yang digunakan P0 (pakan
hijauan seperti petani), P1 ( 70% dadem + 30% rumput gajah) dan P2 (P1 + 5cc bio cas/ekor/hari). Parameter
yang diamati bobot badan awal, pertambahan bobot badan dan bobot badan akhir. Data dianalisis dengan
sidik ragam, dilanjutkan dengan uji BNT (Steel dan Toriie, 1991). Hasil penelitian menunjukan sapi yang
diberi pakan 70% dadem + 30% rumput + 5cc bio cas memberikan bobot badan dan pertambahan bobot
badan paling tinggi (P>0,05) dibandingkan dengan P1 dan P0, sedangkan P0 nyata lebih rendah (P<0,05)
jika dibandingkan P2. Hal ini disebabkan karena dadem mempunyai kandungan gizi lebih baik dari rumput
sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Pemberian probiotik bio cas pada P2 membantu proses
pencernaan dadem sehingga lebih banyak zat gizi yang diserap tubuh sehingga dapat meningkatkan bobot
ternak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pemberian dadem pada ternak sapi pada musim kemarau
dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 10,26% -20,51%, disamping itu dadem dapat dijadikan
pakan alternatif pada musim kemarau.

Kata kunci : Dadem, penggemukan, musim kemarau.

ABSTRACT: THE STUDY OF THE INFLUENCE OF FEEDING DADEM AGAINST
THE PRODUCTIVITY OF COWS DURING THE DRY SEASON IN KINTAMANI BANGLI

Feed poverty in dry season causing lack productivity of cattle in Bali. The alternate feed is the utility of
dadem (Ficus fistilosa), because the year-round availibility and higher nutrition compared to grass. Research
was  conducted at the Belantih village, Bangli district in April to October 2011. The aim to find out the potential
of dadem as alternative feed in improving productivity of fattening cattle during the dry season. Study designed
by Randomized Block Design with three treatment feed and 30 fattening cattle as replications. . Treatment of
feed used P0 (forage conventional), P1 (70% dadem + 30% elephant grass) and and P2 (P1 + 5cc bio cas/
cattle/day). Body weights were observed parameters, initial body weight gain and weight loss. Data analyzed
by statistical method, followed by BNT (Steel and Toriie, 1991). The result of research showed, cattles feeded
70 % dadem + 30% grass + 5cc bio cas/cattle/day promote highest  weight (P>0,05) compared to P1 and P0,
while P0 signifanctly lower (P < 0.05) if compared to the P2. This caused dadem has a better nutrition to
grass, so it can met the needs. Adding biocas in P2 help the digestive process of dadem, so that more
nutrients are absorbed to increase cattle weight loss. The research concluding granting dadem on cattle
during the dry season could increase weight loss 10,26% -20,51%, inside of it dadem may become an
alternatice feed during dry season.

Key words: Dadem, fattening, dry season
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PENDAHULUAN

Sapi Bali memiliki potensi untuk
dikembangkan di Daerah Bali, disamping karena
keunggulan yang dimilikinya, sapi Bali merupakan
plasma nutfah yang harus dijaga kelestarian-
nya.Kendala utama dalam budidaya ternak sapi
adalah sulitnya mendapatkan pakan yang
berkualitas sehingga hijauan yang diberikan pada
ternak sebagian besar terdiri atas rumput lapangan
berkualitas rendah dengan produksi yang
berfluktuasi. Pada musim kemarau produksi
rumput lapangan sangat terbatas. Fenomena ini
berimplikasi negatif terhadap produktivitas sapi Bali
(Susila, 2007).Guntoro. (2002) melaporkan
pemeliharaan sapi kereman (penggemukan)
dengan pola tradisional yaitu pakan hanya terdiri
dari rumput dan kadang-kadang ditambah dengan
ketela atau hijauan lain tergantung persediaan
yang ada di lokasi, hanya mampu memberikan
peningkatan berat badan 0,2 – 0,3 kg/ekor/hari.
Suyasa (2004) juga melaporkan bahwa sapi yang
hanya diberikan pakan hijauan memberikan
tambahan berat badan harian 0,35 kg/ekor/hari.
Mastika (2009)  menjelaskan bahwa tidak
cukupnya ketersediaan jumlah dan kualitas bahan
makanan ternak dalam siklus tahunan merupakan
faktor yang sering mempengaruhi pertumbuhan
sapi Bali. Oleh karena itu perlu dicarikan pakan
alternatif agar ketersediaannya dapat
mensubstitusi rumput lapangan pada saat
produksinya menurun.

Pohon dadem (Ficus fistilosa) adalah
tanaman yang mudah ditanam dan produksinya
sepanjang tahun.Budiari. (2009) melaporkan
bahwa produksi dadem rata-rata per pohon/tahun
adalah 200 kg. Lebih lanjut (Sumantra, 2004)
melaporkan dadem  dimanfaatkan sebagai
tanaman pagar dan daunnya sebagai pakan sapi
terutama pada musim kemarau saat persediaan
rumput tidak mencukupi.Dilihat dari kandungan
nutrisinya dadem memiliki kandungan protein yang
tinggi 15,65 % lebih tinggi dari protein rumput yang
hanya 11 %.Tangendjaja, (2009) melaporkan bahwa
pemberian pakan berupa hijauan saja tidak akan
mampu meningkatkan atau memaksimalkan
produksi ternak sehingga perlu suplemen atau
pakan tambahan. Hijauan sebagai sumber serat
dan suplemen bisa berupa konsentrat (dedak padi,
dedak limbah kulit kopi) atau probiotik (bio cas).
Probiotik bio cas adalah suplemen dalam bentuk
jasad renik yang bahan bakunya berasal dari cairan
isi rumen sapi Bali. Bio cas mengandung isolasi
genetik bakteri fermentasi dari genus lactobacillus,

streptomices Sp, Sacaromices dan jamur dari
genus yang bersifat fermentatif lainnya dalam
media molases yang berfungsi untuk
memfermentasikan bahan organik komplek
menjadi bahan yang organik sederhana seperti
asam amino, asam lemak dan vitamin-vitamin
yang berguna bagi tubuh hewan di dalam perut
atau rumen hewan. Parwati et al., (2008)
melaporkan bahwa pemberian HMT + Bio Cas
sebanyak 5 cc/ekor/hari memberikan peningkatan
berat badan sebesar 560 gram/ekor/hari. Lebih
lanjut Parwati et al., (1999) melaporkan bahwa
penggunaan probiotik dapat meningkatkan
pertambahan bobot badan, hal ini disebabkan
karena probiotik dapat menghasilkan enzim-enzim
yang dapat membantu pencernaan.

Usaha penggemukan sapi memerlukan pakan
dengan jumlah dan kualitas pakan yang baik untuk
meningkatkan produksi secara kontinyu. Oleh
karena itu diperlukan suatu terobosan untuk
mencari alternatif pakan yang ketersediaannya
kontinyu  sepanjang tahun dan berkualitas. Salah
satunya adalah pemanfaatan hijauan dadem dan
probiotik bio cas, sehingga penelitian ini perlu
dilakukan untuk mengetahui potensi hijauan
dadem sebagai  pakan pengganti rumput untuk
penggemukan sapi Bali di musim kemarau.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian  dilaksanakan di Subak Giri Merta
Sari, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, selama 6 bulan dari bulan April
sampai dengan Oktober 2011.  Penelitian
menggunakan  Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan 3 perlakuan dan 10 ulangan.
Perlakuan yang diuji adalah:
P0 : Sapi diberi pakan sesuai dengan cara petani
setempat (kontrol).
P1. : Sapi diberi pakan 70% dadem + 30%  rumput
gajah
P2. : P1 + probiotik bio cas 5cc/ekor/hari

Ternak yang digunakan sebanyak 30 ekor sapi
jantan, yang sebelumnya telah ditimbang untuk
mendapatkan rata-rata berat badan awal. Pakan
hijauan diberikan sesuai dengan cara petani yaitu
10% dari berat badan sapi (sekitar 30 kg) dengan
intensitas pemberian 2 kali per hari, pagi dan sore.
Pemberian Bio Cas dilakukan dengan
memasukkan langsung ke dalam mulut sapi
menggunakan spuit (tanpa jarum). Untuk menjaga
kesehatan ternak, seluruh sapi perlakuan diberikan
tambahan vitamin B- Complex 5 cc/ekor setiap
bulan penimbangan.



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 29, April 2012 3

Parameter yang diamati berat badan
awal,berat badan akhir dan pertambahan berat
badan. Berat badan diperoleh dengan cara
penimbangan ternak sapi setiap bulan.
Pertambahan berat badan diukur dengan
menghitung selisih berat badan saat penimbangan
dengan berat badan sebelumnya. Data dianalisis
dengan sidik ragam, dilanjutkan dengan uji BNT
(Steel dan Toriie, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dadem sebagai pakan ternak

Hasil penelitian ini menunjukan dadem
adalah tanaman yang hanya dapat hidup pada
daerah dataran tinggi (1000-1300 m diatas
permukaan laut).Dadem memiliki perakaran yang
kuat sehingga banyak ditanam di daerah pinggir
jurang sebagai penahan tanah agar tidak terjadi
longsor. Petani setempat memanfaatkan dadem
sebagai tanaman pagar untuk membatasi antara
lahan satu dengan yang lainnya. Rata-rata
kepemilikan lahan untuk perkebunan di Desa
Belantih seluas 2 ha,  jumlah pohon dadem yang
ditanam sebagai tanaman pagar sebanyak 100
pohon. Produksi dadem untuk pakan ternak
selama 6 bulan sebanyak 20.000 kg. Kebutuhan
pakan harian  ternak sapi 10 % dari bobot
badannya. Bobot badan sapi rata-rata 250 kg
dengan formula ransum 70 % dadem + 30 %
rumput gajah maka kebutuhan dadem untuk
seekor ternak sapi sebanyak 3.150 kg selama 6
bulan.

Rata-rata petani memelihara ternak sapi
sebanyak 4 ekorsehingga kebutuhan pakan selama
6 bulan untuk 4 ekor ternak dengan bobot badan
250 kg sebanyak 5.400 kg rumput gajah dan
12.600 kg dadem. Dari hasil analisis pakan yang
dilakukan di Laboratorium Balitnak, Bogor,
Kandungan gizi dari hijauan dadem lebih tinggi dari
rumput (Tabel 1.).Kandungan energi yang rendah
memungkinkan ternak mengkonsumsi ransum
dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi
kebutuhan akan energinya. Hal ini sesuai dengan
laporan Partama, (2000) bahwa ransum dengan
kandungan energi lebih rendah dikonsumsi lebih
tinggi daripada ransum yang berenergi lebih tinggi
pada ternak ruminansia.Dadem memiliki
keunggulan tidak mudah terserang penyakit,
ketersediaannya tidak mengenal musim dapat
berproduksi sepanjang tahun, tekstur daun yang
lembut dan dapat diberikan ternak dalam jumlah
yang banyak.Dilihat dari potensi yang dimiliki
maka  dadem dapat dimanfaatkan sebagai pakan
di musim kemarau.

Perkembangan Bobot Badan Sapi

Hasil penelitian menunjukkan pemberian
pakan 70% dadem + 30% rumput + bio cas
(P2)bobot badan akhirnya lebih tinggi dari P1 dan
P0(Tabel 2).  Namun secara statistik perlakuan
P1 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan P2 dan
P0, sedangkan perlakuan P2 pertambahan bobot
badannya  nyata lebih tinggi (P<0,05) dari P0. Hal
ini disebabkan kandungan nutrisi dari pakan sapi
yang diberi dadem  sesuai dengan kebutuhan sapi

Tabel 1. Kandungan Gizi Beberapa Jenis Pakan di Kecamatan Kintamani, Bangli

                                                                                             Kandungan bahan(%(gr/100gr)
NAMA BAHAN 

CP SK Lemak Abu Ca PGE(Kcal/kg) TDN

Dadem 15.65 18.04 1.82 14.4 2.19 0.63 3320 57,2
Ubi jalar 18.74 22.12 2.39 13.69 0.94 0.47 3125 53,9
Labu Siam 13.61 16.73 0.84 8.84 0.36 0.34 3241 55,7
Pohon Talas 8.51 13.08 1.91 11.34 0.72 0.46 3426 59,1
Rumput lapangan 11.39 28.78 1.18 14.39 0.55 0.19 3346 57,7
Daun Gamal 21.45 22.23 2.35 9.57 1.70 0.18 3853 66,4
Kaliandra 27.47 18.5 1.42 7.91 0.97 0.27 3789 65,3
Dapdap 26.54 6.4 1.72 9.85 1.00 0.41 3853 66,4
Limbah Kopi 9.94 18.74 1.97 11.28 0.60 0.20 3306 50,6
Limbah Kopi fermentasi 17.81 13.05 1.06 22.55 0.76 0.62 3938 56,9
Rumput Meksiko 8.00 30.00 1.14 17.72 0.48 0.35 3231 55,7
Rumput Gajah 11.72 27.68 1.31 16.28 0.45 0.41 3186 54,9
Rumput Raja 10.92 31.05 1.11 13.75 0.30 0.22 3323 57,3

Sumber : hasil analisa pakan Balitnak , Bogor
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Bali sehingga pertumbuhannya jauh lebih
baik.Disamping itu dadem memiliki palatabilitas
tinggi sehingga disukai oleh ternak. Budiari (2009)
melaporkan pakan sapi yang dicampur antara
dadem, dapdap dan rumput respon ternak sapi
terhadap ketiga bahan tersebut adalah
rumput,dadem dan dapdap.

Bobot akhir dari P2 lebih tinggi dari P1 dan
P0 disebabkan karena pemberian probiotik bio cas.
Bio cas dapat membantu pemecahan zat gizi
dalam pakan dan mengubahnya menjadi senyawa
yang dapat dimanfaatkan oleh ternak dan
meningkatkan efisiensi pencernaan (Badung dan
Suyasa, 2008). Budiari (2009) melaporkan sapi
yang diberikan pakan hijauan ditambah bio cas 5
cc/ekor/harimemberikan tambahan berat badan
harian 0,40 kg/hari/ekor lebih tinggi dari yang
diberikan pakan hijauan saja yaitu 0,28 kg/ekor/
hari. Yasa et al., (2005) melaporkan bahwa sapi
yang diberi HMT dan bio cas 5 cc/ekor/hari
peningkatan berat badannya 230 gram/ekor/hari.
Londra (2007) melaporkan bahwa  pemberian HMT
+ Bio Cas sebanyak 5 cc/ekor/hari memberikan
peningkatan berat badan sebesar 640 gram/ekor/

hari. Hasil penelitian yang berbeda-beda di
berbagai lokasi atau sistem pemeliharaan mungkin
disebabkan karena probiotik bukan merupakan
faktor tunggal tetapi banyak faktor yang
mempengaruhi kinerjanya.Hasil ini sesuai dengan
hasil penelitian Mastika et al., 2009 bahwa kualitas
pakan merupakan faktor yang sangat menentukan
pertumbuhan dan kualitas daging sapi Bali.

Pertambahan bobot badan P0 paling rendah
jika dibandingkan dengan P1 dan P2.Pemberian
pakan P1 dan P2 mampu meningkatkan berat
badan harian antara 10,26% -20,51%
dibandingkan dengan  P0.Probiotik (bio cas) dapat
menghasilkan enzim-enzim yang dapat membantu
pencernaan sapi untuk memecahkan serat kasar
seperti lignin, selulosa yang banyak terdapat pada
pakan hijauan sehingga lebih banyak diserap oleh
tubuh. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan
energi dan protein, probiotik diperlukan untuk
meningkatkan efisiensi ransum. Dengan
pemberian tambahan probiotik bio cas
menyebabkan pertambahan bobot badan P2 lebih
tinggi dari P1 dan P0 (Gambar 1).  Parwati et al.,
(2008) melaporkan bahwa pemberian HMT dan bio

Tabel 2. Pertumbuhan Sapi Penggemukan di Desa Belantih, Kab. Bangli,Tahun 2011

                                                                                                                           Perlakuan*)

No.                          Uraian
P.0 P.1 P.2

1 Berat badan Awal (Kg) 255,90a 256,10a 256,30a

2 Berat Badan Akhir (Kg) 326,60a 334,00ab 345,70b

3 Pertambahan Berat badan Harian (Kg) 0.39ª 0,43ab 0,47b

*)Angka-angka pada baris yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% Uji
Beda Nyata Terkecil (BNT)

Gambar 1. Grafik pertumbuhan sapi penggemukan di Desa Belantih, Kabupaten Bangli.
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cas sebanyak 5 cc/ekor/hari memberikan
peningkatan bobot badan sebesar 560 gr/ekor/hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dadem mempunyai potensi sebagai sumber
pakan di musim kemarau karena ketersediaannya
sepanjang tahun dalam jumlah yang cukup dapat
meningkatkan pertambahan bobot badan sapi
penggemukan 10,26 – 20,51%.

Saran

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai
budidaya dadem di daerah dataran rendah karena
daerah yang paling sering terjadi kekurangan pakan
pada saat musim kemarau.
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ABSTRAK

Peran inovasi teknologi padi varietas unggul sangat besar dalam usaha peningkatan produksi padi
nasional. Melalui kegiatan uji multilokasi galur-galur padi sawah umur sangat genjah untuk menghasilkan
calon varietas yang akan direkomendasikan sebagai varietas unggul spesifik lokasi. Penelitian ini telah
dilaksanakan di Subak Guama, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan Bali pada MT.
2010, yaitu dari bulan Juli sampai dengan Nopember 2010. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk
mengetahui keragaan beberapa galur harapan (GH) padi sawah umur sangat genjah dalam hal ini adalah
pertumbuhan dan hasilnya. Diharapkan salah satu dari galur harapan yang dikaji mempunyai produktivitas
yang lebih tinggi dari varietas yang sudah ada di petani, sehingga dapat dijadikan alternatif pengganti
varietas yang ada di petani. Kajian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 16 perlakuan
(13 galur harapan + 3 varietas pembanding) dengan tiga kali ulangan. Perlakuan tersebut adalah : IR7798-
14-1-2-1; IR7798-12-7-17; IR7798-12-7-25; OM5930; OMCS2000; IR78581-12-3-2-2; B11742-RS*2-3-MR-
5-5-1-SI-1-3; B12292-8-MR-2-SI-2-MR-2; B12515-9-SI-1-3-MR-3; B12344-3D-PN-18-1; B12344-3D-PN-35-
4; OM5240; OM4495; varietas pembanding Dodokan, Silugonggo dan INPARI 13 (OM1490)  yang merupakan
varietas umur genjah. Parameter tanaman yang diamati adalah : umur tanaman berbunga 50 %, tinggi
tanaman, jumlah anakan, jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 biji dan hasil gabah kering
giling (GKG) per hektar. Hasil kajian menunjukkan perlakuan galur harapan (GH) menunjukkan pengaruh
yang nyata (P<0,05) terhadap seluruh parameter tanaman yang diamati. Dari 13 (tigabelas) galur harapan
yang diuji terdapat empat galur harapan yaitu  :  OM5930; B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-1-3; B12292-8-MR-
2-SI-2-MR-2; dan OM5240 yang memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari varietas pembanding
(Dodokan dan Silugonggo).

Kata kunci : Potensi hasil, galur harapan, padi sawah

ABSTRACT: POTENTIAL OF RICE FAVORABLE STRAINS OF SHORT AGE
IN SUBAK GUAMA TABANAN BALI

The technology innovation at Best Rice Variety takes a big role in national venture increased production.
Using multi-location test of short age strain of rice to produce candidate variety, which is would be recommend
for spesific location best variety. This research has been carried out in Subak Guama, Village Selanbawak,
district Marga, Tabanan Bali in 2010, from July until November. The purpose of this study is to determine the
appearance of favorable strain of growth and production of short age rice. This is expected,one of the
favorable strains has higher productivity of existing varieties, so that it could be an alternative of existing
varieties.  The study is conducted with Randomized Block Design with 16 treatments (13 favorable strains +
3 varieties comparison) with three replications. Treatments are: IR7798-14-1-2-1; IR7798-12-7-17; IR7798-
12-7-25; OM5930; OMCS2000; IR78581-12-3-2-2; B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-1-3; B12292-8-MR-2-SI-2-
MR-2; B12515-9-SI-1-3-MR-3; B12344-3D-PN-18-1; B12344-3D-PN-35-4; OM5240; OM4495; compared
varieties Dodokan, Silugonggo and INPARI 13 (OM1490) which are short age varieties.Parameters are
observed: the age of a flowering plant 50%, plant height, the number of seedlings, the amount of grain
contain and hollow per tassel, weight of 1000 seeds, results of dry milled grain (GKG) per hectare. Results
of the study showed treatment of favorable strains shows the significantly differences (P<0,05) of the entire
plant parameters observed. From 13 favorable strains exist 4 favorable strain, are: OM5930; B11742-RS*2-
3-MR-5-5-1-SI-1-3; B12292-8-MR-2-SI-2-MR-2; and OM5240 which has a higher level of productivity of varieties
compared.

Key words: Product potential, favorable strain, rice
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PENDAHULUAN

Padi termasuk tanaman yang mempunyai
spektrum ekologi yang relatif luas dan
dibudidayakan di berbagai tipe agroekosistem
(termasuk sosial budaya). Setiap agroekosistem
mempunyai masalah dan kendala yang berbeda,
seperti keracunan kimia, kekeringan, suhu rendah,
rawan hama dan penyakit tertentu (Suhartini, dkk,
1997). Untuk dapat mengembangkan potensi
genetik padi yang dimiliki oleh varietas unggul,
perlu dilakukan evaluasi pada lahan sawah irigasi
, sehingga diharapkan menghasilkan varietas
unggul spesifik lokasi. Penilaian keunggulan suatu
genotipe terhadap varietas lain yang dijadikan
pembanding biasanya didasarkan atas konsisten
tidaknya penampilan hasil tinggi yang diperagakan
oleh genotipe tertentu diserangkaian lingkungan
tumbuh (Daradjad, 1998).

Peran inovasi teknologi varietas unggul sangat
besar dalam usaha peningkatan produksi padi
nasional. Padi varietas unggul merupakan salah
satu komponen utama teknologi yang nyata dapat
meningkatkan produktivitas dan produksi beras
dalam negeri. Petani dari musim ke musim
maupun tahun ke tahun hanya menanam varietas
yang sama secara terus menerus, hal ini dapat
mengakibatkan penurunan hasil atau gagal panen
(Ardjasa et al., 2002).

Menurut Imran dan Suriany (2006) dalam
Erawati (2010), dalam masyarakat akan cepat dan
dapat dengan mudah mengadopsi varietas unggul
apabila berdasarkan hasil kajian usahatani secara
intensif terhadap padi varietas unggul tersebut
dapat menunjukkan keunggulan yang nyata. Untuk
itu diperlukan varietas atau bahan tanaman yang
dapat diproduksi berdaya hasil tinggi pada
agroekosistem tertentu dimana akan
direkomendasikan. Melalui kegiatan uji multilokasi
galur-galur padi sawah umur sangat genjah
dilakukan dalam rangka menghasilkan calon
varietas yang akan direkomendasikan sebagai
varietas unggul spesifik lokasi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendapatkan galur-
galur harapan padi sawah umur sangat genjah calon
varietas padi unggul berdaya hasil tinggi, sebagai
bahan usulan pelepasan varietas spesifik lokasi
untuk Provinsi Bali atau nasional.

METODOLOGI

Tempat dan Waktu

Percobaan dilaksanakan di lahan sawah
Subak Guama, Desa Selanbawak, Kecamatan
Marga, Kabupaten Tabanan pada MT 2010, yaitu
dari bulan Juli sampai dengan Nopember 2010.
Pemilihan lokasi kegiatan berdasarkan peta AEZ
dan merupakan daerah sentra tanaman padi.

Bahan dan Alat

Bahan yang dipergunakan dalam percobaan
ini adalah 13 galur harapan (GH) dan varietas padi
umur sangat genjah yang didapat dari Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi,
pupuk Urea dan Ponska. Sedangkan alat yang
digunakan adalah alat untuk bercocok tanam,
meteran/penggaris, timbangan dan alat-alat yang
lainnya.

Pelaksanaan Percobaan

Setelah pengolahan tanah dilakukan sampai
siap tanam, maka dibuat petakan berukuran  3 x
5 m yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah
perlakuan dan jumlah ulangan. Bibit padi yang telah
berumur 18 hari setelah semai ditanam dengan
sistem tanam legowo 2 :1 (25 x 50 x 12.5 cm),
ditanam 2-3 bibit per lubang. Sebagai pupuk dasar
diberikan pupuk Urea 250 kg/ha , 75 kg/ha  SP-36
dan KCL 50 kg/ha.  Pupuk Urea diberikan tiga
kali, yaitu pada minggu pertama setelah tanam
dengan dosis 100 kg urea/ha, diberikan sekaligus
dengan pupuk SP-36 dan KCL. Pada umur
tanaman 3 minggu setelah tanam (MST) tanaman
padi dipupuk urea dengan dosis 100 kg urea/ha
dan sisa pupuk urea diberikan pada saat tanaman
berumur 6 MST.

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan
secara selektif (konsep PHT), sedangkan
pengendalian gulma menggunakan cara mekanis,
menyesuaikan dengan keadaan tanaman.
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Rancangan Percobaan

Dalam percobaan ini digunakan rancangan
acak kelompok (RAK) dengan 16 perlakuan (13
GH + 3 varietas pembanding), diulang tiga kali.
Perlakuan galur harapan dan varietas pembanding
yang dicoba ádalah : IR7798-14-1-2-1; IR7798-12-
7-17; IR7798-12-7-25; OM5930; OMCS2000;
IR78581-12-3-2-2; B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-1-
3; B12292-8-MR-2-SI-2-MR-2; B12515-9-SI-1-3-
MR-3; B12344-3D-PN-18-1;  B12344-3D-PN-35-4;
OM5240; OM4495;  varietas pembanding
Dodokan, Silugonggo dan Inpari 13 (OM1490).

Pengumpulan Data dan Analisis Data

Variabel tanaman yang diamati dalam
penelitian ini adalah :
• Umur berbunga, yaitu jumlah hari sejak sebar

sampai saat 50% dari tanaman dalam petak
percobaan sudah keluar malainya.

• Tinggi tanaman, yaitu rerata tinggi tanaman
dari 5 rumpun contoh yang ditentukan secara
acak pada setiap petak.

• Jumlah anakan produktif per rumpun, yaitu
rerata jumlah anakan dari 5 rumpun contoh
yang ditentukan secara acak.

• Jumlah gabah isi, yaitu rerata jumlah gabah
isi dari 10 rumpun contoh yang diambil secara
acak.

• Bobot 1000 butir gabah isi, yaitu bobot 1000
biji gabah kering bersih kadar air (14%).

• Hasil gabah kering per petak, yaitu didapat
dari panen semua malai dalam petak, hitung
jumlah rumpun yang dipanen, ditimbang (kg)
dan ukur kadar air.
Data yang dikumpulkan dianalisis secara

sidik ragam. Uji rata-rata pengaruh perlakuan
dalam hal ini galur harapan dengan varietas padi
pembanding dilakukan dengan uji BNT pada taraf
5% (Gomez dan Gomez, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Umur Berbunga Tanaman

Hasil analisis menunjukkan perlakuan galur
harapan berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap
umur berbunga tanaman. Umur berbunga tanaman
paling pendek dihasilkan oleh varietas pembanding
Dodokan, yaitu 78,67 hari dari sebar dan berbeda
nyata dengan semua galur harapan dan varietas
pembanding, kecuali dengan galur harapan
OMCS2000 dan varietas pembanding Silugonggo.
Sedangkan galur harapan lain dan varietas
pembanding umur berbunganya berkisar antara
80,67 sampai dengan 96,33 hari dari sebar (Tabel
1).

Tabel 1. Keragaan umur berbunga, tinggi tanaman, dan jumlah anakan beberapa galur harapan (GH) padi
sawah di Subak Guama MK. 2010.

Perlakuan Umur berbunga Tinggi Tanaman Jumlah Anakan
50%(hari) (cm) (batang /rumpun)

IR7798-14-1-2-1 85,00 c 107,07 d 13,93 abcd
IR7798-12-7-17 81,33 b 99,07 abc 15,73 bcd
IR7798-12-7-25 85,67 c 95,87 ab 18,07 cde
OM5930 88,33 d 104,27 cd 14,27 abcd
OMCS2000 79,00 a 100,67 abcd 18,73 de
IR78581-12-3-2-2 96,33 g 99,40 abc 15,00 abcd
B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-1-3 88,67 d 99,20 abc 15,60 abcd
B12292-8-MR-2-SI-2-MR-2 93,00 f 99,60 abc 12,73 ab
B12515-9-SI-1-3-MR-3 90,67 e 99,53 abc 10,73 ab
B12344-3D-PN-18-1 89,00 d 98,33 abc 13,73 abc
B12344-3D-PN-35-4 85,00 c 94,53 a 15,47 abcd
OM5240 80,67 b 101,53 bcd 15,20 abcd
OM4495 81,00 b 103,13 cd 13,07 ab
Dodokan 78,67 a 100,80 abcd 22,13 e
Silugonggo 79,00 a 99,67 abc 16,93 bcd
INPARI 13 (OM1490) 85,00 c 107,00 d 15,00 abcd

Keterangan:  Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda nyata pada taraf uji
Duncan 5%.
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Tinggi Tanaman

Hasil analisis statistika menunjukkan
perlakuan galur harapan berpengaruh nyata
terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman tertinggi
dihasilkan oleh galur harapan IR7798-14-1-2-1 yaitu
107,07 cm tetapi tidak berbeda nyata dengan galur
harapan OM5930, OMCS2000, OM5240, OM4495,
serta dengan varietas pembanding Dodokan dan
Inpari 13. Tinggi tanaman paling rendah dihasilkan
oleh galur B12344-3D-PN-35-4, yaitu 94,53 cm
(Tabel 1). Menurut Prawiranata, et.al. (1981),
pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi
menunjukkan alokasi besarnya fotosintat lebih
banyak digunakan untuk pertumbuhan tinggi
tanaman dibanding untuk hasil, sehingga
penampilan pertumbuhan tinggi tanaman belum
tentu hasilnya tinggi.

Jumlah Anakan Produktif

Hasil analisis statistika menunjukkan
perlakuan galur harapan berpengaruh nyata
(p<0,05) terhadap jumlah anakan produktif. Jumlah
anakan terbanyak dihasilkan oleh varietas
pembanding Dodokan, yaitu 22,13 batang per
rumpun dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya, kecuali dengan galur harapan IR7798-12-
7-25 dan OMCS2000 (Tabel 1). Perbedaan masa
pertumbuhan total dalam hal ini jumlah anakan

padi yang terjadi pada fase vegetatif lebih
dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman atau
tergantung pada sensitivitas dari varietas dan galur
harapan yang dibudidayakan terhadap lingkungan
(Guswara dan Yamin, 2008).

Komponen Hasil dan Hasil Padi

Hasil analisis statistika menunjukkan
perlakuan galur harapan berpengaruh nyata pada
taraf 0,05 (p<0,05) terhadap jumlah gabah isi per
malai.. Jumlah gabah isi per malai terbanyak
dihasilkan oleh galur harapan B12515-9-SI-1-3-MR-
3, yaitu 185,43 butir per malai tetapi tidak berbeda
nyata dengan galur harapan OM5930 dan B12292-
8-MR-2-SI-2-MR-2, serta dengan varietas
pembanding Inpari 13. Walupun memiliki tinggi
tanaman dan jumlah anakan produktif yang cukup
tinggi, namun galur harapan OMCS2000
merupakan perlakuan dengan jumlah gabah isi per
malai paling rendah, yakni sebesar 93,10 (Tabel
2). Jumlah gabah isi per malai merupakan salah
satu komponen hasil yang menentukan tingkat
produktivitas suatu varietas atau galur harapan padi.
Hasil analisis korelasi umumya menunjukkan
adanya korelasi yang positif antara jumlah gabah
isi per malai dengan tingkat hasil gabah kering
giling yang diperoleh (Kamandalu dan Suastika,
2007).

 Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa

Tabel 2.Keragaan gabah isi dan hampa per malai serta berat 1000 biji beberapa galur harapan (GH) padi
sawah di Subak Guama MK. 2010.

Perlakuan Jumlah gabah Jumlah gabah Berat 1000 biji
isi/ malai hampa/ malai (gr)

IR7798-14-1-2-1 131,63 abcd 16,73 a 28,44 e
IR7798-12-7-17 120,77 abcd 12,97 a 26,64 cd
IR7798-12-7-25 120,57 abcd 16,57 a 26,77 d
OM5930 151,93 cdef 39,90 bc 27,31 de
OMCS2000 93,10 a 22,40 ab 24,70 b
IR78581-12-3-2-2 125,53 abcd 22,73 ab 27,55 de
B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-1-3 114,80 abc 12,47 a 30,11 f
B12292-8-MR-2-SI-2-MR-2 171,53 ef 54,93 cd 25,23 bc
B12515-9-SI-1-3-MR-3 185,43 f 69,73 d 26,50 cd
B12344-3D-PN-18-1 119,67 abcd 27,80 ab 30,46 f
B12344-3D-PN-35-4 139,37 cde 12,37 a 27,50 de
OM5240 132,67 abcd 25,37 ab 26,58 cd
OM4495 134,60 bcde 19,80 ab 26,49 cd
Dodokan 98,77 ab 22,53 a b 22,17 a
Silugonggo 111,87 abc 11,63 a 30,04 f
INPARI 13 (OM1490) 155,87 def 30,33 ab 27,46 de

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda nyata pada taraf uji
Duncan 5%
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tidak berbeda nyata dengan galur  B12292-8-MR-
2-SI-2-MR-2. Galur harapan OM5930 sebelumnya
diketahui termasuk galur yang menghasilkan
jumlah gabah isi yang tinggi, tetapi memiliki jumlah
gabah hampa yang cukup tinggi juga.

Hasil analisis statistika menunjukkan
perlakuan galur harapan berpengaruh nyata pada
taraf 0,05 (p<0,05) terhadap berat 1000 biji. Berat
1000 biji tertinggi dihasilkan oleh galur harapan
B12344-3D-PN-18-1, yaitu 30,46 gr tetapi tidak
berbeda nyata dengan galur harapan B11742-
RS*2-3-MR-5-5-1-SI-1-3 serta dengan varietas
pembanding Silugonggo. Berat 1000 biji terendah
dihasilkan oleh varietas pembanding Dodokan dan
berbeda nyata dengan seluruh perlakuan lainnya.
Berat 1000 biji bernas akan memberikan gambaran
umum mengenai ukuran gabah dari masing-masing
galur harapan. Makin besar ukuran gabah
umumnya makin berat bobot 1000 biji yang
dihasilkan

Hasil analisis statistika menunjukkan
perlakuan galur harapan berpengaruh nyata
(p<0,05) terhadap hasil gabah kering giling (GKG)
per hektar. Hasil gabah kering giling tertinggi
dihasilkan oleh galur harapan OM5240, yaitu
sebesar 7,85 ton per hektar namun tidak berbeda
nyata dengan galur harapan OM5930 dan varietas
pembanding Inpari 13 (Tabel 3). Hasil gabah kering
giling per hektar galur-galur harapan berkisar
antara 4,95 – 7,85 ton per hektar, sedangkan
varietas pembanding berkisar antara 4,44 – 6,97
ton per hektar. Terlihat adanya peningkatan jumlah
gabah kering giling yang dihasilkan oleh galur-galur
harapan dibandingkan varietas-varietas
pembandingnya seperti terlihat pada Gambar 1.

Tabel 3. Keragaan produktivitas beberapa galur
harapan (GH) padi sawah di Subak Guama
MK. 2010.

Perlakuan Produkrivitas
(ton GKG /ha)

IR7798-14-1-2-1 5,89 bcde
IR7798-12-7-17 5,81 bcd
IR7798-12-7-25 5,98 bcde
OM5930 6,85 def
OMCS2000 4,95 ab
IR78581-12-3-2-2 6,21 cde
B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-1-3 6,60 de
B12292-8-MR-2-SI-2-MR-2 6,73 de
B12515-9-SI-1-3-MR-3 5,46 abc
B12344-3D-PN-18-1 5,48 abc
B12344-3D-PN-35-4 6,56 cde
OM5240 7,85 f
OM4495 5,44 abc
Dodokan 4,44 a
Silugonggo 6,54 cde
INPARI 13 (OM1490) 6,97 ef

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang
sama pada setiap kolom tidak berbeda
nyata pada taraf uji Duncan 5%.

Gambar 1. Perbandingan produktivitas padi galur harapan dengan varietas pembanding

perlakuan galur harapan berpengaruh nyata
(p<0,05) terhadap jumlah gabah hampa per malai.
Jumlah gabah hampa per malai paling rendah
dihasilkan oleh varietas Silugonggo, yaitu 11,63
butir per malai tetapi hanya berbeda nyata dengan
galur harapan OM5930, B12292-8-MR-2-SI-2-MR-
2, dan B12515-9-SI-1-3-MR-3 (Tabel 2). Galur
harapan yang menghasilkan jumlah gabah hampa
tertinggi adalah galur B12515-9-SI-1-3-MR-3 dan
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil kajian yang dilakukan, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan diantaranya :
1. Perlakuan galur harapan (GH) dan varietas

pembanding yang diuji berpengaruh nyata
(P>0,05) terhadap komponen pertumbuhan,
komponen hasil dan hasil padi.

2. Dari 13 (tiga belas) galur harapan yang diuji
terdapat empat galur harapan yaitu  :
OM5930; B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-1-3;
B12292-8-MR-2-SI-2-MR-2; dan OM5240 yang
memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi
dari varietas pembanding (Dodokan dan
Silugonggo).

3. Produktivitas ke empat galur harapan tersebut
berkisar antara 6,60 – 7,85 ton GKG/ha.

Saran

Perlu evaluasi terhadap kemantapan stabilitas
produktivitas galur harapan padi sawah tersebut
di sejumlah lingkungan yang memiliki tipe
agroekosistem yang sama sebelum dilepas
menjadi varietas unggul spesifik lokasi maupun
nasional.
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ABSTRAK

Hingga kini kebutuhan gizi masyarakat, khususnya protein hewani per kapita masih belum memadai.
Walaupun jumlah ternak meningkat apabila dibandingkan dengan tingkat kebutuhan yang juga meningkat,
tetap saja terjadi kesenjangan. Hal ini telah pula diantisipasi oleh pemerintah dengan mencanangkan
Program Percepatan Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) dan ini  merupakan salah satu
program utama Kementerian Pertanian saat ini dalam mengatasi ketahanan pangan. Limbah pertanian
diantaranya limbah kulit kopi selama ini tidak termanfaatkan dengan baik dan jumlah limbah sangatlah
besar yang berpotensi dipakai sebagai pakan ternak. Penelitian ini dilakukan di Kubutambahan kabupaten
Buleleng menggunakan 21 ekor sapi Bali dengan bobot badan rata – rata 250 – 300 kg/ekor. Dengan
perlakuan : P0 : sapi yang diberikan pakan seperti biasa dipelihara petani (10 % rumput dan hijauan) dari
bobot badan , P1 : P0 + pakan berupa limbah kopi 2 kg/ekor/hari, dan P2 : P0 + 1 kg Limbah kopi + 1 kg
Dedak Padi + 5 cc Probiotik Biocas /ekor/hari. Pemberian pakan tambahan diberikan selama 4 bulan (120
hari) dan  Bobot harian yang dicapai adalah P0 : 0,21 kg/ekor/hari, P1 : 0,55 kg/ekor/hari dan P2 : 0,57 kg/
ekor/hari. Peningkatan bobot harian tertinggi terjadi pada P2 yaitu 0,57 kg/ekor/hari, disebabkan selain
karena pakan tambahan limbah kopi dan padi juga karena adanya probiotik Biocas.

Kata kunci : Sapi bali, limbah kopi, penggemukan, produktivitas.

ABSTRACT: THE UTILIZATION OF COFFEE BY-PRODUCT AS CATTLE FEED TO GAIN
THE PRODUCTIVITY OF BALINESE CATTLE

Currently nutritional needs, especially animal protein per capita was not adequate yet. Although the
number of cattle has increased when compared to the level of needs which is also on the rise, it remains
inequalities. Government anticipates it by launched Beef Self-sufficiency Acceleration Program (as known
as PSDSK) in this was one of the prime program of The Ministry of Agriculture in food security. Agricultural by-
product including waste of coffee leather does not being used as well, and it was a huge amount which could
be utilized as feed. This research was conducted in Kubutambahan Regency of Buleleng using 21 balinese
cattles, with an average of body weight of 250-300 kg/cattle. With treatment: P0: cow feed as conventional
farmers (10% grass and forage) of weight loss. P1: P0 + feed coffee by-product 2 kg/cattle/day. P2: P0 + 1 kg
coffee by-product +  1 kg Rice Bran + 5 cc Biocas Probiotic/cattle/day. Additional feeding was given for 4
months (120 days), and daily weight achieved is P0: 0.21 kg/cattle/day, P1: 0.55 kg/cattle/day and P2: 0.57
per kg/cattle/day. The highest daily weights increase occurred in P2 i.e. 0.57 per kg/cattle/day, due to the
additional feed of coffee by-product and paddy also caused by biocas probiotic.

Key words: Balinese cattle, coffee by-product, fattening, productivity.

PENDAHULUAN

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

(448 Ha), dll (Disbun, 2007). Disamping itu juga
terdapat areal lahan kering yang tidak produktif
atau lahan marginal  seluas 50.627 hektar (Tisna,
2001) yang potensial untuk pengembangan sapi
Bali.

Disamping itu, limbah tanaman kopi dan
kakao memiliki potensi untuk dimanfaatkan
sebagai bahan pakan penguat (konsentrat) bagi
ternak.   Limbah buah kopi dan kakao, secara
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fisik komposisinya cukup besar yaitu sekitar 48
%  pada daging buah kopi dan 77% untuk
cangkang buah kakao (Zaenudin et al. 1995).
Melalui proses pengolahan kandungan gizi limbah
kopi dan kakao terutama kandungan proteinnya
dapat ditingkatkan.

Dewasa ini kebutuhan akan nilai gizi
masyarakat, khususnya protein hewani per kapita
masih belum memadai (Bambang Sugeng, 2004).
Walaupun jumlah ternak meningkat apabila
dibandingkan dengan tingkat kebutuhan yang juga
meningkat, tetap saja terjadi kesenjangan. Hal ini
telah pula diantisipasi oleh pemerintah dengan
mencanangkan Program Percepatan
Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK).
Menurut Kusumo, dkk. (2010), mewujudkan
swasembada daging sapi dan kerbau merupakan
salah satu program utama Kementerian Pertanian
saat ini. Pemerintah berharap hal tersebut dapat
dicapai pada tahun 2014. Hal ini tidak terlepas
dari kenyataan bahwa impor daging sapi bakalan
cenderung terus meningkat dalam dua dasawarsa
terakhir ini (Deptan, 2010). Untuk turut serta
berpartisipasi dalam program ini dan sekaligus
dapat memenuhi  kebutuhan protein hewani per
kapita maka perlu ada peningkatan produksi
dibidang peternakan.

Sapi Bali merupakan salah satu pemasok
kebutuhan daging nasional. Hal ini terlihat dari
tingginya kuota yang diberikan kepada daerah Bali
untuk memenuhi pasar daging di jakarta maupun
di daerah lain di Jawa. Daging sapi merupakan
salah satu bahan pangan asal ternak yang bernilai
gizi tinggi yang dapat dibutuhkan masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Daging sapi
yang dibutuhkan masyarakat itu ternyata belum
keseluruhan dapat diperoleh dari produksi daging
lokal. Selama periode tahun 2002 – 2007 misalnya,
masih diperlukan impor daging sebanyak rata-rata
110,2 ton/tahun atau 657,9 juta, memenuhi sekitar
2,74% dari kebutuhan daging nasional. Impor
daging selama ini dilakukan berupa ternak hidup
dan karkas terutama dari Australia dan Selandia
Baru (Ditjenak, 2006). Persentase daging selama
periode tahun 2000 – 2005 itu kelihatan kecil,
namun apabila tidak dilaksanakan program
swasembada daging sapi, maka impor daging pada
tahun 2010 akan membengkak menjadi 37,4% dari
total kebutuhan daging sebesar 414.317 ton
(Menteri Pertanian, Desember 2007 dalam
Rusdian, S dan A. Bamualim, 2010).

Disisi lain ternak sapi Bali yang diminati untuk
dikirim ke luar Bali juga terus meningkat rata-rata
permintaan mencapai 100.000 ekor per tahun.
Namun demikian permintaan ini tidak mampu

dipenuhi seluruhnya, rata – rata Bali hanya mampu
memenuhi sekitar 65.000 – 75.000 ekor per tahun,
bahkan untuk tahun 2009 Bali hanya mampu
mengirim 58.993 ekor (Disnak, 2009), hanya 60%
dari kuota yang disediakan. Hal ini menunjukkan
bahwa ada kesenjangan antara permintaan yang
cenderung meningkat setiap tahunnya dengan
pasokan yang mampu disediakan oleh daerah
Bali.

Populasi di Indonesia Sapi Bali 2.632.125 ekor
atau sekitar 26,92% dari total populasi sapi potong
yang ada di Indonesia (Anonimus, 1999). Di
Indonesia perkembangan sapi Bali sangat cepat
dibanding dengan breed potong lainnya. Hal
tersebut disebabkan breed ini lebih diminati oleh
petani kecil karena beberapa keunggulannya,
antara lain, tingkat kesuburunnya tinggi, sebagai
sapi pekerja yang baik dan efesien serta dapat
memanfaatkan hijauan yang kurang bergizi
dimana breed lainnya tidak dapat (Moran, 1990),
persentase karkas tinggi, daging tanpa lemak,
heterosis positif tinggi pada persilangan (Pane,
1990), daya adaptasi terhadap lingkungan juga
tinggi (Darmadja, 1980)

Untuk itu dibutuhkan teknologi yang mampu
mengoptimalkan  produktivitas sapi Bali baik dalam
penggemukkan maupun dalam  pembibitan.
Teknologi pemanfaatan limbah tanaman
perkebunan sebagai bahan konsentrat akan
mampu menggantikan konsentrat yang dibeli
secara komersial dengan bahan lokal yang ada
disekitar lokasi. Untuk sapi penggemukan,
pemanfaatan konsentrat pada pakan ternak sapi
dibutuhkan  untuk meningkatkan pertambahan
bobot harian.

Salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan usaha pengembangan ternak sapi dari
aspek managemen adalah faktor kesehatan atau
kontrol  penyakit. Berbagai jenis penyakit dapat
menyerang ternak sapi, salah satunya adalah
penyakit parasiter, dimana  penyakit ini disebabkan
oleh agen berupa parasit. Parasit merupakan
makhluk hidup yang dalam hidupnya menggunakan
makanan mahkluk hidup lain sehingga sifatnya
merugikan. Menurut Subronto dan Tjahajati (2001)
untuk terjadinya infeksi, parasit  harus mampu
mengatasi pertahanan tubuh hospes definitif. Lebih
lanjut dikatakan faktor yang mempengaruhi jumlah
parasit sehingga mampu berkembang serta
mencapai kematangan seksual tergantung pada
(a) kesempatan hospes berkenalan dengan
parasit, (b) biologi parasit, dan (c) tingkat
kerentanan hospes. Agent parasit yang
menyebabkan penyakit pada ternak dibedakan
menjadi dua yaitu endoparasit dan ektoparasit.
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Cacing gastrointestinal merupakan endoparasit di
dalam tubuh akan merampas zat-zat makanan
yang diperlukan bagi hospesnya, dimana cacing
dalam jumlah banyak akan mengakibatkan
kerusakan usus atau menyebabkan terjadinya
berbagai reaksi tubuh yang antara lain disebabkan
oleh toksin yang dihasilkan oleh cacing-cacing
tersebut (Tarmudji dkk.,1988). Menurut Imbang
(2007) walaupun penyakit cacingan tidak langsung
menyebabkan kematian, akan tetapi kerugian dari
segi ekonomi dikatakan sangat besar, sehingga
penyakit parasit cacing disebut sebagai penyakit
ekonomi. Kerugian akibat penyakit cacing, antara
lain: penurunan berat badan, penurunan kualitas
daging, kulit, dan jeroan, penurunan produktivitas
ternak sebagai tenaga kerja pada ternak potong
dan kerja, penurunan produksi susu pada ternak
perah, dan bahaya penularan pada manusia. Lebih
lanjut Wiryosuhanto dan Jacoeb (1994)
menyatakan penyakit endoparasit terutama cacing
menyerang  hewan pada usia muda (kurang dari 1
tahun). Prosentase yang sakit oleh endoparasit
dapat mencapai 30% dan angka kematian yang
bisa ditimbulkan adalah sebanyak 30%.

Gejala umum dari hewan yang terinfeksi
cacing antara lain badan lemah dan bulu kusam,
gangguan pertumbuhan yang berlangsung lama.
Jika infeksi sudah lanjut diikuti dengan anemia,
diare, dan badannya menjadi kurus yang akhirnya
bisa menyebabkan kematian.  Adanya parasit di
dalam tubuh ternak tidak harus diikuti oleh
perubahan yang sifatnya klinis. Pada infeksi yang
ringan sering dijumpai infeksi parasit
gastrointestinal tanpa menunjukkan gejala klinis
yang jelas. Untuk memastikan adanya parasit
gastrointestinal bisa diketahui melalui
pemeriksaan feses, dimana ditemukan telur cacing
maupun oosit pada feses tersebut. Makin banyak
cacing makin banyak pula telurnya. Perubahan
populasi cacing dalam perut sapi dapat diketahui
dengan menghitung total telur per gram feses
(EPG) secara rutin. Tingkat prevalensi parasit
cacing tergantung pada jumlah dan jenis cacing
yang menginfeksinya (Subronto dan Tjhajati, 2001).

METODOLOGI

Lokasi dan waktu

Penelitian dilaksanakan di desa Tamblang
kecamatan Kubutambahan kabupaten Buleleng –
Bali. Penelitian dilakukan selama 6 bulan kalender
mulai Juni – Desember 2011.

Bahan

Dalam penelitian ini menggunakan 21 ekor
ternak yang sedang digemukkan, dengan berat
rata-rata 250 – 300 kg/ekor, pakan hijauan berupa
rumput gajah, rumput lapangan, dedaunan pohon,(
diantaranya : daun waru, nangka, pisang, kelapa,
gamal, dll) yang ada disekitar pemeliharaan ternak.
Dedak kopi (merupakan dedak yang berasal dari
kulit kopi yang diolah secara fermentasi), dedak
padi, dan probiotik biocas (merupakan probiotik
produksi BPTP Bali).

Metode

Penelitian menggunakan rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan 3 (tiga) kelompok
perlakuan dimana pada masing-masing perlakuan
terdapat 7 ekor sapi sebagai ulangan. Adapun
perlakuannya tersebut adalah :
P0 : ternak dipelihara dalam kandang intensif

diberikan pakan berupa rumput gajah,
rumput lapangan dan hijauan/dedaunan  +
10% dari bobot tubuhnya + air ad libitum

P1 : P0 + 2 kg dedak kopi fermentasi + air minum
ad libitum

P2 : P0 + 1 kg dedak kopi fermentasi + 1 kg
dedak padi + 5 cc probiotik biocas + air ad
libitum

Ternak sebelum diberikan perlakuan seperti
diatas terlebih dahulu diberikan obat cacing gastro
intestinal sesuai bobot badannya untuk
menyamakan kondisinya.

Parameter yang diamati meliputi : Bobot awal,
pertambahan bobot harian, bobot akhir,
pertambahan bobot sampai akhir pemeliharaan.

Analisis

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis
menggunakan Rancangan Acak Kelompok  dan
apabila terdapat perbedaan yang nyata akan
dilanjutkan dengan Uji BNT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kesehatan Ternak

Desa Tamblang terletak di Kabupaten buleleng
termasuk dalam agroekosistem lahan kering
dataran sedang beriklim kering secara geografis
berada pada ketinggian tempat antara 500 m dpl
merupakan wilayah yang cukup untuk
pengembangan sektor peternakan terutama sapi
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kerena ketersediaan pakan yang cukup sepanjang
tahun. Kondisi ternak di desa Tamblang memang
cukup baik, dimana sebagian besar  sapi dipelihara
dalam kandang permanen, namun beberapa  petani
masih dijumpai adanya sapi dipelihara dalam
kandang semi permanen maupun kandang
sederhana. Disamping itu kebersihan kandang
sebagian besar petani cukup baik, namun
beberapa kandang sapi walaupun konstruksinya
permanen tapi kebersihannya masih kurang
diperhatikan, seperti kotoran sapi yang menumpuk
di lantai kandang, becek, serta kebersihan tempat
pakan dibeberapa kandang  masih kurang
diperhatikan. Kondisi kandang seperti inilah yang
membuka peluang adanya infeksi parasit
gastrointestinal terutama cacing. Menurut
Anon.(2007) pada kondisi yang basah atau lembab
perlu diwaspadai adanya kontaminasi pakan
hijauan dari larva cacing, karena pada kondisi yang
basah dan lembab cacing akan tumbuh dan
berkembang biak dengan baik.

Beberapa hasil penelitian terdahulu
menyatakan bahwa tingkat prevalensi cacing
Paramphistomum sp. pada sapi Bali di Bali cukup
tinggi, diantaranya oleh Beriajaya, dkk (1981)
melaporkan 100%, Suaryana, dkk (1984) 61,36%
dan Neker (1997) 88%. Sedangkan  Yasa, dkk.
(2002) melaporkan bahwa jenis cacing yang paling
banyak menginfeksi sapi Bali dalam berbagai
tingkatan umur diantaranya adalah  Ostertagia sp.;
Oesophagustomum sp.; Paramphistomum sp.;
Fasciola sp.; Cooperia sp.; dan Toxocara sp..Lebih
lanjut dikatakan bahwa prevalensi cacing hati
meningkat sejalan dengan meningkatnya umur
sapi.

Obat cacing atau antelmintik  merupakan  obat
yang yang digunakan untuk memberantas atau
mengurangi infeksi cacing dalam saluran
pencernaan atau dalam jaringan tubuh seperti hati,
paru-paru dan sirkulasi darah manusia dan hewan
( Anon.1994). Beberapa obat cacing yang dapat
digunakan pada ternak sapi mulai dari obat
tradisional seperti buah pinang, biji pepaya muda,
maupun obat paten ( siap pakai) yang di jual di
toko obat hewan/pet shop seperti albendazole,
mebendazole, piperazine, dll. Albendazole dengan
nama dagang Wormzol-B merupakan derivat
Benzimidazole sangat efektif untuk pengobatan
cacing gelang, cacing pipih maupun cacing pita
pada berbagai stadium di saluran pencernaan dan
pernafasan ternak, karena memiliki efek ovicidal
(membunuh telur), larvacidal (membunuh larva)
serta vermicidal (membunuh cacing dewasa) (
Anon., 1994).

Pemeriksaan feses secara rutin sangat
diperlukan untuk mengidentifikasi adanya parasit
gastrointestinal pada ternak, terutama jenis dan
derajat infeksinya. Dengan mengetahui jenis
cacing yang menginfeksi maka segera dapat
dilakukan pengobatan dengan  jenis obat
antiparasit yang tepat, sehingga pengobatannya
menjadi lebih efektif.

Pertumbuhan  Sapi Bali

Dari Tabel 1 terlihat bahwa sapi-sapi yang
digemukkan oleh peternak  memiliki kisaran berat
antara lain 250 – 300 kg/ekor. Apabila beratnya
dengan kisaran 250 kg/ekor maka masih kategori

Gambar  1: Prevalensi infeksi parasit gastrointestinal pada sapi Bali
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bakalan yang dapat di lanjutkan untuk digemukkan
kembali. Pemeliharaan kisaran berat 250 – 300
kg/ekor adalah untuk efisiensi pemeliharaan
karena berat kisaran ini untuk ternak sudah cukup
dewasa dalam arti sudah memasuki masa
pembesaran/penggemukan. Ternak dengan
kisaran berat 250 kg keatas telah berumur 1,5 – 2
tahun, dan tidak akan mengalami pertumbuhan
tulang lagi hanya tinggal pengisian dagingnya saja,
pengisian  (penggemukan).

Kisaran peningkatan bobot badan hariannya
(P0) adalah antara 17 – 35 kg/ekor/dalam kurun
waktu pemeliharaan 4 bulan, dengan selisih bobot
rata-rata 25,71 kg/ekor,   yang berarti peningkatan
bobot hariannya hanya mencapai 0,21 kg/ekor/
hari. Peningkatan bobot badan yang dicapai ini
merupakan peningkatan bobot badan dibawah
standar pada sapi Bali yang digemukkan yang
diberi pakan secara tradisional, berdasarkan
ketersediaan pakan hijauan yang terdapat di lokasi.
Harimurti et al (1977) yang dikutip oleh Harmadji
(1990) menyatakan bahwa peningkatan bobot
hidup harian sapi Bali jantan berkisar antara 0,32
– 0,37 kg/ekor. Sedangkan hasil kajian terdahulu
oleh Suyasa, dkk (1994) memperoleh peningkatan
bobot harian mencapai 0,31 kg/ekor/hari.

Pertumbuhan yang relatif rendah (0,21kg/ekor/
hari) pada penggemukan secara tradisional
diakibatkan minimnya ketersediaan pakan, yang
disebabkan musim kemarau yang cukup panjang
di sekitar lokasi pemeliharaan. Disamping itu
wilayah Tamblang merupakan wilayah perkebunan,
sehingga dominan tanaman pohon yang besar
merupakan tanaman perkebunan seperti cengkeh
maupun buah-buahan, yang tidak dapat
dimanfaatkan sebagai pakan alternatif.  Pada
daerah lain apabila ketersediaan rumput relatif
terbatas maka tanaman pohon merupakan
alternatif sumber pakan yang dapat dimanfaatkan
seperti daun waru, nangka, intaran, dan lainnya.
Sehingga ketersediaan tanaman yang
menghasilkan daun mampu menutupi kekurangan
rumput akibat musim kering yang berkepanjangan.

Sedangkan untuk perlakuan (P1) yang
diberikan pakan standar hijauan ditambah dedak

kopi sebagai pengganti konsentrat sebanyak 2kg/
ekor/hari mampu mencapai peningkatan bobot
badan akhir rata-rata mencapai 345,58 kg/ekor,
hal ini berarti pertambahan bobot hariannya
mencapai rata-rata 0,55 kg/ekor/hari, jauh lebih
tinggi dibandingkan ternak yang  hanya diberikan
pakan standar hijauan dan dedaunan seperti yang
biasa dilakukan oleh petani di lokasi.
Untuk perlakuan (P2) yang diberikan pakan standar
ditambah dedak kopi dan dedak padi masing-
masing 1 kg dan probiotik Biocas 5 cc/ekor/hari,
mampu mencapai bobot akhir rata-rata 358 kg/
ekor, yang berarti bobot hariannya mencapai 0,57
kg/ekor/hari. Baik P1 maupun P2 berbeda nyata
(P<0,05) bila dibandingkan dengan P0 dan hal ini
menunjukkan bahwa pemberian dedak limbah kopi
maupun dedak padi (limbah pertanian) mampu
meningkatkan produktivitas sapi Bali.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian limbah
pertanian baik dedak kopi maupun dedak padi
memiliki kemampuan untuk meningkatkan bobot
badan pada sapi Bali jantan yang digemukkan.
Suyasa, dkk (1994) memperoleh peningkatan
bobot badan harian sapi Bali jantan yang diberi
pakan tambahan 2 kg komplit feed dan 5 cc
probiotik mencapai 0,63 kg/ekor dan yang diberi
pakan tambahan 2 kg komplit feed tanpa probiotik
hanya mampu mencapai peningkatan bobot badan
hariannya 0,61 kg/ekor.  Hasil yang dicapai saat
ini terlihat lebih rendah bila dibandingkan dengan
pencapaian Suyasa, dkk (2004) maupun
Widiyazid, dkk (1999), yang mampu mencapai
pertambahan berat badan harian untuk sapi jantan
yang digemukkan 0,60 kg/ekor/hari dan 0,62kg/
ekor/hari. Sedangkan Bambang Ngaji Utomo, dkk
(2009), yang memberikan dedak yang difermentasi
dengan jamu EKD sebanyak 1%, dan rumput
lapang 10% pada sapi Bali penggemukan mampu
mencapai pertambahan bobot badan harian
(PBBH) 0,533kg/ekor/hari, dan nyata pengaruhnya
dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Dedak
padi dan dedak kopi yang diberikan mampu
memberikan tambahan protein dan sumber energi
yang lain selain yang berasal dari rumput maupun
hijauan. Untuk dedak padi kandungan proteinnya

Tabel 1. Bobot awal penggemukan dan peningkatan bobot badan yang terjadi selama pemeliharaan 4
bulan

Perlakuan Bobot awal (Kg) Bobot Akhir (Kg) Selisih Bobot  (Kg) Peningkatan bobot
harian (Kg/hari)

P0 277,14a 302,86 25,71 0,21a

P1 280,00a 345,58 65,58 0,55b

P2 290,43a 358,85 68,42 0,57b
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mencapai 12,79% demikian pula dedak kopi hasil
fermentasi memiliki kandungan protein mencapai
12,27% (Lab Analitik 2011). Sedangkan pemberian
biocas yang merupakan kumpulan mikroba
pemecah serat akan membantu mikroba yang
telah berada di lambung ternak untuk mencerna
serat-serat yang dimakan ternak menjadi bahan-
bahan yang siap diserap oleh tubuh sehingga lebih
banyak yang dapat dimanfaatkan. Menurut
Suyasa, dkk. (1997) dan Widiyazid, dkk. (1998),
pertumbuhan sapi penggemukan adalah seperti
sigmoid, dimana semakin besar berat awal  yang
dimiliki maka akan semakin cepat
pertumbuhannya.

KESIMPULAN

Pemanfaatan limbah pertanian baik dari limbah
kopi maupun limbah pertanian yang lain (dedak)
dapat digunakan sebagai pakan pengganti
konsentrat pada sapi Bali  yang digemukkan dan
mampu meningkatkan pertambahan bobot badan
secara nyata (P < 0,05) dibandingkan dengan
pemeliharaan pola biasa (tanpa limbah). Namun
untuk lebih efektifnya fungsi pencernaan  dan
kesehatan ternak harus disertai dengan pemberian
obat cacing gastrointestinal.
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PENDAHULUAN

Kebutuhan akan hasil olahan padi yakni beras
semakin meningkat dari tahun ke tahun,
sementara luas konversi lahan sawah menjadi
lahan usaha non sawah maupun perumahan lebih
tinggi dari peningkatan hasil. Sementara di lain
pihak jumlah penduduk meningkat yang secara
otomatis konsumen pokok beras pasti bertambah.
Untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya
dilakukan penelitian-penelitian untuk
menghasilkan varietas baru yang lebih bagus baik
dalam segi umur tanaman dan terutama produksi
yang lebih tinggi (Hasibuan, 2011).

Sejak dilepas tahun 2000 varietas Ciherang masih
mendominasi areal pertanaman padi di Bali, karena
daya hasilnya tinggi, rasa nasi enak, kualitas beras
baik dan harganya tinggi. Preferensi mutu dan rasa
nasi menjadi semakin penting artinya, dan
seringkali sebagai salah satu pertimbangan dalam
memilih varietas, terutama dalam keadaan cukup
beras (Harahap dan Silitonga, 1989). Budidaya
VUB secara terus menerus akan berdampak buruk
terhadap ketahanan penyakit dan hasilnya akan
turun. Untuk mengantisipasi masalah tersebut
Pemerintah melalui Balitbangtan memperkenalkan
VUB padi sawah, yaitu Inpari.

UJI ORGANOLEPTIK DAN ANALISIS USAHATANI TERHADAP BEBERAPA VARIETAS
UNGGUL BARU (VUB) INPARI DI SUBAK BUNGAN KAPAL TABANAN BALI

         Ni Ketut Ari Tantri Yanti1 dan Sagung Ayu Nyoman Aryawati2

1, 2 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar - Selatan, Bali, 80222

ABSTRAK

Keunggulan beberapa Varietas Unggul Baru (VUB) Inpari yang berdaya hasil tinggi dan mempunyai
rasa nasi enak sesuai dengan preferensi masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui apakah varietas baru
tersebut menghasilkan nasi dengan rasa yang disukai konsumen telah dilakukan uji organoleptik dan
analisis usahatani pada beberapa varietas padi inpari. Penelitian dilaksanakan di  Subak Bungan Kapal,
Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan pada bulan Pebruari 2010 dengan menggunakan varietas padi Inpari 7,
Inpari 8,  Inpari 9 dan Cigeulis (kontrol/biasa dikonsumsi petani) dengan 22 panelis. Parameter pengamatan
meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Input output usahatani dengan menggunakan kuisioner. Setiap
varietas diambil 9 orang sampel sehingga melibatkan 36 orang petani. Analisis yang digunakan analisis R/
C Ratio untuk menyatakan kelayakan usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara deskriptif
nasi varietas Inpari 7 mempunyai warna, tekstur, dan rasa yang paling disukai dibandingkan dengan varietas
Inpari 8, Inpari 9, dan Cigeulis. Produksi Varietas Inpari 7 (7,32 t/ha GKP) dengan R/C ratio 3,71 paling tinggi
dibandingkan dengan varietas lainnya. Varietas padi Inpari layak diusahakan karena nilai usahatani
memberikan keuntungan dengan nilai R/C >1.

Kata Kunci :  Organoleptik, nasi, analisis usahatani,  dan VUB Inpari.

ABSTRACT: ORGANOLEPTIC TEST AND FARMING ANALYSIS AGAINST SOME INPARI NEW
BEST VARIETIES IN SUBAK BUNGAN KAPAL TABANAN BALI

The Advantages of new best variety (VUB) Inpari are high yielding and has a good flavor in preferences
of Indonesian. To determine the VUB are prefered organoleptic test were conducted and also the farming
analysis of several varieties. The experiment was conducted in Subak Bungan Kapal, Tunjuk Village, Tabanan
district in February 2010 varieties tested are Inpari 7, Inpari 8, 9 and Cigeulis Inpari (control / daily consumption)
involved 22 panelists. Observation parameters include color, aroma, texture, and flavor. Input output farming
by using questionnaires. Every variety of samples taken 9 involving 36 farmers. Analysis of R / C ratio for the
state farm viability. The results showed that rice varieties descriptively Inpari 7 in color, texture, and the most
preferred flavor than the varieties Inpari 8, Inpari 9, and Cigeulis. Production of varieties Inpari 7 (7.32 t / ha
GKP) with R / C ratio higher than 3.71 most other varieties. Inpari rice farming is feasible, the value of R / C> 1.

Key words: Organoleptic, rice, farm analysis, and VUB Inpari.
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Di Bali terus berkembang Inpari 1 sampai dengan
Inpari 13 dengan beberapa keunggulannya masing-
masing. Keunggulan beberapa varietas Inpari yaitu
Inpari 7 yang diintroduksi antara lain umur tanaman
110 – 115 hari, tekstur nasi pulen, jumlah anakan
produktif yang cukup banyak dapat mencapai 19
anakan, agak tahan terhadap penyakit HDB ras III
dan tahan terhadap penyakit tungro, sedangkan
rata-rata hasil 6,23 ton/ha dan potensi hasil bisa
mencapai 8,7 ton/ha. Inpari 8 memiliki keunggulan
bentuk tanaman tegak, jumlah anakan produktif
22 dengan bentuk gabah panjang dan ramping.
Agak tahan penyakit HDB ras III dan agak rentan
ras IV dan VIII, agak tahan penyakit tungro
inokulum no 073, serta tahan penyakit tungro
inokulum no. 031 dan no. 013. Rata-rata hasil 6,25
ton/ha dan potensi hasil bisa mencapai 9,9 ton/
ha. Inpari 9 dengan umur tanaman 125 hari, bentuk
gabah panjang dan ramping, anakan produktif 21
anakan dengan rata-rata hasil 6,41 ton/ha, potensi
hasil bisa mencapai 9,3 ton/ha. Ketahanan
terhadap hama penyakit yaitu agak rentan terhadap
hama WBC biotipe 1, 2, dan 3, agak rentan ras IV
dan VIII, agak tahan penyakit tungro inokulum no.
073 dan no. 031, serta tahan penyakit tungro
inokulum no.13. Sedangkan varietas Cigeulis
dengan umur tanaman 125 hari, bentuk gabah
panjang dan ramping, anakan produktif 14-16
batang dengan rata-rata hasil 5,8 t/ha dan potensi
hasil 8,0 t/ha. Dilihat dari rata-rata hasil varietas
Cigeulis paling rendah, petani disarankan
menanam varietas Inpari (BB Padi, 2009).

Padi merupakan sumber karbohidrat
kompleks, tiamin, riboflavin, niasin, protein, zat
besi, magnesium, dan serat. Dilihat dari nilai
gizinya, padi lebih baik dari umbi-umbian.
Disamping nilai energi, padi relatif lebih banyak
mengandung protein. Beras mempunyai komposisi
energi 360 kkal, 6,8 gram protein, dan 0,7 gram
lemak. Secara umum makanan yang disukai
adalah makanan yang memenuhi selera atau
citarasa/inderawi, yaitu dalam hal rupa/
penampakan, warna, bau, rasa, dan tekstur.
Pengaruh peranan rangsangan indera dan nilai
hedonik terhadap pemilihan manusia akan bahan
pangan saat ini sulit untuk dijabarkan secara tepat
(Sunita, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan
penelitian uji organoleptik nasi dan analisis
usahatani beberapa varietas unggul baru Inpari
dengan membandingkan varietas yang biasa
dikembangkan petani di Subak Bungan Kapal,

Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan. Pengujian
bertujuan untuk mendapatkan varietas padi yang
paling disukai konsumen dan untuk mengetahui
kelayakan usahataninya.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Subak Bungan
Kapal, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan pada
bulan Pebruari 2010. Bahan penelitian diperoleh
dari hasil panen kegiatan PIKPP “Peningkatan
Produksi Padi 30 Ton Per Hektar Per Tahun Melalui
Pengelolaan Air dan Sistem Tanam Di Bali”.
Pengujian dilakukan berdasarkan perubahan
kesukaan terhadap warna, rasa, aroma, dan
tekstur kemudian disimpulkan dengan tingkat
penerimaan secara keseliuruhan. Skor  varietas
padi Inpari 7, Inpari 8,  Inpari 9 dan Cigeulis
(kontrol/biasa dikonsumsi petani) dengan 22
panelis. Uji organoleptik dilakukan di Koperasi
Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Bungan
Kapal. Panelis yang melakukan uji organoleptik
adalah pegawai KUAT, pengurus subak dan petani.

Beras 200 gr

Rendam dalam air selama 30 menit

Beras dikukus selama 15 menit

Rendam dalam 250 ml air hangat
selama 30 menit

Kukus kembali sampai matang atau kukus
selama 30 menit

Nasi

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Nasi
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Tabel 1.  Hasil Uji Organoleptik Nasi dari Empat Varietas Padi di Subak Bungan Kapal, Tabanan Tahun 2010

                                                                                                                     Varietas
Parameter Skala Hedonik

Inpari 7 (%) Inpari 8 (%) Inpari 9 (%) Cigeulis (%)

1. Warna sangat suka 18 18 9 5
suka 68 55 45 50
agak suka 14 27 45 41
tidak suka 0 0 0 5

2. Aroma sangat suka 27 36 0 5
suka 64 59 86 77
agak suka 9 5 9 14
tidak suka 0 0 5 5

3. Tekstur sangat suka 18 23 5 0
suka 73 59 18 27
agak suka 9 14 64 55
tidak suka 0 5 14 18

4. Rasa sangat suka 9 18 0 0
suka 73 45 36 23
agak suka 18 32 64 68

 tidak suka 0 5 0 9

Sumber: diolah dari data primer tahun 2010

Pengumpulan data untuk usahatani dilakukan
melalui survey dan wawancara dengan
menggunakan kuisioner secara purposive. Setiap
varietas diambil 9 orang sampel sehingga
melibatkan 36 orang petani secara partisifatif.
Untuk menyatakan kelayakan usahatani
digunakan analisis R/C Ratio atau imbangan
penerimaan atas biaya ( Malian, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan pada Tabel 1 menunjukkan,
berdasarkan parameter warna nasi, Inpari 7 disukai
oleh 68% panelis, Inpari 8 disukai oleh 55%
panelis, dan Cigeulis disukai 50% panelis.
Berdasarkan parameter aroma, Inpari 9 disukai
oleh 86% panelis dan aroma Cigeulis disukai oleh
77% panelis. Dilihat dari parameter tekstur/
kepulenan, Inpari 7 disukai 73% panelis dan Inpari
8 disukai 59% panelis. Berdasarkan parameter
rasa, Inpari 7 disukai 73% panelis dan Inpari 8
disukai 45% panelis. Secara deskriptif umumnya
panelis menyukai Inpari 7 dan Inpari 8 dibanding
varietas lainnya. Hal ini disebabkan karena varietas
Inpari 7 yang diintroduksi antara lain, tekstur nasi
pulen. Inpari 8 memiliki keunggulan bentuk gabah
panjang dan ramping (BB Padi, 2009).

Dasar pemilihan varietas-varietas tersebut adalah
ingin mengetahui respon petani terhadap varietas
Inpari dibandingkan dengan varietas yang sudah
biasa diterapkan petani.

Persiapan sampel dilakukan dengan cara
sebagai berikut : Timbang sampel sebanyak 200
gram, kemudian rendam dalam air selama 30
menit. Beras yang telah direndam lalu dikukus
selama 15 menit. Beras yang setengah matang
diangkat lalu direndam dalam 250 ml air hangat
selama 30 menit. Beras yang setengah matang
dikukus kembali sampai beras matang atau
selama 30 menit. Beras yang telah matang (nasi)
siap dikonsumsi.

Selanjutnya sampel (nasi) disajikan kepada
panelis untuk diuji organoleptik dengan cara
menyajikan semua sampel dihadapan panelis dan
panelis langsung memberikan penilaian sesuai
dengan pengisian form organoleptik. Form
organoleptik menggunakan skala hedonik yang
meliputi: warna, aroma, tekstur, dan rasa, dengan
ketentuan: nilai 1= tidak suka; nilai 2= agak suka;
3= suka; dan nilai 4= sangat suka. Penilaian
menggunakan 22 orang panelis.  Perlakuan pada
penelitian ini adalah perlakuan tunggal yang terdiri
atas empat varietas padi dan analisis data untuk
uji organoleptik dilakukan secara deskriptif.
Diagram alir pembuatan nasi disajikan pada
Gambar 1.
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Sejumlah varietas unggul yang dihasilkan
memiliki sifat-sifat tertentu, sehingga pengemba-
ngannya dianjurkan di daerah tertentu pula karena
preferensi konsumen terhadap rasa nasi di suatu
daerah berbeda dengan konsumen di daerah
lainnya. Konsumen di Sumatera Barat menyukai
nasi yang rasanya pera dengan aroma yang khas,
sementara konsumen di Pulau Jawa dan Bali

menyukai nasi yang pulen (lengket) dan mengeluar-
kan aroma wangi bila ditanak (Ratna dkk, 2009).

Menurut Khush et al. (1979) dalam Arief dan
Asnawi (1999),   kadar amilosa beras dibagi
menjadi 3 kategori yaitu tinggi (25–30%), sedang
(20–25%), dan rendah (10-20%). Nasi dapat
dikategorikan enak dan pulen apabila memiliki
kandungan amilosa rendah sampai sedang.

Tabel 2.Produksi Inpari dibandingkan dengan varietas eksisting di Subak Bungan Kapal, Tabanan, Bali  MT.
I Tahun 2009

Varietas Produksi (t/ha GKP) Peningkatan Produksi (%)

Inpari 7 7,32 12,47
Inpari 8 7,02 8,83
Inpari 9 6,64 1,95

Cigeulis (Pembanding) 6,51 -

Sumber: diolah dari data primer tahun 2009

             Inpari 7                       Inpari 8                         Inpari 9                             Cigeulis

Pada saat organoleptik
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Varietas unggul dan benih bermutu dalam
usahatani padi sangat berperan dalam peningkatan
produktivitas dan mutu hasil panen. Potensi
varietas dalam meningkatkan produk pertanian
dapat dilihat dari mutu produk varietas unggul
seperti daya hasil tinggi, ketahanan terhadap hama
dan penyakit tertentu, umur genjah, kandungan
khusus tertentu (pulen, kadar protein tinggi, dan
lainnya), dan sesuai dengan pola tanam tertentu.
Produktivitas dari empat VUB yang sampel
berasnya digunakan dalam penelitian ini tertera
pada Tabel 2.

Secara umum dari Tabel 3 terlihat seluruh
varietas padi yang digunakan layak diusahakan
dan memberikan keuntungan, hal ini ditunjukkan
dengan nilai R/C ratio >1. Namun dari segi
produksi varietas Inpari lebih tinggi produksinya
dibandingkan dengan Cigeulis. Dengan demikian
varietas Inpari dapat direkomendasikan untuk
dikembangkan, sebagai upaya untuk
meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Bali.

Tabel 3. Analisis Usahatani Empat Varietas Padi diSubak Bungan Kapal Kabupaten Tabanan Bali MT. I
Tahun  2009

Inpari 7 Inpari 8 Inpari 9 Cigeulis

No. Uraian Legowo 2 : 1 Konvensional

Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp)

1 Saprodi
a. Bibit 101.250,00 104.526,75 107.500,00 153.508,77
b. Pupuk

- Urea 175.152,00 180.716,05 178.368,00 360.463,16
- NPK Ponska 324.072,00 309.629,63 333.108,00 594.736,84
- Pupuk  granul 163.742,69
- Pupuk organik 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

c. Obat-obatan
- Pestisida 198.650,00 220.000,00 210.000,00 250.766,00
- Fungisida 190.650,00 200.000,25 200.000,25 230.532,00
- Herbisida 125.880,00 81.481,48 114.000,00 138.315,79

2 Upah (borongan)
- Persemaian 141.600,00 127.600,00 140.000,00 192.000,00
- Pengolahan tanah 900.765,00 900.333,00 900.000,00 900.736,84
- Penanaman 663.600,00 647.200,00 660.000,00 595.200,00
- Penyiangan 716.000,00 749.200,00 708.000,00 869.200,00
- Pemupukan 191.200,00 160.400,00 162.000,00 274.000,00
- Penyemprotan 107.407,00 147.325,00 82.000,00 196.800,00
- Panen 877.700,62 855.329,00 855.000,00 850.000,00

3 Total Biaya 5.913.926,62 5.883.741,16 5.849.976,25 5.770.002,09
4 Produksi (t GKP) 7,32 7,02 6,64 6,51
5 Penerimaan 21.961.800,00 21.060.000,00 19.920.000,00 19.530.000,00
6 Pendapatan 16.047.873,38 15.176.258,84 14.070.023,75 13.759.997,91
7 R/C 3,71 3,58 3,41 3,38
8 B/C ratio 2,71 2,58 2,41 2,38

Sumber: diolah dari data primer tahun 2009

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil  pelaksanaan penelitian
yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Petani di Subak Bungan Kapal, Desa Tunjuk,

Kecamatan Tabanan-Bali lebih menyukai nasi
varietas Inpari 7 dibandingkan varietas lainnya.

2. Produksi varietas Inpari 7 paling tinggi
dibandingkan dengan varietas lainnya.

3. Varietas padi Inpari layak diusahakan karena
nilai usahatani memberikan keuntungan
dengan nilai R/C >1

Saran

Dengan mempertimbangkan produksi, R/C
ratio, B/C ratio dan rasa nasi yang dihasilkan,
disarankan mengembangkan padi varietas Inpari
terutama Inpari 7 untuk Provinsi Bali umumnya
dan di Kabupaten Tabanan khususnya.
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ABSTRAK

Diseminasi tentang teknologi hemat air irigasi pada lahan sawah dalam ekosistem subak di Bali telah
dilaksanakan di tiga kawasan ekosistem (hulu, tengah dan hilir) Daerah Aliran Sungai (DAS) Yeh Ho,
Kabupaten Tabanan, Bali, pada tahun 2010. Teknologi yang diimplementasikan adalah teknologi System of
Rice Intensification (SRI) Modifikasi, yaitu teknologi SRI yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi
lapangan.  Hasil penerapan teknologi menunjukkan bahwa tingkat penghematan air irigasi mencapai
sebesar 34,90% pada ekosistem subak di DAS bagian hilir 35,56% pada DAS bagian tengah dan 73,14%
pada DAS bagian hulu. Penghematan penggunaan air irigasi tersebut dibuktikan dengan nilai Efisiensi
Manfaat Air (EMA) irigasi masing-masing 1,26 Kg gabah kering panen (GKP) atau 1,01 Kg gabah kering
giling (GKG) di daerah hilir; 1,59 Kg GKP atau 1,29 Kg GKG di daerah tengah dan 3,09 Kg GKP atau 2,43 Kg
GKG di daerah hulu. Selain terjadi penghematan penggunaan air irigasi, juga terjadi peningkatan produktivitas
lahan. Peningkatan produktivitas lahan tersebut masing-masing sebesar 47,76% di daerah hilir dari rata-
rata 5 ton per ha menjadi 6,61 ton hingga 8,16 ton GKP per ha. Selanjutnya peningkatan produktivitas lahan
di DAS bagian tengah hanya 18,02% dari rata-rata 4,5 ton menjadi 4,81 hingga 5,82 ton GKP per ha.
Sedangkan peningkatan produktivitas lahan di kawasan DAS bagian hulu sebesar 31,57% dari rataan 6,0
ton menjadi 7,23 hingga 8,68 ton GKP per ha.

Kata Kunci: Teknologi, hemat air irigasi, ekosistem subak

ABSTRACT: INCREASING THE WATER USED EFFICIENCY THROUGH THE TECHNOLOGY
IMPLEMENTATION OF SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION (SRI) MODIFICATION

ON THE ECOSYSTEM OF SUBAK IN BALI

Dissemination on irrigation water-saving technology on farm fields in the subak ecosystem in Bali has
been implemented in three ecosystem regions (upstream, midstream and downstream) watersheds of Yeh
Ho, Tabanan, Bali, in 2010. The technology implemented was System of Rice Intensification (SRI) Modification.
The SRI technology implementation, adapted to the conditions of the field. Results of the application show
that level of irrigation water saving reached 34,90% on the ecosystem in the downstream of subak watersheds,
in the midstream reached 35,56% and at the upstream section reached 73,14%. Irrigation water usage
savings evidenced by The Water Used Efficiency (as known as EMA) irrigation respectively 1.26 Kg dried
grain harvest (GKP) or 1.01 Kg dried milled grain (GKG) on downstream; 1.59 Kg GKP or 1,29 Kg GKG in the
midstream and 3.09 Kg GKP or 2.43 Kg GKG in the upstream. Besides the irrigation usage savings, it is also
an increase in the productivity of the land occurred. Each increased productivity are 47,76% in the downstream
of the average 5 tons per ha to 6,61 tons up to 8,16 tons of GKP per ha. Further improvement of the
productivity of the land in the midstream watersheds only 18.02% from the average of 4.5 tons up to 4.81 5,82
GKP per ha. Whereas, the increase in the productivity of the land in the upstream watershed of 31.57% form
an average 6,0 tons to 7,23 up to 8,68 tons GKP per ha.

Key words: Technology, water irrigation saving, subak ecosystem
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PENDAHULUAN

Terknologi budidaya padi sawah, hampir tidak
bisa lepas dari kebutuhan akan air irigasi.
Kebutuhan air yang semakin meningkat di semua
sektor kehidupan termasuk sektor pertanian,
menyebabkan sering terjadi kasus kekurangan air
irigasi pada beberapa ekosistem subak di Bali,
yang berdampak kurang menguntungkan bagi
petani, karena berkurangnya produktivitas lahan
sawah. Di lain pihak banyak hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa budidaya padi sawah tidak
seharusnya selalu dilakukan melalui sistem
tergenang (anaerob), melainkan dapat dilakukan
dengan irigasi terputus (intermiten), seperti
teknologi SRI, Intensisfikasi Padi Aerob Terkendali
Berbasis Bahan Organik (IPAT-BO), yang mampu
menghemat air irigasi hingga lebih dari 25%
dibandingkan dengan budidaya padi sistem
tergenang. Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa teknologi padi aerob selain mampu
menghemat air irigasi, juga mampu meningkatkan
produktivitas lahan hingga lebih dari 30%. Hasil
penelitian tentang teknologi padi aerob  juga
menunjukkan bahwa terknologi tersebut juga
mampu menghemat benih hingga 25% dan
menghemat penggunaan pupuk anorganik hingga
50% (Veco Indonesia, 2007; 2008; Simamarta
dalam Dadang, 2008). Bahkan implementasi padi
aerob juga diprediksi mampu menekan emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) terutama gas methan (CH

4
)

yang saat ini disumbangkan oleh sektor pertanian
mencapai 20% dalam perubahan iklim global
(Murjito, 2011). Sekalipun teknologi tersebut
diyakini para peneliti mampu memberikan berbagai
keuntungan baik bagi petani maupun terhadap
lingkungan seperti ketersediaan sumberdaya air,
perubahan iklim global, namun implementasinya
di tingkat lapangan relatif masih sangat rendah.
Bahkan di Provinsi Bali yang memiliki luas sawah
sekitar 83.000 ha, maka yang menerapkan
teknologi padi aerob, khususnya teknologi SRI
diperkirakan tidak lebih dari 100 ha dalam setiap
musim tanam (Wiguna, 2009). Rendahnya tingkat
penerapan teknologi budidaya padi SRI sebagai
salah satu teknologi padi hemat air irigasi di Bali,
diperkirakan karena kurangnya pengetahuan dan
keterampilan petani dalam aplikasi teknologi
tersebut. Karena umumnya petani dalam
mengadopsi suatu teknologi usahatani, harus
diawali dengan sebuah percontohan, dalam setiap
proses aplikasi teknologi termasuk dalam aplikasi
teknologi SRI sebagai sebuah teknologi budidaya
padi hemat air irigasi. Untuk itu perlu dilakukan

diseminasi teknologi SRI yang disesuiakan dengan
berbagai kondisi lapangan, agar petani mau dan
mampu mengadopsi teknologi dimaksud. Apabila
teknologi tersebut mau dan mampu diadopsi oleh
petani di Bali dalam sistem budidaya padi sawah,
maka akan terjadi penghematan air irigasi hingga
30% dan peningkatan produktivitas lahan hingga
25%.

METODOLOGI

Waktu dan Lokasi Diseminasi

Diseminasi dalam bentuk demontrasi plot
(demplot) dilakukan  selama 12 bulan mulai
Januari hingga Desember 2010 atau selama dua
musim tanam yaitu Musim Hujan (MH) dan Musim
Kering (MK), bertempat di Kabupaten Tabanan,
yaitu pada ekosistem subak di sekitar Daerah
Aliran Sungai (DAS) Yeh Ho. Mulai dari bagian
hulu di Subak Wangaya Betan, Penebel, bagian
tengah di Subak Meliling, Kerambitan dan bagian
hilir di Subak Sungsang, Tibubiu, Kerambitan. Luas
areal yang digunakan sebagai lokasi kegiatan baik
di DAS bagian hilir, tengah maupun hulu masing-
masing seluas 2,3 ha; sehingga seluruhnya
berjumlah 6,9 ha.

Koleksi dan Analisis Data

Boros tidaknya sistem budidaya padi yang
dilakukan petani dalam hal menggunakan air irigasi
diketahui atau dihitung berdasarkan tingkat
Efisiensi Manfaat Air (EMA), yaitu Jumlah Gabah
Kering Panen (GKP) dalam Kg, yang mampu
dihasilkan oleh setiap m3 air irigasi irigasi (Kg/
m3). Terkait dengan hal tersebut maka data yang
dibutuhkan (dikoleksi) adalah data primer tentang:
1. Jumlah air irigasi (A) yang dihabiskan (m3)

dalam satu satuan lahan sawah (ha). Untuk
itu dilakukan pengukuran dengan
menggunakan metode Alternasi Basah-
Kering,  yaitu sebuah pipa paralon berukuran
20 cm, yang dilobangi di bagian bawahnya
dan dipasang dalam petakan sawah (Gambar
1). Selanjutnya melalui pipa tersebut akan
diukur:
a. H

1
= Tinggi air pada saat sawah

tergenang (cm)
b. H

2
= Tinggi air pada saat kering dan siap

untuk diairi (cm)
c. T = Jumlah pengukuran air irigasi (kali)
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d. L =  Luas petakan sawah di mana pipa
tersebut dipasang (m2)
A = (H1-H2) x T x L (m3)

Untuk mengetahui jumlah air irigasi yang
digunakan tanaman, maka dihitung berdasarkan:

Gambar 1.Potongan melintang alat yang digunakan
untuk mengukur kebutuhan padi akan air
irigasi

2. Data produktivitas lahan sawah (jumlah GKP)
yang dihasilkan dalam satu ha lahan sawah
dalam satu musim tanam (P). Terkait dengan
kebutuhan data produktivitas lahan sawah,
maka dilakukan pengumpulan data produksi
berdasarkan ubinan dengan menggunakan
kuadran ukuran 2,5 x 2,5 m. Penempatan
kuadran dilakukan sebanyak 5 titik dalam
setiap petakan sawah, yaitu di bagian tengah
dan di empat sudut petakan sawah pada
minimal 3 baris tanaman padi dari pematang
sawah. Jumlah gabah yang dihasilkan
(dipanen) pada setiap kuadran ditimbang
dengan menggunakan timbangan digital,
sehingga diperoleh sebanyak 5 kali data
ubinan (kg/6,25 m2) pada setiap petak lahan
sawah. Selanjutnya untuk mendapatkan data
produktivitas (kg/ha) maka setiap data ubinan
dikalikan dengan 10.000/6,25 m2 atau 1.600
m2. Kemudian kelima data produktivitas lahan
dijumlahkan dan dibagi 5, sehingga di
dapatkan rataan produktivitas lahan (P kg/ha).

3. Selanjutnya EMA dihitung berdasarkan: EMA
= P/A (kg/m3). Semakin tinggi nilai EMA,
maka tingkat efisiensi manfaat air irigasi
semakin baik, artinya tanaman padi semakin
efisien dalam menggunakan air irigasi. Hasil
penelitian Santi (2007) menunjukkan nilai EMA
pada sistem budidaya padi konvensional

adalah sebesar 0,81. Artinya setiap m3 air
irigasi yang digunakan petani hanya mampu
menghasilkan GKP sebanyak 0,81 kg.

4. Untuk mengetahui EMA dalam bentuk Gabah
Kering Giling (GKG), maka pada saat
mengukur produktivtas lahan dalam bentuk
GKP, juga diukur kadar air GKP (%). Gabah
kering giling memiliki kadar air maksimum
14%, maka GKG dapat dihitung dengan
rumus:

GKG = Bgkp – (( KAgkp – 14/100) X GKP)

Keterangan:
GKG = Gabah Kering Giling (kg) sebagai

produktivitas lahan (kg GKG/ha)
Bgkp = Berat Gabah Kering Panen (kg)

sebagai produtivitas lahan (kg GKP/
ha)

KAgkp = Kadar Air Gabah Kering Panen (%)
14 = Kadar Air GKG (%) yang diinginkan
GKP = Gabah Kering Panen

Pemilihan dan Implementasi Teknologi

Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian dengan berbagai unit kerjanya, serta
lembaga-lembaga penelitian lainnya telah
menghasilkan berbagai teknologi pertanian
termasuk di dalamnya teknologi budidaya padi.
Teknologi tersebut antara lain Teknologi Tanam
Benih Langsung (Tabela), Teknologi Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT), Teknologi Tanam Jajar
Legowo dan Teknologi System of Rice
Intensipication (SRI) serta teknologi Intensifikasi
Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik (IPAT-BO).
Dari berbagai teknologi tersebut, maka teknologi
SRI memberikan harapan yang cukup signifikan
dibandingkan teknologi lainnya terutama dalam hal
penghematan atau efisiensi pemanfaatan air
irigasi. Seperti diketahui bahwa hasil penelitian
menunjukkan bahwa teknologi SRI mampu
menghemat pemanfaatan air irigasi hingga 40%
dibandingkan dengan teknologi konvensional
(Jatika, 2008 dalam http://www.agrina-online.com/
showarticle.php?rid =7&aid=1196). Sedangkan
untuk teknologi lainnya belum memberikan
informasi tentang penghematan air irigasi. Oleh
karena itu dalam kegiatan diseminasi tentang
teknologi padi hemat air irigasi ini memilih
Teknologi SRI yang dalam implementasinya
dilakukan penyesuaian dengan kondisi lapangan.
Implementasi teknologi SRI diawali dengan
pemilihan benih padi dengan menggunakan air
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garam jenuh (Gambar 2). Selanjutnya benih dicuci
hingga bersih, dengan merendamnya di air yang
sedang mengalir selama maksimal 48 jam.
Kemudian benih disemai dengan menggunakan
nampan (Gambar 3).

Media semai merupakan campuran tanah dan
pupuk organik, dengan perbandingan 3:1. Setelah
itu benih padi ditaburkan di atasnya dan kemudian
ditutup dengan abu dapur atau dengan pupuk
organik yang telah diayak dengan halus. Benih
padi disemai selama 9-14 hari selanjutnya ditanam
pada lahan sawah yang telah disiapkan
sebelumnya. Setelah dilakukan pengolahan lahan
dengan sempurna, maka lahan ditaburi pupuk
organik sebanyak 3 ton per ha. Penanaman benih
dilakukan dengan menggunakan caplak, sehingga
jarak tanam dapat diatur sedemikian rupa, yang
dalam hal ini menggunakan dua jarak tanam yaitu
25 x 25 cm. Bibit padi ditanam sebanyak satu
tanaman pada setiap lubang tanam, dengan
kedalaman berkisar antara 1-1,5 cm. Perbedaan
terhadap umur bibit yang ditanam sangat
tergantung dari berbagai faktor seperti kesiapan
waktu petani dan kesiapan lahan yang akan
ditanam yang berhubungan dengan tenaga traktor
yang mengolah lahan petani. Kondisi tersebut
dimaksudkan dengan modifikasi teknologi SRI
yang berkaitan dengan kondisi lapangan, termasuk
juga jumlah petani dan luas lahan yang dimiliki
masing-masing petani serta jenis padi yang
ditanam petani kooperator dalam kegiatan
diseminasi ini. Khusus untuk jenis padi yang
ditanam petani terutama di Subak Wangaya Betan
sangat berhubungan dengan awig-awig atau aturan
subak. Untuk musim tanam bulan Desember-

Januari, maka petani harus menanam padi varietas
lokal seperti padi Mansur, Lokal Merah (padi tahun).
Sedangkan untuk tanam bulan Juli-Agustus maka
petani harus menanam padi varietas unggul baru
(VUB) atau padi lokal yang berumur pendek,
seperti padi Cicih atau Mansur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produktivitas Lahan

Produktivitas lahan berdasarkan GKP yang
dihasilkan dalam kegiatan diseminasi teknologi
budidya padi hemat air irigasi, untuk kawasan
subak Sungsang (DAS Yeh Ho Bagian Hilir) adalah
berkisar antara 6.612-8.164 kg/ha. Untuk subak
Meliling (kawasn DAS Yeh Ho Tengah) berkisar
antara 4.806-5.816 kg/ha. Sedangkan untuk
kawasan subak Wangaya Betan (DAS Yeh Ho
Bagian Hulu) berkisar antara 7.230-8.680 kg/ha
(Tabel 1). Produktivitas lahan petani kooperator
tersebut masing-masing sebesar 47,76% (subak
Sungsang); 18,02% (subak Meliling) dan 31,57%
(subak Wangaya Betan) lebih tinggi dibandingkan
dengan produktivitas lahan petani di kawasan
subak tersebut, yang masing-masing besarnya
5.000 kg/ha (subak Sungsang); 4.500 kg/ha (subak
Meliling) dan 6.000 kg/ha (subak Wangaya Betan).
Tabel 1 juga menunjukkan bahwa Kadar Air (KA)
GKP pada masing-masing kawasan subak adalah
sebesar 20% (subak Sungsang); 19% (subak
Meliling) dan berkisar antara 20-22% (subak
Wangaya Betan). Terkait dengan KA GKP tersebut
maka berdasarkan rumus yang dikemukakan
sebelumnya diketahui produktivitas lahan
berdasarkan GKG dengan KA 14%, yaitu masing-

Gambar 2. Pemilihan benih dengan menggunakan
larutan garam jenuh

Gambar 3. Persemaian benih padi pada teknologi
SRI dengan menggunakan nampan
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masing berkisar antara 6.215-7.674 kg/ha
(kawasan hilir); antara 4.566-5.525 kg/ha (kawasan
tengah) dan berkisar antara 6.652-7.986 kg/ha
(kawasan hulu). Dengan demikian nampak dengan
jelas bahwa produktivitas lahan petani yang
melaksanakan teknologi SRI yang dimodifikasikan
untuk kawasan subak Wangaya Betan yang
berada di daerah hulu lebih tinggi dibandingkan
dengan kawasan lainnya. Sedangkan produktivitas
lahan yang paling rendah ada di kawasan DAS
Yeh Ho bagian tengah yaitu di subak Meliling yang
berkisar antara 4.566 – 5.525 kg/ha GKG. Kondisi
tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan
jenis umur benih yang digunakan. Jenis benih padi
yang ditanam petani kooperator di kawasan hilir
adalah Cigelis dengan umur bibit 10 hari,
sedangkan untuk kawasan tengah adalah padi
Inpari 10 dengan umur bibit 14 hari. Selanjutnya
untuk kawasan hulu, jenis benih yang ditanam
petani adalah padi mansur dengan umur benih
antara 9 dan 13 hari. Hasil penelitian sebelumnya
yang dilaporkan webugm@ugm.ac.id. (2009)

menyatakan bahwa teknologi budidaya padi IPAT-
BO dengan benih yang ditanam pada umur 7-10
hari mampu memberikan anakan sebanyak 60-
100 batang per rumpun. Dilain pihak Wiguna (2008)
menyatakan bahwa semakin banyak jumlah
anakan, maka semakin besar peluang naiknya
produktivitas lahan. Dengan demikian nampak jelas
bahwa semakin muda bibit padi yang ditanam,
semakin banyak anakan per rumpun padi dan
semakin tinggi produktivitas lahan yang dihasilkan.
Sejalan dengan Veco Indonesia (2007) yang
menyatakan bahwa  implementasi teknologi SRI
mampu meningkatkan produktivitas lahan sawah
antara 50-100%.

Efisiensi Manfaat Air (EMA)

Efisiensi Manfaat Air (EMA) Irigasi adalah
jumlah padi dalam bentuk Gabah Kering Panen
(GKP) maupun Gabah Kering Giling (GKG) yang
dihasilkan oleh 1000 liter atau 1 m3 air irigasi. Hasil
diseminasi yang dilaksanakan di tiga lokasi
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ekosistem DAS Yeh Ho (hulu, tengah dan hilir)
menunjukkan bahwa EMA pada DAS bagian hulu
mencapai 3,09 kg GKP atau 2,43 kg GKG (Tabel
1). Sedangkan untuk kawasan DAS yeh Ho bagian
tengah nilai EMA sebesar 1,59 kg GKP atau 1,29
GKG dan untuk kawasan DAS Yeh Ho bagian hilir
memiliki nilai EMA sebesar 1,26 Kg KGP atau
1,01 kg GKG. Nilai EMA tersebut lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai EMA yang dihasilkan
oleh petani sebesar 0,81 Kg GKG, sebagaimana
dilaporkan Santi (2007). Dengan demikian jika
dibandingkan dengan hasil penelitian EMA yang
dilakukan oleh para peneliti, menunjukkan bahwa
EMA di daerah hulu, tengah maupun hilir pada DAS
Yeh Ho, jauh lebih baik dibandingkan dengan EMA
pada umumnya yang hanya sebesar 0,81 GKG.

Terkait dengan nilai EMA pada masing-masing
ekosistem DAS Yeh Ho, maka terjadi
penghematan penggunaan air irigasi sebesar
34,90% pada DAS bagian hilir, dan sebesar
35,56% pada DAS bagian tengah serta
penghematan air irigasi sebesar 73,14% pada DAS
bagian hulu, khususnya di Subak Wangaya Betan
(Tabel 1). Hasil EMA yang lebih baik pada
ekosistem subak DAS Yeh Ho bagian hulu,
khususnya di Subak Wangaya Betan,
dibandingkan dengan daerah lainnya, sangat
terkait dengan teknologi yang diimplementasi,
khususnya teknologi SRI dan pemanfaatan pupuk
organik pada budidaya padi di ekosistem subak,
yang telah dilakukan petani sejak tahun 2006.
Penggunaan pupuk organik secara terus menerus
pada ekosistem subak, selain mampu
memperbaiki kualitas tanah, termasuk
kemampuan tanah sawah menahan air, juga
mampu meningkatkan kandungan bahan organik
tanah, serta penghematan penggunaan air irigasi.
Sejalan dengan Wiguna (2009) yang menyatakan
bahwa kegiatan ekofarming pada ekosistem subak
di Bali, melalui program Transformasi Inovasi
Teknologi Pertanian terutama Teknologi SRI
Modifikasi di Subak Wangaya Betan yang
dilaksanakan pada tahun 2006-2008 menunjukkan
adanya kecenderungan penghematan penggunaan
air irigasi pada budidaya padi. Bahkan Santi (2007)
juga menegaskan bahwa teknologi SRI mampu
menghemat penggunaan air irigasi hingga 50%.
Demikian pula halnya dengan hasil penelitian
Wiguna & Budiana (2009) yang menyatakan bahwa
Teknologi SRI Modifikasi yang dilaksanakan oleh
petani di Subak Gunung Sari, Jatiluwih pada tahun
2009 mampu menghemat penggunaan air irigasi
antara (48,5-64,4)% dibandingkan dengan cara
petani. Sedangkan Simarmata dikutif Dadang,
dkk., (2008) melaporkan bahwa implementasi

teknologi IPAT-BO mampu menghemat
penggunaan air irigasi sebesar 25% dibandingkan
dengan cara konvensional. Sedangkan Santi
(2007) melaporkan bahwa teknologi SRI mampu
menghemat penggunaan air irigasi mencapai 50%,
sehingga teknologi SRI pantas dikembangkan
menjadi salah satu teknologi padi hemat air irigasi.

Kondisi tersebut akan memberikan dampak
yang positive dalam sistem budidaya pertanian,
khususnya untuk usahatani padi yang mutlak
memerlukan air irigasi. Selain itu sinergisme
pembangunan pertanian dan pariwisata yang juga
tidak dapat dilepaskan dari penggunaan
sumberdaya air akan dapat ditingkatkan. Namun
upaya tersebut jelas tidak mudah, karena harus
mampu mengubah pemahaman petani tentang
budidaya padi yang sering identik dengan pertanian
lahan basah. Dimana petani sebagai pelaku
usahatani, sering memanfaatkan air secara
berlebih, yang sesungguhnya tidak penting dalam
usaha budiaya padi. Bahkan justeru sebaliknya,
karena penggunaan air irigasi yang berlebih kurang
memberikan hasil atau produktivitas lahan yang
optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Teknologi SRI Modifikasi
sebagai sebuah teknologi padi hemat air irigasi
pada lahan sawah di tiga ekosistem DAS Yeh Ho,
yaitu hulu, tengan dan hilir, mampu menghemat
penggunaan air irigasi. Tingkat penghematan air
irigasi mencapai sebesar 34,90% pada daerah hilir,
sebesar 35,56% pada DAS Yeh Ho bagian tengah
dan 73,14% pada daerah bagian hulu.
Penghematan penggunaan air irigasi tersebut
dibuktikan dengan nilai Efisiensi Manfaat Air (EMA)
Irigasi masing-masing 1,26 Kg GKP atau 1,01 Kg
GKG (DAS bagian hilir); 1,59 Kg GKP atau 1,29
Kg GKG (DAS bagian tengah) dan 3,09 Kg GKP
atau 2,43 Kg GKG (DAS bagian hulu).

Selain terjadi penghematan penggunaan air
irigasi, juga terjadi peningkatan produktivitas lahan.
Peningkatan produktivitas lahan tersebut masing-
masing sebesar 47,76% (DAS bagian hilir) dari
rata-rata 5 ton per ha menjadi 6,61 ton hingga 8,16
ton per ha. Peningkatan produktivitas lahan di DAS
bagian tengah hanya 18,02% dari rata-rata 4,5 ton
menjadi 4,81 hingga 5,82 ton per ha. Sedangkan
peningkatan produktivitas lahan di kawasan DAS
bagian hulu mencapai sebesar 31,57% dari rataan
6,0 ton menjadi 7,23-8,68 ton per ha.
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Saran

Implementasi Teknologi SRI Modifikasi pada
lahan sawah di tiga ekosistem DAS Yeh Ho telah
mampu menghemat penggunaan air irigasi,
penggunaan benih dan meningkatkan produktivitas
lahan sawah. Namun petani belum mengadopsi
teknologi tersebut dengan baik, khususnya di
kawasan DAS Yeh Ho bagian tengah dan hilir. Hal
tersebut terjadi karena petani belum sepenuhnya
mengerti dan mampu melaksanakan teknologi
tersebut dengan baik. Oleh karena itu sebaiknya
segera dilakukan penyuluhan dan pelatihan atau
kursus bagi petani tentang teknologi SRI, melalui
berbagai metode penyuluhan seperti Gelar
Teknologi, Demontrasi Plot, Sekolah Lapang dan
Kursus Tani.
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ABSTRAK

Asam asetat merupakan salah satu produksi industri yang banyak dibutuhkan di Indonesia. Asam
asetat dapat dibuat dari substrat yang mengandung alkohol, yang diperoleh dari berbagai macam bahan
seperti buah-buahan, kulit nanas, pulp kopi, air kelapa dan pulp kakao. Sebuah penelitian yang telah
dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan November 2008 di Laboratorium Balai Penelitian Ternak
(Balitnak) Ciawi-Bogor dan Laboratorium Bioindustri, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Institut
Pertanian Bogor yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan yang terdiri dari P1 = kultur batch ditambah
dengan sukrosa, inokulasi dengan S. cerevisiae dan diinkubasi selama 48 jam, P2 = kultur batch dengan
fermentasi asam asetat ditambahkan inokulum A. aceti diinkubasi selama 96 jam, P3 = fed batch ditambah
dengan sukrosa, inokulasi dengan S. cerevisiae dan diinkubasi selama 48 jam, P4 = fed batch dengan
fermentasi asam asetat ditambahkan inokulum A. aceti diinkubasi selama 96 jam. Hasil penelitian yang
diperoleh bahwa produksi ethanol tertinggi diperoleh pada 96 jam 9.38% (w/v) μmax 0.01, Y x/s 0.31, Y p/s
0.53 dengan menggunakan fermentasi fed batch. Sedangkan asam asetat tertinggi diperoleh pada .84%
(w/v) μmax 0.01, Y x/s 0.30, Y p/s 0.77  dengan menggunakan fermentasi fed-batch. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa kultur fed batch dalam fermentasi alkohol pada medium pulp kakao merupakan perlakuan
terbaik dalam produksi etanol.

Kata kunci: Pulp cokelat, ethanol, asam asetat, batch / fed-batch, sellulosa

ABSTRACT: CHARACTERISTIC OF COCOA PULP FERMENTATION IN ACETIC ACID
PRODUCTION USING BIOREAKTOR

Acetic acid is one of the industrial product which is needed a lot in Indonesia. Acetic acid made by
alcoholic subtract, gained from variety of kinds of materials, such as fruits, pineapple skin, coffee pulp,
coconut water, and cocoa pulp. A research conducted from February until November 2008 in Balitnak, Ciawi
– Bogor and Bioindustry Lab at Department of Technology of  Agriculture Industry, Bogor Agricultural Institute.
The research consists of 4 treatments and 3 replication, which are P1 = batch culture added with sucrose,
inoculation with S. cerevisiae, incubated for 48 hours, P2 = batch culture with fermentation of acetic acid,
inoculation with A. aceti, incubated for 96 hours, P3 = fed batch, added with sucrose, inoculation with S.
cerevisiae, incubated for 48 hours, P4 = fed batch with fermentation of acetic acid, inoculation with A. aceti,
incubated for 96 hours. The result showed that the highest ethanol production was observed in 96 hours at
9.38% (w/v) μmax 0.01, Y x/s 0.31, Y p/s 0.53 by using fed-batch fermentation. Meanwhile, the highest acetic
acid production was observed at 7.84% (w/v) μmax 0.01, Y x/s 0.30, Y p/s 0.77  by using fed-batch fermentation.
Based on data concluded that fed batch culture in fermentation of alcohol in medium cocoa pulp is the best
treatment in ethanol production.

Key words: Cocoa pulp, ethanol, acetic acid, batch / fed-batch, and cellulose.
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PENDAHULUAN

Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan
salah satu komoditi ekspor non-migas yang
memiliki potensi yang sangat baik, sebab
permintaan dalam negeri terus meningkat dengan
semakin berkembangnya sektor industri yang
memanfaatkan biji kakao sebagai bahan bakunya.
Biji kakao yang masam mengakibatkan citarasa
coklat yang lemah sehingga kurang disukai oleh
konsumen (Suryatmi 1995). Kondisi asam yang
berlebihan dapat menghambat proses fermentasi
biji kakao. Pengurangan jumlah pulp sebelum biji
kakao difermentasi merupakan upaya menurunkan
kemasaman biji kakao.

Pengurangan jumlah pulp kakao dapat
dilakukan dengan menggunakan alat pengurang
pulp mekanik (depulper). Pengurangan pulp
dengan cara ini menghasilkan limbah pulp kakao
yang berupa bubur pulp kakao. Jika dikelola
dengan baik, lendir biji kakao merupakan hasil
samping industri pengolahan kakao yang cukup
menarik. Menurut Adamoko (1984), produksi lendir
biji kakao mencapai 0.10-0.19 l/kg biji basah. Pulp
kakao mengandung glukosa dan sukrosa antara
12-15%, asam-asam organik dan beberapa asam
amino (Effendi 2002 dan Opeke 1984). Komposisi
demikian cukup baik digunakan dalam proses
fermentasi untuk menghasilkan asam asetat.
Asam asetat merupakan salah satu produksi
industri yang banyak dibutuhkan di Indonesia.
Asam asetat dapat dibuat dari substrat yang
mengandung alkohol, yang diperoleh dari berbagai
macam bahan seperti buah-buahan, kulit nanas,
pulp kopi, air kelapa dan pulp kakao.

S. cerevisiae  dan Acetobacter aceti
merupakan jenis khamir dan bakteri yang telah
digunakan untuk produksi alkohol dan asam asetat
secara komersial. Kultivasi fed-batch dapat
diterapkan untuk meningkatkan produksi alkohol
dan asam asetat, serta dapat mengurangi pengaruh
inhibisi substrat. Teknik kultivasi fed-batch yang
berfokus pada pengumpanan sumber karbon yang
murah dan pembatasan nutrisi esensial lainnya
seperti oksigen, nitrogen, fosfat dan magnesium
diharapkan dapat meningkatkan produksi alkohol
dan asam asetat.

Dalam fermentasi alkohol, khamir yang
digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae
dimana hasil utamanya adalah etanol. S.
cerevisiae merupakan salah satu jenis khamir
yang cukup banyak digunakan sebagai inokolum
dalam berbagai proses industri antara lain produksi
roti, tape, minuman beralkohol dan industri etanol.

S. cerevisiae juga digunakan untuk menghasilkan
produk-produk seperti biomassa, ekstrak khamir,
komponen flavor.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari
karakteristik fermentasi pulp kakao dalam produksi
asam asetat dari substrat etanol hasil fermentasi
alkohol menggunakan bioreaktor dan
mengevaluasi produksi asam asetat dari substrat
etanol hasil fermentasi alkohol dengan metode
kultur batch dan fed-batch dengan dan tanpa
penambahan enzim selulase dalam bioreaktor.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari
sampai dengan November 2008 di Laboratorium
Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Ciawi-Bogor dan
Laboratorium Bioindustri, Departemen Teknologi
Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Penelitian  disusun dengan menggunakan
Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RAL). Faktor
yang diamati pengaruhnya adalah kultur batch dan
fed-batch (S1, S2) serta faktor penambahan enzim
selulase 0, 13.8 U/l medium fermentasi  (E

1
,
 
E

2,
).

Penelitian ini terdiri atas 4 perlakuan dimana
masing-masing perlakuan dilakukan ulangan
sebanyak 3 kali

Kultur Batch dengan cara perlakuan terbaik
dimana sebanyak  1000 ml  substrat (pulp kakao
diencerkan 3x dengan medium Mandels)
ditambahkan sukrosa hingga total padatan terlarut
18% Brix). Inokulasi S. cerevisiae ke dalam
substrat sebanyak 10% (v/v), selanjutnya
diinkubasi selama 48 jam. Etanol yang dihasilkan
dari fermentasi alkohol pada jam ke-48 dilanjutkan
dengan fermentasi asam asetat dimana ke dalam
bioreaktor ditambahkan inokulum A. aceti
sebanyak 10% (v/v) diinkubasi selama 96 jam
dengan kecepatan agitasi 300 rpm dan aerasi 1.0
vvm.

Sedangkan Fed batch dengan cara sebanyak
1000 ml  substrat (pulp kakao diencerkan 3x
dengan medium Mandels) ditambahkan sukrosa
hingga kadar gula total substrat 18% Brix).
Inokulasi S. cerevisiae ke dalam substrat
sebanyak 10% (v/v), selanjutnya diinkubasi selama
96 jam. Pada jam ke-48 dilakukan pemanenan
sebanyak 500 ml selanjutnya ke dalam kultur
tersebut ditambahkan kembali substrat sebanyak
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500 ml sehingga total substrat menjadi 1000 ml.
Etanol yang dihasilkan dari fermentasi alkohol
pada jam ke-96 dilanjutkan dengan fermentasi
asam asetat dimana ke dalam bioreaktor
ditambahkan inokulum A. aceti  sebanyak 10%
(v/v) diinkubasi selama 96 jam dengan kecepatan
agitasi 300 rpm dan aerasi 1.0 vvm. Parameter yang
diamati yaitu (1) kinetika fermentasi alkohol (2)
produksi asam asetat, dan (3) kinetika fermentasi
asam asetat μmaks (jam-1), Y x/s, dan Y p/.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinetika Fermentasi Alkohol

Pertumbuhan sel dan pembentukan produk
oleh mikroorganisme merupakan proses
biokonversi dengan nutrien kimiawi yang
diumpankan pada fermentasi dikonversi menjadi
metabolit. Setiap tahap konversi tersebut dapat
dikuantitatifkan oleh suatu koefisien hasil yang
dinyatakan sebagai massa sel atau produk yang
terbentuk persatuaan massa sel atau produk yang
terbentuk per-unit massa nutrien yang dikonsumsi
yaitu Y x/s untuk sel dan Y p/s untuk produk.

Hubungan kinetika di antara pertumbuhan dan
pembentukan produk tergantung pada peranan
produk dalam metabolisme sel. Dua buah kinetik
yang umum digunakan adalah kinetika yang
menggambarkan sintesis produk selama
pertumbuhan, dan kinetika yang menggambarkan
sintesis produk selama pertumbuhan terhenti
sampai menghasilkan alcohol. Hal inlah yang
disebut dengan kinetika fermentasi alkohol.

Pertumbuhan sel merupakan puncak aktivitas
fisiologis yang saling mempengaruhi secara
beraturan. Proses pertumbuhan ini sangat
kompleks mencakup pemasukan nutrien dasar
dari lingkungan ke dalam sel, konversi bahan-bahan
nutrien menjadi energi dan berbagai konstituen sel.
Hubungan antara massa sel atau hasil
terbentuknya per satuan massa nutrien yang
dikonsumsi dinyatakan dengan Y x/s dan Y p/s
dapat dilihat pada Tabel 1.

Yield produk (Y p/s) adalah rendemen produk
yang terbentuk per substrat yang dikonsumsi. Y
p/s terbesar diperoleh pada fermentasi
menggunakan perlakuan batch dengan
penambahan enzim selulase yaitu 0.61, terkecil
diperoleh pada fermentasi menggunakan
perlakuan fed-batch tanpa penambahan enzim
selulase sebesar 0.50.  Namun  berdasarkan uji
statistika terhadap parameter Y p/s  diperoleh hasil
bahwa perlakuan kultur batch dan fed-batch
dengan perlakuan penambahan enzim selulase
serta interaksi keduanya tidak menunjukkan
pengaruh yang berbeda nyata.

Kadar etanol yang dihasilkan meningkat
dengan penambahan enzim selulase pada kultur
fed-batch (9.01% b/v) jika dibandingkan dengan
kultur batch (8.60% b/v), walaupun berdasarkan
uji Duncan 5% tidak berbeda, hal tersebut
dikarenakan selang antara gula reduksi yang tidak
terlalu besar dari kedua perlakuan. Yield biomassa
(Y x/s) adalah rendemen biomassa yang terbentuk
persubstrat yang dikonsumsi. Y x/s terbesar
diperoleh pada fermentasi menggunakan
perlakuan batch dengan penambahan enzim
selulase yaitu 0.74, terkecil diperoleh pada
fermentasi menggunakan perlakuan fed-batch

Tabel 1. Perhitungan kinetika fermentasi alkohol

Parameter Kinetika Kultur Tambahan Enzim Selulase pada Medium

0 U/l 13.8 U/l Rata-rata

μmaks (jam-1) Batch 0.03 0.04 0.03 a
Fed-batch 0.01 0.02 0.01 b

Rata-rata 0.02 A 0.03 A
Y x/s Batch 0.55 0.74 0.65 c

Fed-batch 0.26 0.35 0.31 d
Rata-rata 0.41 B 0.55 B

Y p/s Batch 0.53 0.61 0.57 e
Fed-batch 0.50 0.55 0.53 e

Rata-rata 0.51 C 0.58 C
Kadar Etanol Batch 8.14 8.32 8.23 f
(% b/v) Fed-batch 9.07 9.70 9.38 g

Rata-rata 8.60D 9.01 D

Keterangan : Huruf besar yang sama pada lajur yang sama huruf kecil yang sama pada kolom yang sama
berarti tidak berbeda nyata (p e” 0.05)
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tanpa penambahan enzim selulase sebesar 0.26.
Berdasarkan uji statistika terhadap parameter Y
x/s  diperoleh hasil bahwa perlakuan penambahan
enzim selulase serta interaksi penambahan enzim
dan kultur batch dan fed-batch tidak menunjukkan
pengaruh yang berbeda nyata, namun perlakuan
kultur batch dan fed-batch berpengaruh nyata.

Kecilnya nilai Y x/s pada perlakuan fed-batch
dengan dan tanpa penambahan enzim selulase,
menunjukkan bahwa subsrat yang ditambahkan
hanya sedikit yang digunakan untuk pembentukan
sel, namun dengan biomassa yang sedikit tersebut
mampu membentuk etanol dalam konsentrasi
tinggi, hal ini dapat dilihat dari nilai kadar etanol
yang tinggi sebesar 9.07% dan 9.70%
menunjukkan bahwa pada perlakuan ini, cukup
baik dalam membentuk etanol.
Kadar etanol yang dihasilkan pada perlakuan batch
sebesar 8.23% sedangkan perlakuan fed-batch
9.38%, jika dilihat dari kadar etanol yang
dihasilkan pada perlakuan fed-batch cukup efisien.
Melalui penelitian ini pulp kakao yang diencerkan
3x dengan medium Mandels dapat menghasilkan
etanol sebanyak  130 ml sedangkan kultur batch
sebanyak 80 ml. Namun penggunaan kultur fed-
batch dapat lebih efisien dalam pemakaian
inokulum.

Produksi Asam Asetat

Pada penelitian ini, fermentasi asam asetat
dilakukan dengan cara menginkubasi substrat hasil
fermentasi alkohol dengan inokulum bakteri A.
aceti 10 % (v/v) selama 96 jam dengan kecepatan
agitasi 300 rpm dan aerasi 1.0 vvm. Medium pulp

kakao yang difermentasi dengan inokulum S.
cerevisiae 10% (b/v) untuk produksi etanol yang
akan digunakan sebagai substrat pada fermentasi
asam asetat. Etanol hasil fermentasi alkohol
secara kultur (batch dan fed-batch) dengan
penambahan enzim selulase (0 dan 13.8 U/l
medium fermentasi) dilanjutkan dengan fermentasi
asam asetat.

Asam asetat merupakan produk utama pada
proses fermentasi asam asetat. Asam asetat yang
dihasilkan merupakan hasil oksidasi etanol oleh
A. aceti. Kadar asam asetat menurut standar
yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi
Nasional (1996) adalah 4%. Fermentasi asam
asetat dilakukan pada substrat etanol hasil
fermentasi alkohol dengan perlakuan batch dengan
dan tanpa penambahan enzim selulase (0 dan 13.8
U/l medium fermentasi). Hasil dari proses
fermentasi asam asetat tersebut dapat dilihat pada
Gambar 1 dan 2.

Gambar 1 dan 2 terlihat pola pertumbuhan
dari A. aceti yang digunakan berbeda. Dari Gambar
2 terlihat bahwa pada jam ke-0 sampai jam ke-48
sel masih berada pada fase adaptasi sehingga
asam asetat yang diproduksi juga belum optimal.
Berbeda halnya pada Gambar 1 terlihat bahwa sel
A. aceti pada jam ke-24 sudah memasuki fase
stasioner. Saat memasuki fase stasioner ini, nilai
dari biomassa sel (dry weight) mencapai kondisi
paling maksimal.

Asam asetat adalah produk yang dihasilkan
dari dua proses fermentasi berturut-turut yaitu
fermentasi alkohol yang mengubah gula menjadi
alkohol dan fermentasi asam asetat oleh A. aceti
(Ranken dan Kill 1993). Kadar etanol dalam
medium fermentasi pada Gambar 1 dan 2 terlihat
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Gambar 1. Pembentukan asam asetat, penurunan substrat etanol dan perubahan berat kering (dry weight)
selama fermentasi asam asetat pada medium pulp kakao melalui fermentasi alkohol secara
batch tanpa penambahan enzim selulase.
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menurun seiring dengan lamanya waktu
fermentasi. Gambar 1 menjelaskan bahwa, pada
jam ke-96 sisa etanol sebesar 2.59%  sedangkan
pada Gambar 2 pada jam ke-96 sisa etanol sebesar
2.15%. Sesuai dengan pendapai Desrosier (1988),
bahwa pembuatan asam asetat dihasilkan dari
oksidasi alkohol oleh bakteri asam cuka dengan
adanya oksigen. Dengan adanya penambahan
aerasi sebesar 1.0 vvm mampu meningkatkan
pertumbuhan sel  A. aceti dalam mengkonversi
atau merombak etanol menjadi asam asetat.
Penurunan kadar  etanol ini disebabkan substrat
(etanol) dioksidasi oleh bakteri asam asetat (A.
aceti) menjadi asam asetat dan air selama
fermentasi berlangsung. Substrat etanol hasil

fermentasi alkohol dengan perlakuan tunggal kultur
(batch dan fed-batch) dan penambahan enzim
selulase berdasarkan uji Duncan 5% (Tabel 2)
berbeda nyata terhadap produksi kadar asam
asetat, sedangkan  interaksi antara kedua
perlakuan tidak berbeda. Berdasarkan Tabel 2
asam asetat yang dihasilkan dari substrat etanol
hasil fermentasi alkohol tanpa penambahan enzim
selulase lebih baik yaitu 6.79% dibandingkan
dengan substrat etanol hasil fermentasi alkohol
dengan penambahan enzim selulase sebesar
5.07%. Hal ini diduga akibat adanya penambahan
enzim selulase yang menjadi inhibitor. Serta
penurunan pH larutan (Gambar 5) pada perlakuan
penambahan enzim selulase yang sangat kecil.
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Gambar 3. Pembentukan asam asetat, penurunan substrat etanol dan perubahan biomassa sel (dry weight)
selama fermentasi asam asetat pada medium pulp kakao melalui fermentasi alkohol secara
fed-batch tanpa penambahan enzim selulase.
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Gambar 2. Pembentukan asam asetat, penurunan substrat etanol dan perubahan biomassa sel (dry weight)
selama fermentasi asam asetat pada medium pulp kakao melalui fermentasi alkohol secara
batch dengan penambahan enzim selulase.
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Dimana Hardjo et al. (1991) mengemukakan bahwa
produksi asam asetat dipengaruhi oleh perlakuan
lama fermentasi serta penurunan pH larutan hingga
2.8-3.8.Fermentasi asam asetat dilakukan pada
substrat etanol hasil fermentasi alkohol dengan
perlakuan fed-batch  dengan dan tanpa
penambahan enzim selulase (0 dan 13.8 U/l
medium fermentasi). Hasil dari proses fermentasi
asam asetat dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

Gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa asam
asetat yang terbentuk pada jam ke-48 hingga jam
ke-96 terus meningkat, namun asam asetat yang
dihasilkan dengan perlakuan tanpa penambahan
enzim selulase (Gambar 3) pada saat fermentasi

alkohol lebih tinggi dibandingkan dengan adanya
penambahan enzim selulase pada saat fermentasi
alkohol (Gambar 4).

Substrat etanol dalam media pada kedua
perlakuan tersebut (Gambar 3 dan 4) menunjukkan
penurunan seiring dengan pembentukan asam
asetat dan lama fermentasi. Substrat etanol yang
terus menurun disebabkan oleh aktifitas A. aceti
yang melakukan metabolisme dalam pembelahan
sel sehingga sel bertambah hal ini ditunjukkan
dengan meningkatnya dry weight dari medium
fermentasi. Jam ke-48 sel telah berada pada fase
stasioner dan jam ke-72 sel berada pada fase
kematian. Demikian halnya dengan pendapat
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Gambar 4.Pembentukan asam asetat, penurunan substrat etanol dan perubahan biomassa sel (dry weight)
selama fermentasi asam asetat pada medium pulp kakao melalui fermentasi alkohol secara
fed-batch dengan penambahan enzim selulase.

Gambar 5. Perubahan Perubahan nilai pH fermentasi asam asetat pada medium pulp kakao melalui
fermentasi alkohol secara batch dan fed-batch dengan penambahan enzim selulase.

 

3

4

5

6

0 24 48 72 96

W aktu Fe rmen tas i (jam ke -) 

p
H

Bat ch  tan pa  s e lu lase Batch d eng an s e lu la s e

Fed-b a tch  t an pa  s e lu la s e Fed-ba tch deng an se lu las e



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 29, April 2012 39

Stanbury dan Whitaker (1993) yang menyatakan
bahwa pada fase stasioner, persedian substrat
(nutrien) yang tersedia akan berkurang serta terjadi
akumulasi zat-zat metabolik yang menghambat
pertumbuhan.

Gambar 5 menunjukkan bahwa pH larutan
fermentasi dari keempat perlakuan berkisar antara
4.3-5.1. Pengontrolan pH awal penting dilakukan
karena menurut Fiechter (1982) produktivitas
bakteri salah satunya dipengaruhi oleh pH, dimana
pH optimum fermentasi menurut Hardjo et al.
(1991) produksi asam asetat dipengaruhi oleh
perlakuan lama fermentasi serta penurunan pH
larutan hingga 2.8-3.8.

Pada penelitian ini pH larutan belum sesuai
dengan pendapat Hardjo et al. (1991). Hal ini
disebabkan karena pada saat proses fermentasi
juga terbentuk senyawa yang bersifat basa yang
dapat menetralkan ion H+ asam pada medium
fermentasi, selain itu menurut Prijanto et al. (1983),
bila media fermentasi mempunyai kapasitas buffer
yang tinggi hasil fermentasi terbaik tercapai pada
pH awal 4.0-4.5 sedangkan bila kapasitas buffer
rendah maka pH awal tebaik adalah 5.5.

Kinetika Fermentasi Asam Asetat

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka
fermentasi yang dilakukan dengan pengaturan
kondisi operasi asam asetat diamati perhitungan
kinetika μ, Y x/s, Y p/s pada substrat etanol hasil
fermentasi alkohol dengan perlakuan kultur (batch
dan fed-batch) dan penambahan enzim selulase.

Nilai dari parameter kinetika fermentasi asam
asetat dapat dilihat pada Tabel 2.

Efisiensi pemanfaatan substrat pada
parameter kinetika Y p/s berdasarkan uji Duncan
5% (Tabel 2) berbeda nyata untuk perlakuan
substrat etanol hasil fermentasi secara kultur
(batch dan fed-batch) sedangkan faktor tunggal
perlakuan penambahan enzim tidak berbeda
nyata. Sesuai dengan kadar asam asetat yang
terbentuk dari substrat etanol hasil fermentasi
alkohol perlakuan kultur fed-batch menghasilkan
asam asetat tertinggi sebesar 7.84%.

Selama fase pertumbuhan, laju pertumbuhan
spesifik (μ) meningkat pada waktu tertentu saat
tercapai nilai konstan pada fase eksponensial.
Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa parameter
kinetika untuk μ terlihat hampir mendekati nol
untuk semua perlakuan. Dari hasil penelitian ini
sesuai dengan pendapat Hartoto (1991) yang
menyatakan bahwa μ cenderung mendekati nol
bila berkurangnya nutrien esensial. Kinetika μ tidak
berbeda untuk perlakuan substrat etanol hasil
fermentasi secara kultur dengan perlakuan
penambahan enzim pada fermentasi alkohol.
Kadar asam asetat yang dihasilkan pada substrat
etanol hasil fermentasi alkohol secara kultur fed-
batch cukup menarik sebab pada kultur ini hasil
fermentasi dapat dipanen dua kali. Dimana panen
pertama dapat dilakukan untuk produksi etanol
sebesar 8.97% (b/v) atau 44.85 ml selanjutnya
panen kedua dilakukan untuk produksi asam
asetat sebesar 7.80% (b/v) atau 78 ml.

Tabel 2. Perhitungan kinetika fermentasi asam asetat yang dilanjutkan dari perlakuan fermentasi alkohol

Parameter Kinetika Kultur Tambahan Enzim Selulase pada Medium

0 U/l 13.8 U/l Rata-rata

μmaks (jam-1) Batch 0.01 0.01 0.01 a
Fed-batch 0.01 0.01 0.01 a

Rata-rata 0.01 A 0.01A
Y x/s Batch 0.35 0.30 0.32 b

Fed-batch 0.32 0.28 0.30 b
Rata-rata 0.34 B 0.29 B

Y p/s Batch 0.40 0.10 0.25 c
Fed-batch 0.86 0.68 0.77 d

Rata-rata 0.63 C 0.39 D
Kadar Asam Batch 5.11 2.93 4.02 e
Asetat(% b/v) Fed-batch 8.47 7.21 7.84 f

Rata-rata 6.79 E 5.07 F

Keterangan : Huruf besar yang sama pada lajur yang sama dan dengan huruf kecil yang sama pada kolom
yang sama berarti tidak berbeda (p e” 0.05).
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KESIMPULAN

1. Kultur fed-batch dalam fermentasi alkohol
pada medium pulp kakao merupakan
perlakuan terbaik dalam produksi etanol.

2. Kombinasi penambahan enzim selulase (0
dan 6 ml/l medium fermentasi) pada kultur
batch dan fed-batch dalam medium pulp
kakao tidak memberikan pengaruh yang nyata
terhadap kadar etanol dan produksi asam
asetat, demikian halnya dengan Y p/s dan Y
x/s.

3. Produksi asam asetat dari substrat etanol
hasil fermentasi alkohol pada medium pulp
kakao secara kultur fed-batch merupakan
perlakuan terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Adomoko D. 1984. Some Conversion Technologies
for the Utilization of Cocoa Wastes. Dalam
Tosida, E.T. 2002. Optimasi Biokonversi
Lendir Biji Kakao untuk Produksi Senyawa
Pemberi Citarasa (Flavouring Agent). [tesis].
Bogor: Program Pascasarjana, Institut
Pertanian Bogor.

Badan Standardisasi Nasional. 1996. Cuka
Fermentasi. (SNI 01-4371-1996).

Desrosier NW. 1988. Teknologi Pengawetan
Pangan. Universitas Indonesia. Jakarta.

Effendi MS. 2002. Kinetika fermentasi asam
asetat (vinegar) oleh bakteri Acetobacter aceti
B

127 
dari etanol hasil fermentasi limbah cair

pulpa kakao. J Teknol Ind Pert 13:125-135.

Fiechter A. 1982. Advances in Biochemical
Engineering. Springer-Verlag, Berlin.

Hardjo S, Hartoto L, Widjaja I. 1991. Disain proses
pembuata anggur (wine) pisang. J Teknol Ind
Pert 3:55-71.

Hartoto L. 1991. Petunjuk Laboratorium Teknologi
Fermentasi. Pusat Antar Universitas
Bioteknilogi, Institut Pertanian Bogor.

Opeke LK. 1984. Optimising economic returns
(profit) from cocoa cultivation trough economic
efficient use of cocoa by product. Dalam
Sulistyowati, Atmawinata O, Muloto S,
Yusianto. 1998. Pemenfaatan limbah bubur
pulpa kakao untuk pembuatan nata kakao.
Pelita Perkebunan                    14: 63 – 75.

Prijanto B, Karyanto L, Sajugo. 1983. Perbaikan
Fermentasi CIU (Alkohol) dan Proses
Penyulingan. Balai Pustaka. Jakarta.

Ranken MD, Kill RC. 1993. Food Industries
Manual. 23rd Edition. Blockie Academic and
Professional. London.

Suryatmi RD. 1995. Mekanisme fermentasi kakao
lindak. Bahan Penyuluhan Pascapanen
Kakao di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan,
Kaji Terap Iptek BPP Teknologi, 25-27
September 1995.

Whitaker A. 1980. Fed-batch culture. Proc
Biochem 15:10-15.



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 29, April 2012 41

PERTUMBUHAN DAN HASIL  DUA VUB PADI  SAWAH
PADA  DUA SISTEM TANAM BENIH LANGSUNG (TABELA)

DI  SUBAK SELAT KLUNGKUNG BALI

Putu Suratmini1 dan Made.Suwijana2

1, 2 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar Bali, 80222

 ABSTRAK

Beras merupakan sumber bahan pangan yang menempati posisi paling strategis dibandingkan dengan
sumber pangan lainnya.  Tingkat konsumsi beras di berbagai wilayah Indonesia sangat tinggi hampir
mencapai 100%.  Semakin langka dan semakin mahalnya upah(biaya) tanam padi  menyebabkan biaya
produksi meningkat dan akibatnya minat petani untuk menanam padi menurun. Tanam benih langsung
(Tabela) merupakan alternatif teknologi yang mempunyai prospek untuk dikembangkan karena dapat
menghemat biaya, waktu dan tenaga.  Pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui daya adaptasi dan
daya hasil (tingkat produksi) dari dua varietas padi sawah dengan menggunakan alat tabela yang berbeda
telah dilaksanakan  di Subak Selat, Klungkung Bali pada tahun 2011. Pengkajian menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dengan 2 perlakuan alat Tabela dan 2 Varietas unggul Baru (VUB) dengan 5 ulangan.
Varietas yang ditanam adalah : Inpari 7 dan Inpari 10, sedangkan cara tanam  yang dipakai adalah: sistem
tanam benih langsung (tabela) legowo 2:1,  dan tabela jajar biasa.  Parameter yang diamati adalah tinggi
tanaman, jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, panjang malai dan hasil  berat
gabah kering panen (t/ha).  Hasil pengkajian menunjukkan bahwa  cara tabela legowo 2:1 memberikan
hasil gabah kering panen (GKP) lebih tinggi dibandingkan dengan cara tabela jajar biasa, sedangkan hasil
GKP antara  VUB Inpari 7 dan Inpari 10 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata,. Hasil gabah kering
panen (GKP) pada inpari 7 pada cara tanam  tabela legowo 2:1 (7.63 t/ha) atau lebih tinggi 17.02% bila
dibandingkan dengan tabela jajar biasa (6.52 t/h). Pada VUB Inpari 10 hasil GKP meningkat 7.09% dari 6.62
t/ha (tabela jajar) menjadi 7.09 t/ha (tabela legowo 2:1).

Kata kunci : Pertumbuhan, hasil, varietas unggul baru, tabela

ABSTRACT:  GROWTH AND YIELD OF TWO NEW BEST VARIETIES  ON THE TWO CROPPING
DIRECT PLANTING SEEDS SYSTEMS  IN SUBAK SELAT KLUNGKUNG BALI

Rice is the most strategic of source of foodstuffs compared to another foodstuff. The level of consumption
of rice in various areas of Indonesia is very high, almost 100%. scarcity and increasingly expensive wages
of planting rice led to increased production costs and consequently the interest farmers to grow rice decreased.
Direct Planting Seeds (as known as Tabela) is an alternative technology that prospect to be developed
because it saves costs, time and effort. The study to determine the adaptability and production levels from
two varieties of rice using various Tabela implemented in Subak Selat, Klungkung, Bali in 2011. Analysis
used Randomized Block Design using 2 treatments of tabela and 2 New Best Varieties (VUB) with 5
replications. Planted varieties are:  Inpari 7 and Inpari 10, while the ways of cultivation used are tabela
legowo 2:1 and normal tabela. Observed parameters are the plants height, amount of productive seedlings,
amount of grain contains, amount of hollow grain, tassel length, dry grain harvest (GKP) results weight (t/ha).
Results of the study showed GKP of tabela legowo 2:1 higher than normal tabela, whereas the results of the
GKP between VUB Inpari 7 and Inpari 10 do not show the difference. GKP on inpari 7 by  planting tabela
legowo 2:1 (7.63 t/ha) or higher 17.02% when compared with the normal tabela (6.52 t/h). VUB Inpari 10
results increased 7.09% GKP from 6.62 t/ha (tabela normal) to 7.09 t/ha (tabela legowo 2: 1).

Key words: Growth, yield, new best varieties, tabela
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PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas strategis dalam
sistem ketahanan pangan nasional karena beras
merupakan pangan utama hampir 100% rakyat
Indonesia. Usahatani padi merupakan tulang
punggung perekonomian petani dipedesaan,
sehingga beras akan tetap menjadi komoditas
strategis secara ekonomi, sosial dan politis (Fagi
et al., 2003).   Kebutuhan beras nasional terus
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk. Pada tahun 2007 diprediksi mencapai
30,9 juta ton dengan asumsi bahwa konsumsi
beras rata-rata 139 kg/kapita/tahun (Yuwanda,
2008).

Penggunaan varietas unggul berdaya hasil
tinggi, tahan hama dan penyakit maupun cekaman
lingkungan merupakan salah satu komponen
teknologi yang berperan penting di dalam
meningkatkan produktivitas padi.  Budidaya
varietas unggul padi dengan teknik  yang tepat
telah memberikan kontribusi yang besar terhadap
peningkatan produksi.  Kini sekitar 80% areal
pertanaman padi di Bali telah ditanami varietas
unggul baru (VUB) (Distan Bali, 2004). Namun
demikian dalam dua dasa warsa terakhir telah
terjadi palandaian produktivitas dan produksi VUB
padi, seperti IR 64. Menurut Fagi et al.(2003), salah
satu penyebab terjadinya pelandaian produksi padi
nasional dalam dekade terakhir ini adalah belum
optimalnya pemanfaatan potensi genetik varietas
unggul. Varietas unggul yang ditanam terus
menerus kemungkinan akan mengalami
perubahan antara lain kemurnian varietas dan
ketahanannya terhadap hama dan penyakit
tertentu semakin menurun, oleh karena itu
diperlukan varietas unggul baru untuk
menggantikan varietas unggul tersebut.
Pembentukan varietas unggul baru (VUB) terus
berlangsung untuk menghasilkan varietas dengan
keunggulan yang makin beragam atau makin
spesifik lokasi sesuai dengan potensi
agroekosistem, kendala, dan preferensi konsumen
atau pengguna.  Padi termasuk tanaman yang
mempunyai spektrum ekologi yang relatif luas dan
dibudidayakan di berbagai tipe agroekosistem.
Setiap tipe agroekosistem mempunyai kendala
yang berbeda seperti kekeringan, rawan hama
penyakit, keracunan kimia (Suhartini et al., 1997).

Sistem tanam jajar legowo merupakan sistem
tanam yang memperhatikan larikan.  Pola khas
jajar legowo adalah berselang-seling antara 2 atau
lebih baris tanaman padi dan satu barisan kosong,
dimana tujuannya agar populasi tanaman dapat

dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan
(Suriapermana dan Syamsiah, 1994).  Keuntungan
tanam jajar legowo adalah menjadikan semua
tanaman menjadi tanaman pinggir untuk
memperoleh sinar matahari dan sirkulasi udara
yang baik, memperoleh pupuk secara merata serta
mempermudah pemeliharaan tanaman.

Berdasarkan permasalahan tersebut
pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengevaluasi pertumbuhan dan  produksi dari VUB
Inpari 7 dan Inpari 10  padi sawah pada cara tanam
yang berbeda

METODOLOGI

Pengkajian dilaksanakan di Subak Selat,
Kecamatan Klungkung. Kabupaten Klungkung,
Provinsi Bali pada tahun 2011. Pengkajian
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)
dengan 5 ulangan. Varietas Unggul Baru (VUB)
yang ditanam adalah: Inpari 7 dan Inpari 10,
sedangkan cara tanamnya adalah : yaitu Tanam
benih langsung (tabela) legowo 2:1 (40 cm x (20
cm x10 cm) dan tabela jajar biasa (20 cm x 20
cm).  Pendekatan yang digunakan dalam
pemeliharaan/pengelolaan adalah pengelolaan
tanaman terpadu (Badan Litbang, 2007) seperti
pemupukan yang diberikan adalah pupuk Urea
(200 kg/ha), dan pupuk ponska (200 kg/ha) serta
pemberiannya dilakukan 3 kali yaitu 1/3 bagian
umur 7-10 hst, 1/3 bagian umur 20-25 hst dan 1/3
bagian umur 35-40 hst, pengairan basah kering,
pengendalian gulma, hama dan penyakit tanaman
dilakukan berdasarkan pengendalian hama
terpadu. Parameter yang diamati adalah tinggi
tanaman, jumlah anakan produktif, jumlah gabah
isi dan gabah hampa, panjang malai dan hasil
gabah kering panen  (GKP t/ha).  Data dianalisis
dengan analisis varians dan dilanjutkan dengan
uji beda nyata terkecil (BNT)

HASIL DAN  PEMBAHASAN

Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa
varietas yang ditanam menunjukkan daya adaptasi
yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari
pertumbuhan dan produksi tanaman.  Tinggi
tanaman dan jumlah anakan produktif dipengaruhi
oleh cara tanam yang diuji. Tinggi tanaman tidak
berbeda nyata antara varietas inpari 7 dan inpari
10 (Tabel 1). Tinggi tanaman pada cara tanam
tabela jajar (tegel) lebih rendah dibandingkan
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dengan cara tanam tabela legowo 2:1. Tinggi
tanaman pada cara tanam tabela jajar lebih
pendek  pada varietas inpari 7 dan inpari 10 bila
dibandingkan dengan cara tanam tabela legowo
2: 1.

Dari Tabel 1 terlihat antar varietas, jumlah
anakan produktif tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata sedangkan cara tanam memberikan
jumlah anakan produktif yang berbeda nyata.
Jumlah anakan produktif  lebih rendah pada tabela
jajar (tegel) dibandingkan dengan tabela legowo
2:1.

Jumlah gabah isi per malai lebih tinggi
ditunjukkan oleh varietas inpari 7 dengan cara
tanam legowo 2:1, sedangkan yang lebih rendah
pada varietas inpari 10 dengan cara tanam tegel.
Jumlah gabah isi antara Inpari 7 dan inpari 10
menunjukkan perbedaan yang nyata dimana
jumlah gabah isi inpari 7 lebih banyak 21.43%
dibandingkan inpari 10 pada cara tanam legowo
2:1.  Jumlah gabah isi pada inpari 7 dengan sistem
tanam legowo 2:1 lebih tinggi 35.83%
dibandingkan sistem tanam tegel, sedangkan
pada inpari 10 jumlah gabah isi lebih tinggi 27.78%
(Tabel 2). Jumlah gabah hampa pada Varietas Inpari
7 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata

dengan Inpari 10 pada sistem tanam legowo 2:1.
Jumlah gabah hampa lebih tinggi pada tabela jajar
dibandingkan dengan tabela legowo 2:1.

Pada Tabel 3. Terlihat panjang malai antara
varietas inpari 7  berbeda nyata dengan inpari 10,
dimana panjang malai inpari 7 lebih panjang
dibandingkan inpari 10. sedangkan panjang malai
tidak berbeda nyata antara cara tanam tabela
legowo dengan tabela jajar/tegel.

Berat gabah kering panen (Tabel 3) antara
varietas inpari 7 dan  inpari 10 tidak berbeda nyata
pada cara tanam yang sama. Sedangkan system
(tanam tabela jajar dan legowo 2:1) memberikan
hasil yang berbeda nyata.  Dibandingkan dengan
cara tanam tabela jajar, berat gabah kering panen
varietas inpari 7  meningkat 17.02% pada cara
tanam tabela legowo 2:1, sedangkan pada Inpari
10 meningkat 7.09 %.
Perbedaan hasil atau produksi suatu varietas
terutama disebabkan oleh perbedaan sifat genetis
dari masing-masing galur serta keadaan lingkungan
tempat tumbuhnya.  Perbedaan hasil suatu varietas
disebabkan adanya perbedaan dari 4  komponen
hasil yaitu  jumlah anakan produktif, jumlah gabah/
malai, persentase gabah hampa, bobot 1000 butir
(Ramli, 1993).

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

Varietas Cara tanam Tinggi tanaman Jumlah anakan
produktif/rumpun

Inpari 7 Tabela jajar 106.4  a 15.6  a
Tabela legowo 2:1 107.8  ab 17.0  ab

Inpari 10 Tabela jajar 105.6  a 15.8  a
Tabela legowo 2:1 108.8  b 19.2  b

BNT 5%     2.3 3.0

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

Tabel 2.  Rata-rata jumlah gabah hampa dan gabah isi   dari dua  varietas yang ditanam di Kabupaten
               Karangasem, tahun 2011

Varietas Cara tanam Julmah gabah hampa Jumlah gabah isi

Inpari 7 Tabela jajar 16.6  b 131.6  a
Tabela legowo 2:1 12.8  a 133.0  b

Inpari 10 Tabela jajar 13.8  ab 130.0  a
Tabela legowo 2:1 12.2  a 132.8  b

BNT 5%   3.0 1.0

Ket: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada  kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%
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Berat gabah kering panen pada cara tanam
tabela legowo 2:1 lebih tinggi dibandingkan dengan
cara tanam tabela jajar/tegel,  kemungkinan
disebabkan oleh karena jumlah gabah isi per malai
lebih tinggi (Tabel 2), dengan  jumlah anakan
produktif yang lebih tinggi (Tabel 1).

Penampilan pertumbuhan dan hasil suatu
tanaman dipengaruhi oleh faktor genotipe, faktor
lingkungan, dan interaksi genotipe x lingkungan.
Beberapa genotipe menunjukkan reaksi spesifik
terhadap lingkungan tertentu dan beberapa varietas
yang diuji di berbagai lokasi menunjukkan daya
produksi yang berbeda pada setiap lokasi (Harsanti
et al., 2003).   Hasil penelitian Marzuki et al. (1997)
mendapatkan bahwa faktor lokasi, musim, varietas
berpengaruh nyata terhadap hasil gabah, berat
1000 butir, banyaknya malai/rumpun, jumlah gabah
isi dan hampa/malai.

Dari hasil analisis usahatani didapatkan B/C
ratio >1 yang berarti bahwa cara tanam tabela
legowo 2:1 maupun cara tanam tabela jajar/tegel
untuk VUB Inpari 7 dan Inpari 10 layak untuk
diusahakan dan menguntungkan. Perbedaan pada
penanaman cara tabela  legowo 2:1 dan cara
tabela jajar/tegel hanya pada hasil, dimana hasil
pada cara tanam tabela legowo 2:1 lebih tinggi.

KESIMPULAN

1.  Pertumbuhan dan hasil VUB Inpari 7 dan
Inpari 10 lebih baik pada sistem tanam tabela
legowo 2:1 dibaningkan dengan tabela jajar

2. Pada VUB Inpari 7  dan Inpari 10 pada sistem
tanam tabela legowo 2:1 hasil GKP meningkat

Tabel 3. Rata-rata panjang malai, berat 1000 butir gabah (g) dan berat gabah kering panen (t/ha) dari
varietas inpari 7 dan inpari 10  di Kab. Karangasem  tahun 2011

Varietas Cara tanam Panjang malai Berat gabah
kering panen (t/ha)

Inpari 7 Tabela jajar 23.5  b 6.52  a
Tabela legowo 2:1 23.4  b 7.63  c

Inpari 10 Tabela jajar 22.1  a 6.62  a
Tabela legowo 2:1 22.5  a 7.09  b

BNT 5%    0.5     0.5

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

Tabel 4.  Hasil analisis usaha tani,  dari varietas inpari 7 dan inpari 10 yang ditanam di Kab. Klungkung
tahun 2011

                      Inpari 7                                                            Inpari 10

Biaya produksi     Tabela Tabela jajar     Tabela     Tabela Jajar
Legowo 2:1 Legowo 2:1

Saprodi
Benih (kg)     175.000     175.000     175.000       175.000
Pupuk (urea. Ponska)     900.000     900.000     900.000       900.000
Obat-obatan     500.000     500.000     500.000       500.000
Tenaga kerja
 Persiapan      lahan     300.000     300.000     300.000    300.000
Pengolahan lahan     600.000     600.000     600.000    600.000
Tanam     900.000     900.000     900.000    900.000
Pemeliharan     600.000     600.000     600.000    600.000
Panen     700.000     700.000     700.000    700.000
Total biaya 4.675.000 4.675.000 4.675.000 4.675.000
Hasil 7.63 6.52 7.09 6.62

22.890.000 19.560.000 21.270.000 19.860.000
Pendapatan 28.215.000 14.885.000 16.595.000 15.185.000
B/C ratio 3.89 3.18 3.54   3.24
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17.02%, sedangkan pada Inpari 10
meningkat 7.09% dibandingkn sistem tanam
tabela jajar/tegel.

3. Pada Subak Selat, Kabupaten Klungkung
antara VUB inpari 7 dan Inpari 10  memberikan
hasil GKP yang tidak berbeda nyata baik pada
sistem tanam tabela jajar maupun tabela
legowo 2:1.

4. B/C ratio dari sistem tanam tabela  legowo
2:1 maupun sistem tanam tabela jajar/tegel
>1 yang berarti sistem tanam tabela  legowo
2:1 maupun  tabela jajar layak untuk
diusahakan
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ABSTRAK

Tanaman gadung (Dioscorea hispida Dennst) merupakan tanaman yang umbinya dapat diolah menjadi
bahan pangan, karena umbi gadung mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh. Namun selain mengandung
zat-zat yang baik untuk tubuh, umbi gadung juga mengandung zat beracun yang berbahaya bagi tubuh,
sehingga dalam pemanfaatannya sebagai bahan pangan diperlukan cara yang tepat agar dapat
menghasilkan produk olahan umbi gadung yang aman untuk dikonsumsi dan bermutu. Cara yang biasa
digunakan dalam mengolah umbi gadung adalah dengan cara fisik dan cara kimia. Namun cara tersebut
menyebabkan hasil olahan umbi gadung  kurang sempurna, sehingga dicobalah pengolahan dengan cara
fisiko-kimia yang merupakan perpaduan antara cara fisik dan cara kimia dalam mengolah umbi gadung.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah umbi gadung yang ada di Desa
Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil uji organoleptik terhadap hasil
olahan umbi gadung, untuk  rasa, 100% panelis menyatakan keripik gadung gading sangat gurih, 40%
panelis menyatakan urap gadung sangat enak dan 60% menyatakan enak, 90% panelis menyatakan lapis
gadung  sangat enak dan 10% menyatakan enak, 90% panelis menyatakan sumping gadung  sangat enak
dan 10% menyatakan enak, serta 100% panelis menyatakan timus gadung sangat enak. Untuk bau, 100%
panelis menyatakan aroma keripik gadung  sangat harum khas gadung. Dengan demikian pengolahan
umbi gadung dengan cara fisiko-kimia dikatakan berhasil dan dapat diterapkan.

Kata Kunci: Umbi, gadung, pengolahan, fisiko-kimia

ABSTRACT UTILIZATION OF GADUNG TUBER AS FOODSTUFFS IN THE VILLAGE
OF TIMPAG DISTRICT OF KERAMBITAN TABANAN REGENCY

Gadung (Dioscorea hispida Dennst) is a tuber crop could be processed into foodstuff, due to
it gadung bulbs contains important nutrition  for the  body.  But besides it, gadung contains toxic it can be
harmfull for human. So it needs to be prepared and processed before consumed. Usual methode to process
is using physic and chemical method. However, the results was not perfect yet, then it processed using
phisyco-chemical method which is a cross between a physical and chemical method. This was a
descriptive study. This study was conducted in the  Village Timpag Kerambitan Tabanan District. The results
showed organoleptic tests , 100% of panelists stated gadung invory chips are very tasty, 40%
of panelists stated urap gadung very tasty and 60% state tasty, 90% of panelists stated lapis gadung very
tasty  and 10% said tasty. 90% of panelists stating sumping gadung very tasty and 10% said tasty, and 100%
of panelists  expressed the timus gadung very tasty. Smell parameters, 100% of panelists stated a very
 fragrant  aroma  of chips  gadung. It could be concluded that gadung tuber processing with physico-
chemical way successful to be applied.

Key words: Bulbs, gadung, processing, physico-chemical
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memilki
kekayaan alam yang sangat melimpah. Jika
melihat dari luasnya wilayah yang dimiliki, tentu
tidak terbersit bahwa negeri ini akan kekurangan
bahan makanan pokok yaitu beras. Kegagalan
panen yang dialami petani sangat berpengaruh
terhadap persediaan beras Negara, sehingga beras
yang dihasilkan petani tidak mencukupi kebutuhan
beras seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini
menyebabkan pemerintah harus mengimpor beras
dan berdampak pada tingginya harga beras
dipasaran. Salah satu umbi yang dapat digunakan
sebagai pengganti beras adalah umbi
gadung(Dioscorea hisspida Dennst). Umbi ini
mengandung kadar karbohidrat yang tinggi,
walaupun jika dibandingkan dengan beras
kandungan masih lebih rendah. Umbi ini
mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh,
diantaranya kalori,  karbohidrat,  protein,   kalsium,
lipida,  fosfor, besi, vitamin dan air (Anonim, 2006),
namun selain itu umbi ini juga mengandung bahan
beracun yang berbahaya bagi tubuh yaitu
dioskorin dan asam sianida.

Masyarakat mengolah umbi ini dengan dua
cara yaitu dengan cara menginjak-injak irisan umbi
gadung dan menyiramnya dengan air (cara fisik)
dan yang kedua adalah dengan cara menggosok
irisan gadung dengan abu (cara kimia). Detoksikasi
umbi gadung  dengan cara fisik dapat dilakukan
dengan cara perendaman dan pemanasan.
Perendaman dapat menghilangkan racun karena
dioskorin, diosgenin, dan prekursor HCN sangat
mudah larut dalam air. Jika irisan umbi gadung
direndam dalam air, maka racun akan keluar
menuju permukaan irisan dan larut dalam air
perendam (Anonim, 2006). Pengolahan umbi
gadung  juga dapat ditempuh dengan cara kimia,
yaitu dengan pemberian garam atau abu. Garam
dan abu berfungsi membantu mempercepat difusi,
mengeluarkan prekursor racun ke permukaan
irisan umbi yang berfungsi sebagai penawar racun.
HCN dan NaCl  akan bereaksi membentuk NaCN
dan HCl, natrium sianida (sianida dalam bentuk
garam) memiliki sifat toksin lebih rendah daripada
dalam bentuk asam (hidrosianida, HCN).
Pemberian garam dapat menghilangkan racun
sampai dengan 88,68%. Semua senyawa itu
mudah larut dalam air dan terbuang bersama air
perendam (Pembayun, 2008).

Pengolahan umbi gadung dengan cara kimia
memiliki kelebihan, yaitu biaya relatif murah, racun
dapat diturunkan pada tingkat yang sangat rendah,
proses relatif mudah, dan kualitas produk lebih

bagus jika dibandingkan dengan kualitas produk
dengan cara fisik. Disamping memiliki kelebihan,
cara kimia juga memiliki kekurangan, yaitu dengan
menggunakan abu akan menimbulkan bercak-
bercak hitam pada produk dan residu HCN masih
relatif tinggi (apabila menggunakan tanaman yang
menghasilkan abu yang berselulosa tinggi sebagai
pengoles irisan umbi gadung). Cara fisik dapat
merusak gadung, menimbulkan warna kecoklatan
dan cara tersebut rasanya kurang pantas dilakukan
pada zaman sekarang ini. Sedangkan kalau
digunakan cara kimia yaitu dengan menggosok
irisan gadung dengan abu akan memerlukan waktu
yang relatif lama, dan hasilnya olahan umbi gadung
kurang bersih dan sering terlihat bercak hitam.  Hal
itu menyebabkan masyarakat mulai enggan
mengolah gadung sebagai bahan makanan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengolahan umbi gadung (Dioscorea hispida
Dennst) dengan cara fisiko-kimia sehingga dapat
menghasilkan bahan pangan yang bergizi dan
bermutu tinggi.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif tentang
pengolahan umbi gadung agar dapat dimanfaatkan
sebagai bahan makanan.Tujuan dari penelitian
deskriptif adalah untuk memperoleh informasi
status suatu gejala, keadaan atau variabel menurut
apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan
(Bawa, 2003). Kegiatan dilaksanakan di Desa
Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten
Tabanan dan di Laboratorium Biologi UNMAS
Denpasar. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 1
sampai dengan 30 September 2011. Penelitian ini
dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan yaitu
tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan

Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan
yang digunakan untuk mengolah umbi gadung
serta menyiapkan tabel kerja yang digunakan untuk
mencatat semua kegiatan pengolahan umbi
gadung gading. Kegiatan pengolahan tersebut
dicatat dalam tabel kerja yang telah disediakan.
Disamping itu juga disiapkan formulir penilaian hasil
olahan umbi gadung  yang berupa uji organoleptik
yang nantinya diberikan kepada responden atau
panelis yang akan menilai hasil olahan umbi
gadung.
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2. Tahap Pelaksanaan

Melaksanakan proses pengolahan umbi
gadung  sehingga siap digunakan sebagai bahan
pangan dan melaksanakan uji organoleptik
terhadap hasil olahan umbi gadung dengan
menggunakan 10 responden sebagai uji
pendukung keberhasilan pengolahan  tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengolahan terhadap umbi gadung
sesuai dengan metode fisiko-kimia yang dilakukan
selama sepuluh hari, maka didapatkan hasil
olahan umbi gadung berupa keripik gadung mentah,
beras instan gadung, dan tepung gadung yang
dapat diolah kembali menjadi beranekaragam jenis
makanan yang bermutu dan bergizi, yaitu keripik
gadung mentah digoreng menghasilkan keripik
gadung, beras gadung diolah dan dicampur dengan
ketan menghasilkan urap gadung, dan tepung
gadung diolah menghasilkan berbagai kue
tradisional Bali seperti kue lapis, sumping, dan
timus gadung. Hasil olahan tersebut diuji secara
subyektif dengan uji organoleptik yang melibatkan
sepuluh panelis. Berikut hasil uji organoleptik dari
produk olahan umbi gadung  yang disajikan dalam
tabel 1.

Proses pengolahan umbi gadung menjadi
keripik gadung mentah, beras instan gadung, dan

tepung gadung dilakukan sesuai dengan langkah-
langkah dalam pengolahan umbi gadung  secara
fisiko-kimia,Pembayun (2008), waktu yang
diperlukan dari awal sampai akhir proses adalah
selama tujuh hari, dimana dengan cara tersebut
kadar HCN dalam produk olahan umbi gadung
dapat ditekan dari 0,5 sampai dengan 5 ppm,
sedangkan kadar  HCN yang tidak berbahaya bagi
tubuh manusia adalah 0,5-3,5 mg HCN per kg berat
badan (Wilkipedia, 2008), sedangkan pengolahan
dengan proses pemanasan (cara fisik) dapat
menekan kadar dioskorin sampai 93,84 % dan
dengan perendaman dengan garam dapat
menekan kadar dioskorin sampai dengan 88,68
% (Pembayun, 2008),  tetapi setelah dilakukan
dengan proses yang sama dan waktu yang sama
pula pada saat sebelum penelitian/pra penelitian
olahan umbi gadung  masih menimbulkan rasa
gatal di sekitar mulut dan lidah sehingga pada
pengolahan berikutnya dilakukan dengan proses
yang hampir sama tetapi jangka waktu yang lebih
lama yaitu selama sepuluh hari sehingga
didapatkan hasil olahan umbi gadung yang aman
untuk dikonsumsi dan bermutu tinggi.

Umbi gadung dapat diolah menjadi tiga olahan
awal yaitu keripik gadung mentah yang kemudian
diolah menjadi keripik gadung, urap gadung yang
merupakan hasil olahan dari beras instan gadung,
lapis gadung, sumping gadung, dan timus gadung
yang oleh masyarakat Bali biasa dibuat dari tepung
beras atau jenis ubi hutan, seperti ketela rambat,

Tabel 1. Hasil Uji Organoleptik Olahan Umbi gadung

                                                                 Hasil Olahan Umbi gadung Dan peniliaianya
Parameter Skala Hedonik
  Keripik (%) Urap (%) Lapis (%) Sumping (%) Timus (%)

1.Rasa Sangat Gurih 100 - - - -
 Gurih 0 - - - -
 Cukup Gurih 0 - - - -
 Tidak Gurih 0 - - - -
 Sangat Tidak Gurih 0 - - - -
   -
2. Bau Sangat Harum 100 - - - -
 Harum 0 - - - -
 Cukup Harum 0 - - - -
 Tidak Harum 0 - - - -
 Sangat Tidak Harum 0 - - - -

3.Rasa Sangat Enak - 40 90 90 100
 Enak - 60 10 10 0
 Cukup Enak - 0 0 0 0
 Tidak Enak - 0 0 0 0
 Sangat Tidak Enak - 0 0 0 0

Sumber: diolah dari data primer
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talas, ataupun ketela pohon yang merupakan hasil
olahan dari tepung gadung. Adapun langkah-
langkah pengolahannya adalah sebagai berikut:

1. Keripik Gadung

Proses pembuatan keripik gadung melalui
beberapa tahap, yaitu sortasi, pengupasan dan
pengirisan, pemberian garam, pengepresan,
penjemuran, perendaman, pengukusan, dan
pengeringan seperti terlihat pada gambar 1 berikut
ini.

Gambar 1. Skema Cara Pengolahan Keripik Gadung
Mentah

2. Beras Instan Gadung

Proses yang dilakukan untuk membuat beras
instan gadung sama dengan proses pembuatan
keripik gadung hanya setelah proses pengupasan
dan pengirisan dilakukan pengecilan ukuran yaitu
dengan memotong irisan umbi menjadi ukuran
yang lebih kecil tetapi agak memanjang. Setelah
itu dilanjutkan dengan proses pemberian garam,
pengepresan, penjemuran, perendaman,
pencucian dan penirisan, pengeringan,
pengukusan, dan pengeringan yang secara garis
besar dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

Gambar 2. Skema Cara Pengolahan Beras Instan
Gadung

3. Tepung Gadung

Pengolahan umbi gadung gading hingga
menjadi tepung gadung juga melalui proses seperti
beras instan gadung bedanya pada pengolahan
tepung gadung tidak dilakukan proses pengukusan
dan diakhiri dengan penghancuran beras sehingga
terbentuk tepung gadung. Secara garis besar tahap
pembuatan tepung gadung adalah pengupasan dan
pengirisan, pengecilan ukuran, pemberian garam,
pengepresan, penjemuran, perendaman,
pengeringan, pengukusan, pengeringan, beras
gadung, penepungan, seperti terlihat pada gambar
3 berikut:

Gambar 3. Skema Cara Pengolahan Tepung Gadung

Kemudian ketiga hasil olahan itu diolah
kembali sehingga menghasilkan lima jenis olahan
yang siap dikonsumsi, yaitu keripik gadung yang
merupakan hasil olahan dari keripik gadung
mentah, urap gadung yang merupakan hasil
olahan  dari beras instan gadung, lapis gadung,
sumping gadung, dan timus gadung yang oleh
masyarakat Bali biasa dibuat dari tepung beras
atau jenis ubi hutan, seperti ketela rambat, talas,
ataupun ketela pohon yang merupakan hasil
olahan dari tepung gadung.
Setelah melakukan proses pengolahan umbi
gadung dan mengolahnya kembali menjadi produk
yang siap dikonsumsi, dilaksanakan uji
organoleptik berupa uji rasa, dan bau terhadap
produk olahan tersebut. Data dari panelis kemudian
diolah dan didapatkan hasil berupa persentase
penilaian panelis terhadap olahan umbi gadung .
Berikut persentase hasil penilaian uji organoleptik
oleh panelis.
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1.  Rasa
Menurut Pembayun (2008), rasa umbi gadung

yang terbebas dari racun adalah tidak lengket di
langit-langit mulut, pahit, atau gatal di sekitar mulut
dan lidah. Setelah melakukan uji organoleptik, tidak
ada panelis yang merasakan pahit dan gatal
setelah mencicipi produk olahan umbi gadung.
a. Keripik Gadung

Persentase panelis yang menyatakan bahwa
rasa keripik gadung sangat gurih adalah
100%.

b. Urap Gadung
Persentase panelis yang menyatakan bahwa
urap gadung sangat enak adalah 40% dan
60% menyatakan enak.

c. Lapis Gadung
Panelis yang menyatakan lapis gadung
sangat enak adalah sebanyak 90%  dan 10%
menyatakan  enak.

d. Sumping Gadung
Persentase panelis yang menyatakan
sumping gadung sangat enak adalah 90% dan
10% menyatakan enak.

e. Timus Gadung
Persentase panelis yang menyatakan timus
gadung sangat enak adalah 100%.

2. Bau
Keberhasilan pengolahan umbi gadung  dapat

pula dilihat dari baunya. Apabila hasil produk
olahan mengeluarkan bau yang harum khas
gadung berarti kadar racun dalam produk olahan
dapat ditekan (Pembayun, 2008).
Persentase panelis yang menyatakan bahwa bau
keripik gadung sangat harum khas gadung adalah
sebesar 100%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut:
1. Pengolahan umbi gadung varietas gadung

dapat dilakukan dengan cara fisiko-kimia
dengan waktu pengolahan selama sepuluh
hari yang menghasilkan produk olahan yang
aman dikonsumsi dan menghasilkan
keanekaragaman jenis makanan yang
bermutu dan bernilai gizi tinggi.

2. Hasil uji organoleptik terhadap rasa dan bau
produk olahan umbi gadung menunjukkan
bahwa untuk  rasa, 100% panelis menyatakan

keripik gadung sangat gurih, 40% panelis
menyatakan urap gadung sangat enak dan
60% menyatakan enak, 90% panelis
menyatakan lapis gadung sangat enak dan
10% menyatakan enak, 90% panelis
menyatakan sumping gadung sangat enak
dan 10% menyatakan enak, serta 100%
panelis menyatakan timus gadung sangat
enak. Untuk bau, 100% panelis menyatakan
aroma keripik gadung sangat harum khas
gadung

Saran

1. Mengingat manfaat umbi gadung yang besar
baik sebagai bahan pangan ataupun dalam
dunia kedokteran, pelestarian tanaman ini
perlu ditingkatkan, sehingga keberadaannya
tidak menjadi punah.

2. Khusus pengolahan sebagai bahan pangan,
pengolahan umbi gadung harus dilaksanakan
dengan hati-hati, ada tiga cara yang biasa
digunakan, yaitu cara fisik, kimia, dan fisiko-
kimia. Untuk memperoleh hasil yang
maksimal cara fisiko-kimia paling tepat untuk
dilaksanakan.

3. Apabila ada yang meneliti tentang pengolahan
umbi gadung, uji organoleptik dilakukan pada
bahan setengah jadi.
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ABSTRAK

Penerapan sistem tanam legowo ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk peningkatan
produktivitas padi.  Sistem tanam legowo merupakan rekayasa teknik tanam dengan mengatur jarak tanam
antar dan dalam barisan dengan mengoptimalkan jumlah populasi dan pengaruh tanaman pinggir (border
effect). Penerapan sistem tanam ini masih sangat rendah ditingkat petani, sehingga diperlukan kajian
untuk mengetahui aspek agronomis dan ekonomisnya.  Kajian ini dilakukan di Subak Musi, Desa Musi,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dari bulan Juni-September 2011.  Percobaan dirancang dengan
rancangan acak kelompok (RAK) dengan perlakuan cara tanam (legowo dan cara petani) menggunakan
varietas Inpari 7 dan 10 dengan 4 ulangan.  Hasil penelitian menunjukkan perlakuan cara tanam legowo
berpengaruh nyata terhadap hasil gabah kering panen ha-1.  Hasil gabah kering panen ha-1 cara tanam
legowo 2:1 varietas Inpari 7 dan 10 lebih tinggi yaitu 7,81 t dan 8,23 t dibandingkan cara petani dengan
peningkatan hasil masing-masing 610 kg dan 790 kg. Pada cara tanam petani varietas Ciherang memberikan
hasil ha-1 tertinggi (7,65 t) tidak berbeda dengan varietas inpari 10 (7,44 t) namun berbeda dengan  varietas
Inpari 7 (7,20 t).  Analisis usahatani menunjukkan cara tanam legowo meningkatkan pendapatan dan
keuntungan dibandingkan cara tanam petani.  Pendapatan dan keuntungan tertinggi dihasilkan pada cara
tanam legowo varietas Inpari 10 yaitu Rp  32.920.000 dan Rp  25.270.000.  B/C ratio pada cara tanam
legowo meningkat 0,19-0,28 dibandingkan cara tanam petani dengan B/C ratio tertinggi 3,30 dihasilkan
dengan cara tanam legowo pada varietas Inpari 10.

Kata kunci: Daya hasil, padi, sistem tanam

ABSTRACT: PRODUCT YIELD OF LEGOWO 2:1 SYSTEM FOR INPARI 7 AND 10 VARIETIES
IN SUBAK MUSI GEROGAK BULELENG

Legowo is one of the cultivation system conducted to perform the production improvement of paddy.
Legowo is an engineering technique of planting by managing the planting distance amongst the row and
inter-row by optimizing the number of population and border effect plants. This cultivation system is not been
applied yet by the farmers, so it studied to determine the agronomically and economically. This research was
carried out in the village of Musi, Subak Musi, Gerokgak, Buleleng from June-September 2011. Research
disigned by Randomized Group Design, by treatments are legowo system and conventional system, by
varieties of Inpari 7 and 10 with 4 replications. The results showed treatment of legowo was significantly
different in grain dry harvest per hectare. Legowo product yield was 7,81 tons (inpari 7) and 8,23 tons (inpari
10), compared to conventional method product yield was 610 kg (inpari 7) and 790 kg (inpari 10). At the
variety of ciherang, the highest yield was 7,65 tons not different with inpari 10 (7,44 tons), but different with
Inpari 7 (7,20 tons). Farming analysis shows legowo system increase income and profits than conventional.
The highest income of legowo inpari 10 was Rp  32.920.000 and Rp  25.270.000.  B/C ratio in planting
legowo was rising 0.20-0,28 compared with the conventional way highest B/C ratio 3.30, yielded by legowo
system at inpari 10.

Key words: Yield product, paddy, cropping systems
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PENDAHULUAN

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi
lebih dari 95 %  penduduk Indonesia. Di Indonesia
usahatani padi menyediakan lapangan pekerjaan
dan sebagai sumber pendapatan bagi sekitar 21
juta rumah tangga pertanian. Selain itu beras juga
merupakan komoditas politik yang sangat
strategis, sehingga produksi beras dalam negeri
menjadi tolok ukur ketersediaan pangan bagi
Indonesia (Suryana, 2002 dalam Swastika et al.,
2007).

Sejak tahun awal tahun 2007 pemerintah
bertekad untuk meningkatkan produksi beras 2
juta ton dan selanjutnya meningkat 5% per tahun
hingga tahun 2009.  Program Peningkatan
Produksi Beras Nasional (P2BN) diluncurkan untuk
mencapai target tersebut dengan
mengimplementasikan empat strategi yaitu: 1)
peningkatan produktivitas, 2) perluasan areal, 3)
pengamanan produksi dan 4) kelembagaan dan
pembiayaan serta peningkatan koordinasi (Badan
Litbang Pertanian, 2007; Purwanto, 2008).  Hal ini
diperkuat oleh direktif presiden yang menargetkan
produksi GKG tahun 2011 sebanyak 70,6 juta ton
dan pada tahun 2014 surplus beras 10 juta ton/
tahun untuk cadangan beras nasional. Strategi
untuk pencapaiannya yaitu: 1) investasi teknologi
(benih unggul, pupuk berimbang, alsin pra panen
dan pasca panen) dan 2) perluasan dan
pengelolaan areal  seperti peningkatan luas tanam/
luas panen, perluasan melalui indeks pertanaman
dan perluasan areal tanam serta meningkatkan
produktivitas di areal yang masih < 5 ton/ha (Badan
Litbang Pertanian, 2011).

Peningkatan produktivitas memerlukan
dukungan inovasi seperti peningkatan indek panen
(IP), dukungan varietas unggul, pengelolaan hara,
sistem tanam  dan lain-lainnya.  Inpari 7 dan 10
merupakan varietas padi yang baru dilepas tahun
2009 yang diharapkan mampu menggantikan
varietas yang telah berkembang sebelumnya
seperti IR 64 dan Ciherang. Suprihanto et al. (2009)
menyatakan kedua varietas ini memiliki potensi
hasil yang cukup tinggi yaitu masing-masing 8,7
t ha-1 dan 7,0 t ha-1.

Sistem tanam legowo merupakan salah satu
inovasi rekayasa sistem tanam yang telah
diperkenalkan  dalam upaya peningkatan produksi.
Sistem tandur jajar legowo merupakan salah satu
komponen pelengkap teknologi spesifik lokasi
dalam upaya peningkatan produktivitas padi
melalui peningkatan populasi (Zaini, 2009). Sistem
tanam legowo merupakan rekayasa teknik tanam
dengan mengatur jarak tanam antar rumpun
maupun antar barisan, sehingga terjadi pemadatan

rumpun di dalam barisan dan memperlebar jarak
antar barisan (Suhendra, 2008).

Rekayasa sistem tanam yang baik
diharapkan dapat menciptakan lingkungan tumbuh
yang baik bagi tanaman. Faktor lingkungan yang
paling penting dalam pertumbuhan tanaman
adalah: (1) tanah memberikan hara dan
kelembaban disamping sebagai pendukung
mekanik, (2) energi penyinaran dalam bentuk
panas dan cahaya dan (3) udara yang memberikan
karbon dioksida dan oksigen (Harjadi 1979 dalam
Arafah, 2006). Abdulah (2004) menyatakan bahwa
hasil padi pada cara tanam legowo lebih tinggi
dibandingkan cara petani (sistem tegel).  Hal ini
disebabkan oleh meningkatnya populasi tanaman
serta efek tanaman pinggir (border effect) yang
cenderung menghasilkan gabah bernas yang lebih
tinggi.

Penerapan sistem tanam legowo di tingkat
petani masih sangat rendah.  Kendala yang
dihadapi yaitu buruh tani merasa direpotkan bila
harus mengatur tanaman dengan pola legowo
sehingga dalam upaya penerapan inovasi tersebut
diperlukan kajian dengan melibatkan petani yang
nantinya sebagai pengguna (Jamal, 2009).  Kajian
sistem tanam legowo pada varietas padi Inpari 7
dan 10 ini dilakukan untuk mengetahui  keunggulan
agronomis dan ekonomis sistem tanam legowo
dibandingkan sistem tanam yang diterapkan oleh
petani.

METODOLOGI PENELITIAN

Percobaan dilakukan di Subak Musi, Desa
Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
dari bulan Juni-September 2011.  Percobaan
dirancang menggunakan rancangan acak
kelompok (RAK) dengan 4 ulangan.  Perlakuan
yang diuji yaitu cara tanam (legowo dan cara
petani) dengan menggunakan varietas padi Inpari
7 dan 10 serta varietas Ciherang sebagai
pembanding.

Cara tanam legowo menggunakan legowo 2:1
dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm x 12,5 cm,
sedangkan cara tanam petani menggunakan jarak
tanam 20 cm x 20 cm.  Penanaman dilakukan
dengan tanam pindah setelah bibit berumur 17 hari
setelah semai dengan 3-4 bibit per lubang tanam.
Pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang sapi
2,0 t ha-1, Urea 200 kg ha-1 dan Ponska 200 kg
ha-1.  Pupuk kandang diberikan saat olah tanah
sedangkan Urea dan Ponska diberikan umur 21
hari setelah tanam (hst) dan 42 hst masing-masing
setengah dosis. Pemeliharaan tanaman lainnya
meliputi pengairan, penyiangan serta pengendalian
organisme pengganggu tanaman (OPT).
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Pengamatan dilakukan terhadap tinggi
tanaman, jumlah anakan rumpun-1, umur panen
dan hasil gabah kering panen (GKP) ha-1.
Perhitungan GKP ha-1 dengan formula:

  GKP       1000 (m2)                                                1
–––––– =  –––––––––––––– x Berat GKP Ubinan (kg) x –––––– x  1 t
 ha (t)      Luas Ubinan (m2)                                     1000 kg

Data dianalsis sidik ragam, apabila perlakuan
berpengaruh nyata (P<0,05) dilanjutkan dengan
uji BNT 5%.  Untuk mengetahui kelayakan
usahatani dilakukan analisis usahatani.
Pendapatan usahatani dihitung dengan
menggunakan rumus (Soekartawi. 2002):

Pd     =    TR   -   TVC
Pd    =     (Q. Pq)   -   TVC

Perhitungan keuntungan usahatani menggunakan
suatu persamaan matematis :

π = TR – TC
TC =  TFC + TVC

Keterangan :
Pd     =  Pendapatan petani
π       =  Keuntungan usahatani
TR     =  Total penerimaan dari usahatani
Q      =  Jumlah produksi
Pq     =  Harga per unit produksi
TC    =  Total biaya variabel dan biaya tetap

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Hasil

Hasil analisis menunjukkan varietas padi
Inpari 7 dan 10 memiliki tinggi tanaman, jumlah
anakan dan umur panen yang tidak berbeda baik
pada sistem tanam legowo 2:1 maupun cara tanam
petani (Tabel 1).  Kisaran tinggi tanaman berkisar

antara 108,70 cm – 113,60 cm, jumlah anakan
berkisar antara 16,50 anakan – 17,60 anakan   dan
umur panen rata-rata 112,00 hst.

Hasil ubinan yang dikonversi ke hektar
menghasilkan hasil gabah kering panen yang
berbeda.  Cara tanam legowo 2:1 pada varietas
Inpari 10 memberikan hasil gabah kering panen
tertinggi yaitu 8,23 t ha-1 berbeda dengan perlakuan
lainnya. Perlakuan sistem tanam legowo 2:1 pada
varietas Inpari 7 dan 10 nyata memberikan
peningkatan hasil masing-masing sebesar 610 kg
ha-1 dan 790 kg ha-1 atau meningkat masing-
masing  8,47% dan 10,62%.

Daya hasil padi varietas Inpari 10 pada sietem
tanam legowo di lokasi penelitian lebih tinggi
dibandingkan dengan daya hasil padi varietas
Inpari 7, namun pada cara tanam petani tidak
berbeda. Dibandingkan dengan varietas Ciherang
pada cara tanam petani hasil varietas Ciherang
tidak berbeda dengan Inpari 10 namun berbeda
dengan varietas Inpari 7 dengan hasil ha-1 berturut-
turut 7,65 t, 7,44 t dan 7,20 t (Tabel 1).  Pada
sistem tanam legowo 2:1 varietas Inpari 10
menghasilkan gabah kering panen sebesar 8,23 t
ha-1 sedangkan varietas Inpari 7 hanya
menghasilkan 7,81 t ha-1.  Hal ini menunjukkan
varietas Inpari 10 memiliki adaptasi yang lebih baik
dibandingkan dengan varietas Inpari 7 di lokasi
penelitian, sedangkanvarietas Ciherang yang
merupakan varietas yang banyak diusahakan di
daerah ini masih mampu memberikan hasil yang
tinggi.

Perhitungan jumlah populasi per hektar pada
sistem tanam legowo 2:1 dengan jarak tanam 40
cm x 20 cm x 12,5 cm yaitu sebanyak 268.000
rumpun sedangkan pada cara petani dengan jarak
tanam 20 cm x 20 cm populasi tanaman sebanyak
250.000,- rumpun, sehingga ada selisih sebesar
18.000 rumpun.  Zaini (2009) menyatakan secara
umum tanaman padi mempunyai daya adaptasi

Tabel 1. Pertumbuhan dan hasil padi varietas Inpari 7 dan 10 serta Ciherang pada sistem tanam legowo
dan cara petani di Subak Musi, Kecamatan Musi, Kabupaten Buleleng, Bali, tahun 2011

Varietas Tinggi Jumlah anakan Umur Panen Hasil GKP ha-1

tanaman (cm) produktif   rumpun-1 (hst) (t)
(anak)

Inpari 7; Petani 108,70 a 16,80 a 112,00 a 7,20 c
Inpari 7;Legowo 108,90 a 16,50 a 112,00 a 7,81 b
Inpari 10; Petani 112,50 a 17,60 a 112,00 a 7,44 bc
Inpari 10;Legowo 113, 60 a 16,80 a 112,00 a 8,23 a
Ciherang; Petani 109,10 a 17,80 a 114,00 a 7,65 b
BNT 5% - - - 0,42

Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada
uji BNT 5%
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yang cukup besar terhadap kerapatan tanaman
melalui mekanisme pengaturan terhadap jumlah
malai, jumlah gabah per malai dan persentase
gabah isi.

Peningkatan hasil pada sistem tanam legowo
selain dipengaruhi oleh peningkatan populasi juga
disebabkan manfaat dari pengaruh pinggir (border
effect). Pada sistem jajar legowo 2:1, dua baris
rumpun padi berada di barisan pinggir dari
pertanaman, sehingga akan meningkatkan
intersepsi sinar matahari dalam proses fotosintesis
tanaman (Suhendra, 2008).  Hasil penelitian
Ardjasa et al. (2004) di Lampung  mendapatkan
penanaman dengan sistem tanam legowo 2:1
mampu meningkatkan hasil gabah kering giling
kadar air 14% yaitu menjadi 6,70 t ha-1 lebih tinggi
dibandingkan cara tegel (petani) dengan hasil 5,62
t ha-1; hasil penelitian Arafah (2006) mendapatkan
sistem tanam legowo 2:1 meningkatkan hasil
gabah kadar air 14% (7.720 kg) dibandingkan cara
tegel (7.104 kg) atau meningkat  sebesar 616 kg
ha-1 sedangkan hasil penelitian Manti dan Artuti
(2003) di Sukaraja mendapatkan peningkatan hasil
dari 3,80 t ha-1 menjadi 5,02 t ha-1 dengan
penerapan tanam legowo dibandingkan cara
petani.

Analisis Usahatani

Analisis usahatani yang dilakukan terhadap dua
varietas unggul baru padi sawah tersebut pada
sistem tanam legowo dan cara petani
menunjukkan cara tanam legowo memberikan
penerimaan dan keuntungan yang lebih tinggi
dibandingkan cara tanam petani. Pada varietas
Inpari 7 cara tanam legowo memberikan selisih
penerimaan dan keuntungan sebesar Rp
2.440.000,- dan Rp 2.190.000,- dengan
peningkatan B/C ratio sebesar 0,19, sedangkan
pada varietas Inpari 10 selisih penerimaan dan

keuntungannya sebesar Rp 3.160.000,- dan
2.910.000,- dengan peningkatan B/C ratio sebesar
0,28 (Tabel 2). Peningkatan B/C ratio pada sistem
tanam legowo 2:1 ini sejalan dengan hasil
penelitian Mahaputra dan Adijaya (2010)  yang
mendapatkan terjadi peningkatan B/C ratio sampai
sebesar 0,21.  Hasil penelitian juga sejalan dengan
hasil penelitian Abdulah (2004) yang mendapatkan
sistem tanam legowo mampu meningkatkan B/C
ratio dari 1,08 menjadi 1,18 atau meningkat 1,0.
Penerimaan dan keuntungan pada cara tanam
petani menunjukkan varietas Ciherang
memberikan keuntungan yang lebih tinggi
dibandingkan varietas Inpari 10 dan 7.  Hal ini
disebabkan produktivitas varietas Ciherang masih
lebih tinggi dibandingkan Inpari 10 dan 7 sehingga
menghasilkan penerimaan, keuntungan dan B/C
ratio yang lebih tinggi (Tabel 2).

Sistem tanam legowo memberikan
penerimaan dan keuntungan yang lebih tinggi
karena hasil gabah kering panen yang dihasilkan
lebih tinggi. Pada sistem tanam cara petani biaya
tanam per 100 m2 sebesar Rp 7.500,- sedangkan
pada sistem tanam legowo 2:1 biaya tanam
meningkat menjadi Rp 10.000,- per 100 m2.
Walaupun jumlah pengeluaran untuk biaya
produksi meningkat akibat adanya tambahan pada
biaya tanam yaitu sebesar Rp 250.000,- ha-1, tetapi
dengan meningkatnya hasil gabah kering panen
tambahan biaya ini akan bisa tertutupi bahkan
memberikan peningkatan keuntungan.

Tingginya penerimaan dan keuntungan  yang
diperoleh mempengaruhi tingginya B/C ratio yang
dihasilkan.  Hal ini dipengaruhi oleh tingkat
produksi serta tingkat harga gabah pada saat
panen.  Harga gabah kering panen ditingkat petani
pada saat panen mencapai Rp 4.000 kg-1, jauh
lebih tinggi dibandingkan harga-harga sebelumnya
sehingga berdampak terhadap peningkatan
penerimaan dan keuntungan yang diperoleh.

Tabel 2. Rekapitulasi analisis usahatani sistem tanam legowo dan cara petani pada varietas padi Inpari 7
dan 10  serta varietas Ciherang per hektar di Subak Musi, Kecamatan Musi, Kabupaten Buleleng,
Bali, tahun 2011

Perlakuan Tenaga Sarana Jumlah Penerimaan Keuntungan (Rp)B/C ratio
Kerja (Rp) Produksi Pengeluaran (Rp) (Rp)

(Rp) (Rp)

Inpari 7; Petani 5.160.000 2.240.000 7.400.000 28.800.000  21.400.000 2,89
Inpari 7; Legowo 5.410.000 2.240.000 7.650.000 31.240.000  23.590.000 3,08
Inpari 10; Petani 5.160.000 2.240.000 7.400.000 29.760.000  22.360.000 3,02
Inpari 10;Legowo 5.410.000 2.240.000 7.650.000 32.920.000  25.270.000 3,30
Ciherang; Petani 5.160.000 2.240.000 7.400.000 30.600.000 23.200.000 3,14

Keterangan: data primer diolah
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Peningkatan B/C ratio menunjukkan terjadi
peningkatan keuntungan dibandingkan dengan
penggunaan biaya produksi (cost) pada kegiatan
usahatani.

KESIMPULAN

1. Padi sawah varietas Ciherang dan Inpari 10
mempunyai daya hasil yang lebih tinggi
dibandingkan dengan varietas Inpari 7 di
daerah ini.

2.  Sistem tanam legowo 2:1 memberikan hasil
gabah kering panen yang lebih tinggi
dibandingkan dengan cara tanam petani.
Hasil gabah kering panen ha-1 pada sistem
tanam legowo pada varietas inpari 7 dan 10
meningkat masing-masing 610 kg dan 790
kg.

3. Sistem tanam legowo memberikan
penerimaan dan keuntungan yang lebih tinggi
dibandingkan cara tanam petani dengan
peningkatan B/C ratio sebesar 0,19 pada
varietas Inpari 7 dan 0,28 pada varietas Inpari
10.
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PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN PETANI JERUK SIEM KINTAMNI
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Ida Ayu Putu Parwati1 dan Luh Gde Budiari2
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ABSTRAK

Limbah padat ternak, setelah diolah melalui bioproses maupun konvensional, dapat dimanfaatkan
untuk memupuk tanaman, namun petani di Desa Belantih dalam pemanfaatan limbah ternak sebagai
pupuk belum maksimal dan belum diolah sehingga produktivitas belum maksimal. Kajian ini bertujuan
untuk melihat  peningkatan produksi pada tanaman jeruk setelah dilakukan pemanfaatan pupuk dari limbah
ternak dan tingkat pendapatan yang diterima oleh petani setelah perlakuan. Kajian dilakukan di Desa
Belantih dari tahun 2010 sampai 2011 melibatkan 30 orang petani koperator. Pendekatan yang digunakan
dalam kajian ini adalah with and without Parameter yang diamati dalam kajian ini adalah bobot buah per biji,
jumlah buah per kilogram, bobot buah per tanaman dan bobot buah per hektar. Data dianalisis dengan t-tes.
Untuk melihat tingkat pendapatan petani dilakukan analisis usaha tani. Hasil kajian menunjukan bahwa
bobot buah per biji mengalami peningkatan berat sebesar 33,11% setelah perlakuan, jumlah buah per
kilogram setelah pengkajian berkurang 17,67%, bobot buah per tanaman meningkat 65,82% dan konversi
ke hektar bobot buah  meningkat 65,82%. Biaya yang dikeluarkan per hektar pada tanaman jeruk cara petani
sebesar  Rp    21.593.000, total penerimaan petani sebesar Rp    33.620.000.  Setelah dikurangi biaya
usahatani petani mendapatkan keuntungan Rp 12.027.000. Pengeluaran biaya per hektar yang dikeluarkan
petani setelah menerapkan paket teknologi introduksi  Rp    27.533.000, dengan jumlah penerimaan
sebesar Rp 83.610.000. Setelah dikurangi biaya usahatani petani mendapatkan keuntungan Rp 56.077.000.
Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang diterima petani yang menerapkan perbaikan budidaya
lebih tinggi dari cara petani walaupun ada tambahan pengeluaran biaya berupa upah tenaga untuk
pengolahan pupuk, upah pemangkasan dan upah perawatan tanaman.

Kata Kunci : Produktivitas, jeruk, pupuk organic, pendapatan

ABSTRACT: STUDY OF ORGANIC FERTILIZER OF LIVESTOCK BY-PRODUCT TO INCREASE
PRODUCTION AND FARMER INCOME OF SIEM ORANGE IN KINTAMNI BELANTIH BANGLI

Solid livestock by-product after being processed through biochemical or conventional, can be used to
fertilize plants, However, farmers in the village of Belantih in the utilization of livestock by-product as fertilizer
is yet of maximum and has not yet been processed so productivity has not been maximized. This study aims
to see increased production in citrus after the utilization of fertilizers of livestock wastes and farmers income
after treatments conducted. The study was carried out in the village of Belantih from 2010 to 2011 it involves
30 cooperator farmers. Approach used in this study is the with and without. The parameters were observed
in this study are the weight per fruit seeds, amount of fruits per kilogram, weight of fruit per plant, and weight
of fruit per acre. Data analyzed by t-test. Farmbussiness analyzed counducted to determind the farmers level
of income. Results show that the weight per fruit seeds increased weight of 33,11% after treatment, the
number of fruits per kilogram after treatment reduced 17,67%, fruit weight per plant increased 65,82% and
per acre fruit weight increased 65,82%. Cost per acre in citrus crops convenstional of Rp 21.593.000 total
revenue of Rp 33.620.000. After deducting the cost of farming benefit was Rp 12.027.000. Cost per hectare
after applying the technology package introduction was Rp 27.533.000. with revenue of Rp 83.610.000. After
deducting the cost of farming benefit was Rp 56.077.000. These results show that the farmers income
received that implements the cultivation was higher than conventional although there are additional expenses
in the form of wage for the processing fertilizer, pruning and treatment plant.

Key words: Productivity, citrus, organic fertilizer, income
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PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pembangunan
pertanian kawasan lahan usahatani, maka tersedia
alternatif teknologi untuk memperbaiki produktivitas
lahan serta meningkatkan pendapatan petani
melalui penerapan teknologi sistem usaha
pertanian berbasis ternak. Ditempatkannya ternak
sebagai basis dalam sistem usaha pertanian,
mengingat bahwa perananya disamping sebagai
sumber pendapatan harian, juga sebagai salah
satu mata rantai didalam siklus perjalanan unsur
hara dalam proses produksi usaha pertanian
(Tahlim Sudaryanto, dkk. 2000). Bahan organik
tanah merupakan bagian integral dari tanah dan
memegang peranan penting serta menentukan
sifat fisik serta kimia tanah. Bahan organik dalam
tanah perlu dipertahankan pada tingkat kadar yang
menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman.

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. Reijuttjes (1992) menyatakan
ketersediaan bahan organic yang mencukupi
merupakan syarat agar tanah tidak miskin hara
sehingga menurunkan penggunaan pupuk kimia.
Penambahan bahan organic kedalam tanah pada
siklus usahatani selain berdampak positif terhadap
kesububuran lahan juga berdampak terhadap
efisiensi terhadap penggunaan input luar. Kotoran
padat ternak setelah diolah melalui bioproses
maupun konvensional, dapat dimanfaatkan untuk
memupuk tanaman. Percepatan pematangan
pupuk kandang dapat dilakukan dengan
penambahan dekomposer atau fermentor sehingga
tidak perlu waktu yang lama agar pupuk kandang
siap pakai. 

Pengembangan jeruk pada lima tahun
mendatang diarahkan untuk mencukupi konsumsi
dalam negeri, memenuhi bahan baku industri,
substitusi impor. Departemen Pertanian lewat
Badan Litbang mempunyai komitmen kuat untuk
selalu mendukung pengembangan jeruk di
Indonesia diantaranya menerapkan kebijakan
pengembangan model paket teknologi inovasi PTT
(Program Pengembangan Tanaman dan
Sumberdaya Terpadu Tanaman Jeruk ) yang
dimulai Tahun 2003 yang telah disusun oleh
BalitJestro Tlekung (Achmad Suryana, 2005).
Paket komponen teknologi yang diharapkan
mampu mendukung tujuan untuk mencapai
produksi optimal tanaman jeruk meliputi :
pembentukan arsitektur pohon 1-3-9, pemupukan,
pemangkasan, penjarangan buah, pengendalian

hama dan penyakit, panen dan pasca panen,
pengelolaan tanah.

Di Kintamani, tanaman jeruk ditanam secara
tumpang sari dengan kopi dan pernah
menyumbang pendapatan terbesar bagi petani
pada masa jayanya tahun 1997/1998. Sejak tahun
2000 produktivitasnya terus menurun karena
beberapa kendala yang menjadi penyebab
rendahnya produksi dan mutu jeruk siam Kintamani
diantaranya adalah, tanaman jeruk yang ada saat
ini umumnya ditanam dengan jarak sangat rapat
dan kebanyakan  berumur di atas 10 tahun, petani
tidak melakukan pemeliharaan seperti memupuk,
pemangkasan maupun menyiang. Akibatnya
kualitas buah yang dihasilkan rendah. Dari segi
ukuran, produksi jeruk di desa ini hanya masuk
katagori rendah (grade C dan D) sehingga harga
yang diterima petani tidak memadai. Beberapa
hasil penelitian tentang perbaikan tanaman jeruk
di Kintamani telah banyak dilakukan, diantaranya
hasil penelitian Parwati, dkk (2008) dengan
pemberian limbah padat dan cair yang difermentasi
dengan Rumino Bacillus pada tanaman jeruk
mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas jeruk
di Kintamani.

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya pada
agroekosistem yang sama maka tujuan dari kajian
ini adalah untuk melihat peningkatan produktivitas
dari introduksi pupuk organik yang telah
difermentasi dengan Rumino Bacilus pada
tanaman jeruk di desa Belantih, dan tingkat
pendapatan yang diterima petani akibat adanya
perbaikan teknologi tersebut.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di desa Belantih dari
tahun 2009 sampai 2011.  Luas areal yang
dijadikan demplot penelitian sebanyak 2 Ha,
dengan jumlah populasi pohon jeruk sebanyak
1200 pohon. Paket teknologi yang diintroduksikan
adalah pemupukan dengan kotoran sapi ( yang
telah diolah dengan Rumino Bacilus) sebanyak
10 Kg/pohon, pupuk cair (dari urin sapi yang telah
diproses dengan Rumino Bacilus dan Azotobacter)
sebanyak 5 liter/pohon, pemupukan dilakukan 2
kali setahun. Pendekatan yang digunakan dalam
kajian ini adalah with and without Parameter yang
diamati antara lain : bobot buah per biji, jumlah
buah per kilogram, bobot buah per tanaman, dan
bobot buah per hektar. Untuk melihat pengaruh
dari introduksi teknologi dengan cara petani
dilakukan analisa t-tes, sedangkan untuk melihat
dampak terhadap pendapatan rumahtangga tani
dilakukan analisa usahatani.



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 29, April 2012 60

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aplikasi Teknologi

Hasil analisis statistika terhadap beberapa
parameter yang diamati antara lain : bobot buah
per biji, jumlah buah per kilogram, bobot buah per
tanaman, dan bobot buah per hektar diperoleh
perbedaan yang nyata antara cara petani dengan
introduksi paket teknologi tanaman jeruk (Tabel 1).

Dari Tabel 1, terlihat bahwa bila dibandingkan
dengan cara petani, bobot buah per biji pada
tanaman yang mendapatkan perlakuan sesuai
anjuran (introduksi teknologi) mengalami
peningkatan. Sedangkan dari jumlah buah per
kilogram tanaman jeruk yang mendapatkan
introduksi teknologi lebih sedikit bila dibandingkan
dengan cara petani atau berkurang 17,67%.
Demikian halnya terhadap bobot buah pertanaman
dengan introduksi teknologi meningkat 65,82%,
dengan konversi ke hektar parameter bobot buah
menunjukkan bahwa dengan cara introduksi
komponen teknologi, menunjukkan peningkatan.
Peningkatan produksi pada tanaman yang
diintroduksi dengan paket teknologi anjuran
disebabkan karena nutrisi yang dibutuhkan oleh
jeruk untuk berproduksi didapat dari pupuk RB dan
bio urine yang diberikan.  Pemberian pupuk organik
(pupuk  kandang dan bio urine sapi) mampu
meningkatkan kandungan hara dalam tanah
sehingga berpengaruh terhadap peningkatan
komponen hasil tanaman jeruk. Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Adijaya, dkk (2009)
mendapatkan bahwa kompos RB memiliki
kandungan  hara N, P dan K berturut-turut 1,78%,
79,64 ppm dan 9616,68 ppm serta C-organik
23,75%, sedangkan bio urine sapi memiliki
kandungan hara lebih rendah yaitu N (0,18%), P
(76,0 ppm), K (5974 ppm) dan C-organik 0,97 %.
Selain itu pemberian kompos RB dan bio urine
sapi memberikan pengaruh positif terhadap

perbaikan sifat fisik tanah. Hesse (1984)
menyatakan pemberian bahan organik kedalam
tanah berpengaruh terhadap berat volume (bulk
density) tanah dan meningkatkan proporsi air pada
agregat tanah dan meningkatkan kapasitas tanah
memegang air. Sedangkan dari analisa lab yang
telah dilakukan terhadap pupuk yang
diintroduksikan di Desa Belantih sesuai dengan
Standar Mutu Permentan No. 28/Permentan/
OT.140/2/2009. Meningkatnya kandungan hara
(sifat kimia) dan sifat fisik tanah memberikan
kondisi tumbuh yang mendukung pertumbuhan
tanaman jeruk sehingga berpengaruh terhadap
peningkatan produktivitas tanaman. Penelitian
yang dilakukan oleh. Parwati., dkk (2009)
menyebutkan bahwa terjadi peningkatan grade
buah jeruk setelah dilakukan perbaikan budidaya
tanaman. Lebih lanjut dikatakan bahwa  dari sisi
ukuran buah (grade) pada cara petani hampir 70%
grade D dan 30% grade C, sedangkan introduksi
teknologi pada grade B dan A. Grade A siem
kintamani sebanyak  6 sampai 7 buah per kilo,
grade B sebanyak 9-10 buah per kilo, sedangkan
grade D diatas 17-23 buah per kilogram.

Analisa usahatani

Sebagian besar petani menjual hasil jeruk
dengan cara tebasan dari penebas lokal dengan
harga beragam per arel pertanaman.  Pada musim
panen 2011 harga jeruk di petani rata-rata per kilo
Rp 2.000,00, di pasar lokal berkisar antara Rp
2.000,00 sampai Rp 3.000,00, oleh karena
didominasi oleh buah dengan grade D dan E.

Biaya yang dikeluarkan per hektar pada tahun
2011 pada pertanaman jeruk cara petani sebesar
Rp 21.593.000   Biaya tersebut dialokasikan untuk
pupuk organik, , pupuk anorganik, pestisida, dan
tenaga kerja (penyiangan/penggemburan lahan,
pemangkasan, pemupukan, pengendalian OPT,
dan panen.  Dengan input  tersebut produksi

Tabel 1. Rata-rata bobot buah per biji, jumlah buah per kilogram, bobot buah per tanaman, dan  bobot buah
per hektar akibat pelaksanaan komponen teknologi yang diintroduksikan

Uraian Bobot buah Jumlah buah per Bobot buah per Bobot buah
per biji (g) kilogram (bh) tanaman (kg) per hektar (t)

Cara Petani 51.50 b 23.40 a 19.75 b 7.90 b

Introduksi Teknologi 68.55 a 10.75 b 32.75 a 13.10 a

Peningkatan (%) 33.11 17.67 65.82 65.82

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata
pada t-test
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tanaman diperoleh sebanyak 16,81 ton per hektar
per tahun  dengan harga buah jeruk segar rata-
rata Rp 2.000,00/kg) sehingga total penerimaan
petani sebesar Rp    33.620.000  Setelah dikurangi
biaya usahatani petani mendapatkan keuntungan
Rp 12.027.000. Dari usahatani cara petani ini ratio
pendapatan terhadap biaya usahatani adalah 0,56,
yang berarti bahwa secara finansial petani akan
rugi. Sedangkan rasio penerimaan terhapap
pengeluaran sebesar 1.56 yang berarti usahatani
tersebut masih layak untuk diusahakan (Tabel 2).
Hasil ini menunjukkan bahwa petani melakukan
budidaya jeruk seperti komponen teknologi yang
diintroduksi meskipun belum menyeluruh, maka
pengembangan budidaya tanaman jeruk di Desa
Belantih masih layak untuk dilakukan.
Sedangkan pengeluaran biaya per hektar pada
petani yang menerapkan paket teknologi /
introduksi teknologi budidaya jeruk sebesar  Rp
27.533.000, dimana biaya tersebut dialokasikan
untuk pupuk organic dan anorganic, pestisida, dan
tenaga kerja (penyiangan/penggemburan lahan,
pemangkasan, pemupukan, pengendalian OPT,
dan panen.  Dengan input  tersebut produksi

tanaman diperoleh sebanyak 27,87 ton per hektar
per tahun  dengan harga buah jeruk segar rata-
rata Rp 3.000,00/kg) sehingga total penerimaan
petani sebesar Rp 83.610.000. Setelah dikurangi
biaya usahatani petani mendapatkan keuntungan
Rp 56.077.000 Dari usahatani cara petani ini ratio
pendapatan terhadap biaya usahatani adalah 2,04,
yang berarti bahwa secara finansial lebih
menguntungkan. Sedangkan rasio penerimaan
terhapap pengeluaran sebesar 3.04 yang berarti
usahatani tersebut lebih layak untuk diusahakan
dibandingkan dengan cara petani (Tabel 2).  Hasil
ini menunjukkan bahwa petani melakukan budidaya
jeruk seperti komponen teknologi yang diintroduksi
meskipun belum menyeluruh, maka
pengembangan budidaya tanaman jeruk di Desa
Belantih masih lebih layak untuk diusahakan.

Secara agronomis, introduksi teknologi
budidaya kopi maupun jeruk di Desa Belantih
mendapatkan respon positif khususnya dari
anggota Subak Giri Merta Sari Desa Belantih,
pengelolaan lahan dan tanaman semakin
diintensifkan sehingga mampu meningkatkan
produksi.  Faktor lain yang dapat meningkatkan

Tabel 2. Analisa Usahatani Tanaman Jeruk Di Desa Belantih, Kecamatan Kintamani- Kabupaten Bangli

                                                               Cara Petani                                                Introduksi Teknologi
No Uraian

Volume Harga (Rp) Jumlah (Rp) Volume Harga (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pupuk Organik 12.77 700,000.00 8,939,000 19.85 700,000.00 13,895,000.00
(truk)

2 Pupuk an organik 1 8000000 8,000,000 1 8,000,000.00 8,000,000.00
(paket)

3 Biaya tambahan 6.38 50,000.00 319,000 10.64 50,000.00 532,000.00
lainnya (Rp)

4 Penyiangan/ 25.53 50,000.00 1,276,500 25.53 50,000.00 1,276,500.00
Penggemburan
lahan ( HOK)

5 Pemupukan 21.28 50,000.00 1,064,000 21.28 50,000.00 1,064,000.00
( HOK)

6 Pemangkasan 25.53 50,000.00 1,276,500 31.91 50,000.00 1,595,500.00
( HOK)

7 Pengendalian OPT 6.38 50,000.00 319,000 14.89 50,000.00 744,500.00
( HOK)

8 Panen ( HOK) 7.98 50,000.00 399,000 8.51 50,000.00 425,500.00
9 Pasca Panen                     -                     -

( HOK)
10 Pengeluaran (Rp) 21,593,000.00 27,533,000.00
11 Pemasukan /Hasil 16.81 2,000.00 33,620,000.00 27.87 3,000.00 83,610,000.00

panen per hektar
(ton, Rp.000)

12 Pendapatan (Rp) 12,027,000.00 56,077,000.00
13 R/C 1.56 3.04
14 B/C   0.56   2.04

Keterangan :  Data hasil dari konversi ke hektar
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produksi maupun produktivitas tanaman dan lahan
adalah faktor iklim.  Di bidang agribisnis, faktor
iklim memegang peranan penting terhadap
keberhasilan suatu jenis komoditi sejak penentuan
lokasi untuk komoditi yang akan dikembangkan,
selama proses budidaya, dan pada waktu pasca
panen, yang kesemuanya berpengaruh terhadap
kualitas dan kuantitas komoditi tersebut.

KESIMPULAN

1. Pemberian pupuk organik (pupuk  kandang
dan bio urine sapi) mampu meningkatkan
kandungan hara dalam tanah sehingga
berpengaruh terhadap peningkatan komponen
hasil tanaman jeruk.

2. Penerapan komponen teknologi yang
diintroduksikan untuk tanaman jeruk mampu
meningkatkan produksi bila dibandingkan
dengan cara petani.

3. Tingkat pendapatan yang diterima petani yang
menerapkan perbaikan budidaya lebih tinggi
dari cara petani walaupun ada tambahan
pengeluaran biaya berupa upah tenaga untuk
pengolahan pupuk, upah pemangkasan dan
upah perawatan tanaman
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Kerjasama Puslitbang Sosial Ekonomi
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Organik. Penerbit Kanisius – Yogyakarta.
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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 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 dipakai oleh masing-
masing jurnal.

Contoh penulisan daftar pustaka :

Jurnal/Majalah :
Lane M, Schoolcraft WB, Gardner DK. 1999. Vitrification of

mouse and human blastocysts using a novel cryoloop
containerless technique. Fertl Steril 72(5): 1073-1078,

Buku :
Ford RB, Mazzaferro, EM. 2006. Kirk and Bistner’r Handbook

of Veterinary Procedures and Emergency Treatment.
8th ed. st louis, missouri: sounders elsevier.

Bab dalam buku :
Johnson CA. 1995. Cystic endometrial hyperplasia,

pyometra, and infertility. In Ettinger SJ, Feldman EC.
(Ed) Texbook of veternary internal Medicine, Diseasi
of dog and cat. Tokyo: WB saunders Co. Pp 1636-
1642.

Abstrak
Wilcox GE, Chadwick BJ, Kertayadnya G. 1994. Jembrana

disease virus: a new bovine lentivirus producing an
acute severe clinical disease ini Bos javanicus cattle.
Abstrak 3rd Internastional Congress on Veterinary
Virology, Switserland Sept. 4-7.

Prosidng Konferensi
Muzzarelli R. 1990. Chitin and chitosan: Unique cationic

polysaccharides, In: Procceding Sympotium To-ward
a Carbohydrate Based Chemistry. Amies, France, 23-
26 Oct 1989. Pp 199-231.

Tesis/Disertasi
Said S. 2003. Studies on fertilization of rat oocytes by

intrancytoplasmic sperm injection. (Disertation).
Okayama: Okayama University.

4. Naskah dari artikel ulas balik (review), dan laporan kasus
sesuai dengan aturan yang lazim.

PEDOMAN BAGI PENULIS

BULETIN TEKNOLOGI PERTANIAN

1. Buletin Teknologi Pertanian memuat naskah ilmiah/semi
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 12.

3. Tata cara penulisan naskah hasil penelitian hendaknya
disusun menurut urutan sebagai berikut : judul, identitas
penulis, abstrak, 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 sepuluh
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
arab. Alamat penulis ditulis di bawah nama penulis
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 dlam
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
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