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ABSTRAK

Varietas unggul baru (VUB) salah satu penentu untuk keberhasilan budidaya tanaman padi, untuk
mendukung program peningkatan produksi beras nasional. Pengkajian ini dilaksanakan di Subak Nengan,
Desa Medahan, Gianyar Bali Tahun 2009 bertujuan untuk mengetahui komponen  pertumbuhan dan hasil
serta kelayakan usahatani dengan introduksi PTT. Penelitian menerapkan teknologi PTT menggunakan
varietas Inpari 7, Inpari 8, dan Inpari 9 dengan total luasan 5,38 ha. Penelitian menggunakan Rancangan
Acak Kelompok dengan 5 ulangan. Petak perlakuan menggunakan petak alami dan pengacakan dilakukan
pada setiap pengulangan. Parameter yang diamati meliputi komponen pertumbuhan dan hasil seperti
tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, gabah isi dan hampa per malai, berat 1000 biji,
dan hasil (GKP). Pengumpulan data untuk usahatani dilakukan melalui survei dan wawancara dengan
menggunakan kuisioner secara purposive. Setiap varietas diambil 5 orang sampel sehingga melibatkan
15 orang petani secara partisifatif. Hasil kajian menunjukkan perlakuan varietas Inpari menunjukkan
pengaruh yang nyata terhadap seluruh parameter tanaman yang diamati.  Hasil analisis usahatani beberapa
Inpari menunjukkan keuntungan yang berbeda dari masing-masing varietas. Keuntungan tertinggi adalah
varietas Inpari 7 sebesar Rp. 18.296.088,38 dengan nilai R/C ratio 4,06; Inpari 8 sebesar Rp. 15.303.718,59
dengan nilai R/C ratio 3,57;  Inpari 9 sebesar Rp. 14.685.523,75 dengan nilai R/C ratio 3,49. R/C ratio
menunjukkan bahwa semua Inpari secara ekonomis layak dan menguntungkan, namun yang paling
menguntungkan adalah varietas Inpari 7.

Kata kunci : Potensi hasil, usahatani, varietas inpari, dan Teknologi PTT.

ABSTRACT

New superior varieties (VUB) is one of the determinants for the successful plant cultivation of rice,
to support programs to increase the national rice production. Assessment in Subak Nengan, Medahan
Village, Gianyar Bali in 2009 aimed to determine the components of growth and yield as well as the
feasibility of farming with the introduction of PTT. The research uses varieties Inpari 7, Inpari 8, and
Inpari 9 with total area 5.38 ha. Research using by Randomized Completely with 5 replications. Plots
treated using natural plots and randomization performed on each repetition. Parameters observed
include growth and yield components such as plant height, number of productive tillers, panicle length,
filled grain per panicle and hollow, weight of 1000 seeds, and the results (GKP).  Data collection for the
farm through surveys and interviews using questionnaires purposively. Each variety samples taken 5
people that included 15 people partisifatif farmers. The study results showed treatment Inpari varieties
showed significant effect on whole plant parameters were observed. The results of the analysis indicate
Inpari farm several distinct advantages of each variety. The highest profit is Inpari 7 varieties of Rp.
18,296,088.38 with a value of R / C ratio of 4.06; Inpari 8 Rp. 15,303,718.59 with a value of R / C ratio
3.57; Inpari 9 Rp. 14,685,523.75 with a value of R / C ratio of 3.49. R / C ratio indicates that all Inpari
economically viable and profitable, but the most profitable are varieties Inpari 7.

Key words: Potential results, farming system, varieties Inpari and PTT technology.
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PENDAHULUAN

Produksi padi nasional masih harus
ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan pangan
(beras) bagi sekitar 275 juta penduduk Indonesia
pada tahun 2025. Kementerian pertanian sudah
menyiapkan target produksi tahun 2011 sebesar
70,6 juta ton gabah kering giling (GKG) agar tetap
bisa surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.
Salah satu yang dapat dilakukan berupa
pemanfaatan inovasi teknologi di bidang penelitian
padi untuk mendukung program peningkatan
produksi beras nasional (BB Padi, 2011).

Penggunaan benih bermutu dari varietas
unggul baru (VUB) adalah salah satu penentu
untuk keberhasilan budidaya tanaman padi,
sehingga melalui penggunaan VUB dan teknik
budidaya yang sesuai diharapkan produksi padi
nasional dapat meningkat (Deptan,1992). Dalam
lima tahun terakhir BB Padi telah merilis 32
varietas unggul baru dengan berbagai keunggulan.
Sejak tahun 2008, penamaan varietas unggul baru
(VUB) tidak lagi mempergunakan nama sungai,
tetapi mengikuti penamaan padi hibrida yang telah
memakai Hipa (Hibrida padi). Penamaan VUB
untuk ekosistem sawah irigasi memakai nama
Inpari (Inbrida Padi Irigasi), ekosistem rawa
memakai nama Inpara (Inbrida Padi Rawa), dan
lahan kering memakai nama Inpago (Inbrida Padi
Gogo). Varietas yang dilepas dan disarankan tahun
2009 ada 8 varietas  yaitu Inpari 7 Lanrang, Inpari
8, Inpari 9 Elo,  Inpari 10 Laeya, Hipa 7, Hipa 8
Pioneer, Inpara 4 dan  Inpara 5 (Nurman, 2012).

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 (BB Padi, 2009).

Peningkatan produksi tanaman pangan
khususnya padi melalui penerapan inovasi
teknologi dengan pendekatan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT) dapat meningkatkan
produktivitas padi dan efisiensi input produksi.
Model PTT dengan pendekatan partisipatif,
dinamis, spesifik lokasi, keterpaduan dan sinergis
antar komponen dengan cara mengelola tanaman,
tanah, air, unsur hara serta organisme pengganggu
tanaman secara holistik dan berkelanjutan, dapat
meningkatkan produktivitas padi antara 16-37%.
Selain itu, dengan penerapan PTT hasil gabah dan
kualitas beras juga meningkat, biaya usahatani
padi berkurang, kesehatan dan kelestarian
lingkungan terjaga (Badan Litbang Pertanian,
2007).    Dalam rangka mempercepat penyebaran
dan penerapan teknologi PTT kepada pengguna
baik  petani maupun petugas dan membantu
pencapaian target peningkatan produktivitas padi
maka dilaksanakan pengkajian tentang potensi
hasil dan analisis usahatani beberapa varietas
Inpari dengan teknologi PTT. Tujuan pengkajian
adalah untuk mengetahui komponen pertumbuhan
dan hasil serta kelayakan usahatani beberapa
Inpari dengan PTT sehingga diperoleh informasi
tentang varietas yang adaptif dan menguntungkan.

BAHAN DAN METODE

Pengkajian dilaksanakan di Subak Nengan,
Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar pada bulan September–Desember MH
2009. Komponen PTT padi sawah yang diterapkan
meliputi: (1) Varietas Unggul Baru yaitu Inpari 7,
Inpari 8 dan Inpari 9 dengan total luasan 5,38 ha,
(2) benih bermutu/bersertifikat, (3) tanam bibit
muda <20 HSS, (4) jumlah bibit 2-3 batang/lubang,
(5) sistem tanam jajar legowo 2:1 (25 x 12,5 x
50), (6) pemupukan berimbang, (7) pupuk organik/
kandang 2 t/ha, (8) Pengairan berselang
(Intermitten), dan (9) pengendalian hama dan
penyakit dengan PHT.

Rancangan penelitian menggunakan
Rancangan Acak Kelompok dengan 5 ulangan.
Petak perlakuan menggunakan petak alami dan
pengacakan dilakukan pada setiap blok (ulangan).
Parameter yang diamati meliputi komponen
pertumbuhan dan hasil seperti tinggi tanaman,
jumlah anakan produktif, gabah isi dan hampa per
malai, berat 1000 biji, dan hasil (GKP).

Pengumpulan data untuk usahatani dilakukan
melalui survei dan wawancara dengan



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 31, Desember 2012 125

menggunakan kuisioner secara purposive. Setiap
varietas diambil 5 orang sampel sehingga
melibatkan 15 orang petani secara partisifatif.
Data pengamatan yang dikumpulkan dianalisis
secara sidik ragam. Uji rata-rata pengaruh
perlakuan dalam hal ini varietas Inpari dilakukan
dengan uji Duncan pada taraf 5% (Gomez dan
Gomez, 1984). Sedangkan untuk menyatakan
kelayakan usahatani digunakan analisis imbangan
penerimaan atas biaya (R/C Ratio) (Swastika, 2004
dan Malian, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Pertumbuhan Tanaman

Hasil pengamatan terhadap rerata tinggi
tanaman menunjukkan bahwa varietas Inpari 9
paling tinggi (112,44 cm) dan diikuti varietas Inpari
8 (111,66 cm). Tinggi tanaman terendah
ditunjukkan oleh varietas Inpari 7 (100,36 cm).
Tinggi tanaman varietas Inpari 7 berbeda nyata
dengan Inpari 8 dan Inpari 9, seperti disajikan pada
Tabel 1. Pertumbuhan tanaman yang tinggi belum
menjamin produktivitas tanaman juga tinggi.
Pertumbuhan tanaman yang tinggi mempunyai
pengaruh yang besar terhadap hubungan antara

panjang malai dengan hasil. Tanaman yang
tumbuh baik dapat menyerap hara dalam jumlah
banyak. Ketersediaan hara dalam tanah
berpengaruh terhadap aktivitas fotosintesis,
sehingga dengan demikian tanaman dapat
meningkatkan pertumbuhan dan komponen hasil
tanaman (Yosida, 1991).

Rerata jumlah anakan produktif terbanyak
pada varietas Inpari 9 sebanyak 23,9 rumpun, Inpari
8 sebanyak 22,8 rumpun dan yang paling sedikit
ditunjukkan pada varietas Inpari 7. Perbedaan
masa pertumbuhan total dalam hal ini jumlah
anakan padi yang terjadi pada fase vegetatif lebih
dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman atau
tergantung pada sensitivitas dari varietas yang
dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan
Yamin, 2008).

Komponen Hasil

Panjang malai tidak menunjukkan perbedaan
antar varietas, tetapi jumlah biji per malai varietas
Inpari 7 dan Inpari 9 berbeda nyata dengan varietas
Inpari 8. Jumlah biji per malai terbanyak dihasilkan
oleh Inpari 9. Demikian pula dengan jumlah biji
hampa paling banyak pada Inpari 9 dan terendah
pada Inpari 7.  Berat 1000 biji dari tertinggi sampai
terendah berturut-turut Inpari 7, Inpari 8, dan Inpari
9. Berat 1000 biji Inpari 7 berbeda nyata dengan

Tabel  1. Rerata Tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif beberapa VUB di subak Nengan, Gianyar Bali
Tahun 2009

No Varietas Tinggi Tanaman (cm) Anakan Produktif/rumpun

1 Inpari 7 100,36 a 19,9 b
2 Inpari 8 111,66 b 22,8 a
3 Inpari 9 112,44 b 23,9 a

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

Tabel 2. Panjang malai, jumlah biji per malai, jumlah biji hampa per malai, berat 1000 butir, dan produksi
beberapa Inpari di Subak Nengan, Gianyar, Bali Tahun 2009

No. Varietas Panjang malai Jumlah biji / Biji hampa/ Berat 1000 butir Produksi
cm malai malai (g) (t/ha GKP)

1 Inpari 7 26,90 a 149 ab 11,63 b 27,81 a 8,09 a
2 Inpari 8 24,83 a 126 c 13,55 b 25,37 b 7,09 bc
3 Inpari 9 25,30 a 159 a 30,38 a 24,54 b 6,86 c
4 Cigeulis 6,51 d

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda nyata pada taraf uji
Duncan 5%
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kedua varietas lainnya, seperti terlihat pada Tabel
2. Produksi paling tinggi dihasilkan oleh Inpari 7
dan terendah dihasilkan oleh Inpari 9. Inpari 7 yang
menghasilkan anakan produktif paling rendah
justru menghasilkan produksi paling tinggi. Hal ini
mendekati deskripsi padi varietas Inpari 7 yaitu
dengan potensi hasil 8,7 t/ha, sedangkan untuk
Inpari 8 dan Inpari 9 jauh berbeda dengan deskripsi
yaitu potensi hasil 9 t/ha. Dengan demikian Inpari

7 cocok ditanam di daerah Kabupaten Gianyar.
Hasil analisis statistik gabah kering panen

(GKP) beberapa Inpari menunjukkan pengaruh
yang nyata. Hasil gabah yang paling tinggi yaitu
Inpari 7 sebesar 8,09 t/ha GKP dan terendah Inpari
9 sebesar 6,86 t/ha GKP. Dari ketiga varietas Inpari
yang dicoba, hasilnya lebih tinggi dari varietas
pembanding (Cigeulis) sebesar 6,51 t/ha GKP. Hal
ini membuktikan bahwa tingkat produksi

Tabel 3. Analisis usahatani beberapa Inpari dengan teknologi PTT di Subak Nengan, Desa Medahan,
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Tahun 2009

No. Uraian                        INPARI 7                               INPARI 8                               INPARI 9

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

1 Produksi (kg) 8090,00 24270000,00 7090,00 21270000,00 6860,00 20580000,00
a. Bibit (kg) 25,00 125000,00 25,00 125000,00 25,00 125000,00
b. Pupuk
   -Urea( kg) 145,96 175152,00 150,60 180716,05 148,64 178368,00
   -NPK Ponska (kg) 200,04 360072,00 200,02 360029,63 200,06 360108,00
   -Pupuk kompos (kg) 2000,00 1200000,00 2000,00 1200000,00 2000,00 1200000,00
c. Obat-obatan(kg,lt)
   -Pestisida 199650,00 220000,00 210000,00
   -Fungisida 190650,00 200000,25 200000,25
   -Herbisida 10,49 125880,00 6,79 81481,48 9,50 114000,00
d.Tenaga Kerja(HOK)
  -Persemaian 3,54 141600,00 3,49 139600,00 3,50 140000,00
  -Pengolahan tanah 900000,00 900000,00 900000,00
  -Penanaman 16,59 663600,00 16,18 647200,00 16,50 660000,00
  -Penyiangan 17,90 716000,00 18,73 749200,00 17,70 708000,00
  -Pemupukan 4,78 191200,00 4,01 160400,00 4,05 162000,00
  -Penyemprotan 107407,00 147325,00 82000,00
  -Panen 877700,62 855329,00 855000,00

2 Total Biaya 5973911,62 5966281,41 5894476,25
3 Pendapatan 18296088,38 15303718,59 14685523,75
4 R/C 4,06 3,57 3,49
5 B/C ratio  3,06  2,57  2,49

Sumber : diolah dari data primer Tahun 2009.

    Penampilan varietas Inpari 7        Penampilan varietas Inpari 8         Penampilan varietas Inpari 9
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dipengaruhi oleh banyak komponen, selain
komponen pertumbuhan juga dipengaruhi oleh
komponen hasil. Inpari 7 produksinya paling tinggi
karena selain ukuran bijinya paling besar, juga
persentase biji hampa paling rendah sekalipun
jumlah anakan produktifnya rendah.

Analisis Usahatani

Tingkat keuntungan dan efisiensi usahatani
merupakan indikator keberhasilan usahatani atau
kelayakan usahatani yang diusahakan. Untuk itu
dilakukan analisis usahatani beberapa varietas
Inpari dengan Teknologi PTT yang tercantum pada
Tabel 3. Hasil analisis usahatani menunjukkan
pendapatan/keuntungan yang berbeda dari
masing-masing varietas. Pendapatan tertinggi
diperoleh oleh varietas Inpari 7 sebesar Rp.
18.296.088,38 dengan nilai R/C ratio 4,06; Inpari
8 sebesar Rp. 15.303.718,59 dengan nilai R/C ratio
3,57;  dan Inpari 9 sebesar Rp. 14.685.523,75
dengan nilai R/C ratio 3,49. Dilihat dari R/C ratio
lebih besar dari satu menunjukkan bahwa semua
varietas Inpari secara ekonomis layak dan
menguntungkan. Namun yang paling
menguntungkan adalah varietas Inpari 7.

Dari sisi nilai ekonomis yang diperoleh, maka
varietas yang dianjurkan untuk digunakan dalam
kegiatan usahatani Inpari di Subak Nengan, Desa
Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar adalah Inpari 7, karena selain produksinya
tinggi Inpari 7 juga tahan terhadap penyakit tungro.

KESIMPULAN

1. Seluruh varietas Inpari yang diuji menunjukkan
keragaan yang beragam dan dapat
beradaptasi cukup baik. Produksi tertinggi
pada varietas Inpari 7 sebesar 8,09 ton/ha
GKP, Inpari 8 sebesar 7,09 ton/ha dan Inpari
9 sebesar 6,86 ton/ha sedangkan varietas
Cigeulis/pembanding  sebesar 6,51 ton/ha
GKP.

2. Hasil analisis usahatani menunjukkan bahwa
varietas Inpari 7 memberikan keuntungan lebih
besar dari varietas yang lain.
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ABSTRAK

Cengkeh (Syzygium aromaticum L Merr & Perry), termasuk dalam famili Myrtaceae dan merupakan
salah satu tanaman rempah asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku. Saat ini permintaan akan
produk cengkeh terus meningkat sebaliknya produksi dan mutu cengkeh yang dihasilkan justru cenderung
terus menurun. Peningkatan produksi dan mutu cengkeh dapat dilakukan dengan memanfaatkan kompos
dan bio urine yang umumnya belum dimanfaatkan secara optimal di lokasi kegiatan.Untuk mengetahui
respon terhadap pupuk organik dilakukan pengkajian penggunaan beberapa dosis pupuk organik terhadap
pertumbuhan tanaman cengkeh. Kajian dilaksanakan di Kebun Petani di Desa Tamlang, Kecamatan
Kubutambahan Kabupaten Buleleng, mulai  April sampai Nopember 2011. Tanaman cengkeh yang
diperlakukan tergolong masih muda (umur 1-2 tahun),  masing-masing 10 pohon setiap perlakuan.
Rancangan menggunakan RAK (Randomized Complete Block Design) faktor tunggal. Pemupukan pada
tanaman muda diberikan pupuk kompos dalam 2 dosis/takaran yaitu 5 dan 10 kg/pohon pupuk organik 2
kali se tahun. Pemberian biourine dibagi 2 perlakuan yaitu 2 liter dan 4 liter, diberikan setiap bulan. Perlakuan
yang diberikan sebagai berikut: P0 :  tanpa kompos dan bio urine, P1: 5 kg kompos+2 liter bio urine, P2: 5
kg kompos+4 liter bio urine, P3: 10 kg kompos+2 liter bio urine, P4: 10 kg kompos+4 liter bio urine/pohon.
Parameter yang diamati antara lain : pertambahan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah cabang per
tanaman.  Data dianalisis dengan analisis varian dan uji beda nilai rata-rata dengan BNT taraf 5%.  Pemberian
pupuk kompos dan bio urine berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, diameter batang,
dan jumlah cabang tanaman cengkeh. Perlakuan 10 kg kompos ditambah 2 atau 4 liter bio urine memberikan
pertambahan ukuran terbaik dibanding perlakuan lainnya.

Kata kunci : Respon, dosis pupuk organik, pertumbuhan, cengkeh

ABSTRACT: GROWTH RESPONSE TO ORGANIC FERTILIZER IN CLOVE PLANT
(Eugenia aromatica) IN POULTRY PLANT INTEGRATION SUPPORTING PSDS IN BULELENG

Clove (Syzygium aromaticum L Merr & Perry), the family of Myrtaceae and one of the original Indonesian
herbal plants from Maluku. Currently, demand for this products increases, instead of clove production and
quality cloves produced it tends to decrease. Increased production and quality clove could be realized
compost and bio urine which is has not used optimally in locations. To determine the response, in assessment
of organic fertilizer made   use of multiple doses of organic fertilizer on plant growth cloves. Studies carried
out in the village of Tamlang, District Kubutambahan, Buleleng regency, from April to November 2011. Plant
cloves were treated relatively young (age 1-2 years), each of 10 trees per treatment. The design uses
Randomized Complete Block Design, one factor. Fertilization on young plants compost given in 2 doses /
dose level of 5 and 10 kg / tree organic fertilizer 2 times a year. Biourine treatment divided by 2 treatments it
is 2 liters and 4 liters, given every month. The treatments are: P0: without compost and biourine, P1: 5 kg
compost +2 liter bio urine, P2: 5 kg compost bio +4 liter of urine, P3: 10 kg compost +2 liter bio urine, P4: 10
kg +4 liter urine bio compost / plant. Parameters observed: plant height, stem diameter, number of branches
per plant. Data were analyzed by analysis of variance and different test average 5% level by LSD. Providing
compost and biourine significantly affect plant height increment, stem diameter, number of branches and
cloves. Treatment of 10 kg compost plus 2 or 4 liter biourine provide the best measure of the increase
compared to the other treatments.

Key words: Response, organic fertilizers, growth, clove
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PENDAHULUAN

Cengkeh (Syzygium aromaticum L Merr &
Perry), termasuk dalam famili Myrtaceae dan
merupakan salah satu tanaman rempah asli
Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku.
Kemashyuran cengkeh dan berbagai jenis rempah
Indonesia lainnya sudah dikenal dunia sejak
berabad-abad yang silam. Saat ini permintaan
akan produk cengkeh terus meningkat sebaliknya
produksi dan mutu cengkeh yang dihasilkan justru
cenderung terus menurun. (Anon,2009a).
Berdasarkan data Statistik Perkebunan Indonesia,
penyebaran lahan penanaman cengkeh di Provinsi
Bali yakni Buleleng, Jembrana dan Tabanan,
terlihat sebaran terluas berada di Kabupaten
Buleleng yakni 2.114 hektar di tahun 2008 menjadi
6.790 hektar 2010 (Anon, 2011).

Permintaan cengkeh terus meningkat sejalan
dengan berkembangnya industri rokok kretek
sehingga kadang-kadang harus dilakukan impor
untuk menutupi kekurangannya. Untuk
mengurangi ketergantungan pada cengkeh dari
negara lain dan sekaligus menghemat devisa,
sejak tahun 1966 pemerintah mencanangkan
program swasembada cengkeh. Langkah yang
ditempuh untuk mencapai sasaran program
tersebut adalah melalui perluasan areal tanam dan
intensifikasi. Salah satu tindakan untuk
mendukung perluasan areal tanam cengkeh adalah
penyediaan bahan tanaman atau bibit. Bibit yang
digunakan harus bermutu dan pertumbuhannya
baik. Agar bibit tumbuh optimal, bibit perlu dipupuk
baik menggunakan pupuk organik maupun
anorganik. Cengkeh merupakan salah satu
komoditas pertanian yang tinggi nilai ekonominya.
Baik sebagai rempah-rempah, bahan campuran
rokok kretek atau bahan dalam pembuatan minyak
atsiri, namun bila faktor penanaman dan
pemeliharaan lainnya tidak diperhatikan maka
produksi dan kualitasnya akan menjadi rendah
(Anon, 2009).
        Pemanfaatan bahan organik atau kompos
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas dan produksi tanaman. Upaya ini
sekaligus untuk menghemat penggunaan pupuk
anorganik karena selain harganya cenderung
mahal, penggunaan pupuk anorganik yang
berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan (Hasril dkk., 2000 dalam
Herman dan Goenadi, 2009). Di daerah tropis,
dekomposisi bahan organik dalam tanah
berlangsung cepat karena curah hujan dan suhu

yang tinggi. Hasil dekomposisi bahan organik
(humus) yang mudah larut akan cepat tercuci
dalam tanah, padahal humus antara lain berfungsi
memperbesar kapasitas tukar kation (KTK) dan
porositas tanah.  Kajian mengenai pemanfaatan
pupuk organik terhadap tanaman cengkeh di Bali
belum banyak dilakukan. Sehingga perlu dilakukan
kajian untuk melihat respon dosis pupuk organik
pada tanaman cengkeh muda kurang lebih
berumur satu tahun.

METODOLOGI

Kajian dilaksanakan di kebun petani di Desa
Tamlang, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten
Buleleng.  Kajian dilaksanakan April sampai
Nopember 2011. Tanaman cengkeh yang
diperlakukan tergolong masih muda (umur 1-2
tahun),  masing-masing 10 pohon setiap perlakuan.
Rancangan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (Randomized Complete Block Design)
faktor tunggal. Pemupukan pada tanaman muda
diberikan pupuk kompos dalam 2 dosis/takaran
yaitu 5 dan 10 kg kompos/pohon, diberikan 2 kali
se tahun. Pemberian bio urine dibagi 2 perlakuan
yaitu 2 liter dan 4 liter, diberikan setiap bulan.
Perlakuan diberikan sebagai berikut:
P0   :  10 kg kotoran sapi yang belum diolah
P1   :  5 kg kompos+2 liter bio urine/pohon
P2   :  5 kg kompos+4 liter bio urine/pohon
P3   :  10 kg kompos+2 liter bio urine/pohon
P4   :  10 kg kompos+4 liter bio urine/pohon
Jumlah tanaman yang digunakan 5x10 pohon =
50 pohon

Tiap perlakuan diulang 7 kali (petani sebagai
ulangan). Parameter yang diamati antara lain
pertambahan tinggi tanaman, diameter batang,
jumlah cabang per tanaman. Tinggi tanaman diukur
dari permukaan tanah sampai pucuk tertinggi pada
batang utama. Diameter batang diukur dengan
jangka sorong pada ketinggian 30 cm di atas
permukaan tanah, sedangkan jumlah cabang
dengan menghitung seluruh cabang primer.
Cabang yang dihitung adalah cabang dengan daun
sempurna dan terbuka penuh.  Pertambahan
dimaksud masing-masing parameter adalah
selisih pertambahan ukuran/jumlah tinggi tanaman,
diameter batang maupun jumlah  cabang pada
akhir dan awal bulan kajian. Data dianalisis dengan
analisis varian dan bila berpengaruh nyata
dilanjutkan dengan uji BNT taraf 5% (Gomez dan
Gomez, 2010).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistika menunjukkan,
pemberian pupuk kompos dan biourine
berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi
tanaman, diameter batang, dan jumlah cabang
tanaman cengkeh.  Pertambahan tinggi tanaman
tertinggi diperoleh pada perlakuan 10 kg kompos+2
liter bio urine/pohon dengan pertambahan tinggi
sebesar 15,46 cm atau  131,09% lebih tinggi
dibandingkan dengan kontrol. Bila dibandingkan
dengan kontrol terjadi pertambahan tinggi tanaman
sebesar 59,64; 90,88; dan 104,18%  masing-
masing pada perlakuan 5 kg kompos+2 liter bio
urine, 5 kg kompos+4 liter bio urine dan 10 kg
kompos+4 liter bio urine/pohon (Tabel 2)

Tabel 2 menunjukkan,  pertambahan diameter
terbesar diperoleh pada perlakuan 10 kg kompos+4
liter bio urine/pohon sebesar 0,25 cm berbeda
nyata dengan kontrol , tetapi tidak berbeda nyata
dengan perlakuan lainnya. Persentase
peningkatan pertambahan diameter batang pada
perlakuan 5 kg kompos+2 liter bio urine, 5 kg
kompos+4 liter bio urine dan 10 kg kompos+2 liter
bio urine/pohon berturut-turut sebesar 108,3; 47,06
dan 31,58%. Hal yang serupa terjadi pada
parameter pertambahan jumlah cabang, jumlah
cabang terbanyak diperoleh pada perlakuan 10 kg
kompos+4 liter bio urine/pohon sebesar 0,25 cm
berbeda nyata dengan kontrol , tetapi berbeda tidak
nyata dengan perlakuan lainnya. Persentase
pertambahan jumlah cabang pada perlakuan 5 kg
kompos+2 liter bio urine, 5 kg kompos+4 liter bio
urine dan 10 kg kompos+2 liter bio urine/pohon
berturut-turut sebesar  92,26; 100,63 dan 5,69%
bila dibandingkan dengan kontrol.

Pertambahan ukuran tanaman merupakan
pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang
tidak terlepas dari akibat perlakuan yang diberikan.
Penambahan hara yang tersedia dari kompos
maupun bio urine mampu meningkatkan ukuran
secara signifikan. Pemupukan organik dapat
membantu mempersiapkan tanaman pada kondisi
lebih baik selama menghasilkan.  Menurut Kartini

(1996), pemupukan yang ideal adalah dengan
penggunaan pupuk  organik  dua kali setahun pada
awal dan akhir musim hujan minimal 50 kg per
pohon untuk tanaman tahunan.  Pemakaian pupuk
organik yang tepat akan dapat meningkatkan
kesuburan fisik, biologi dan kimia tanah serta
mampu mempercepat pelapukan bahan organik
lainnya menjadi lebih mudah tersedia bagi
tanaman. Hasil pengkajian Munier, dkk., (2006)
menunjukkan adanya peningkatan rataan
produktivitas kakao kering mencapai 345,5 kg/0,5
ha/4 bulan, atau 1.382 kg/ha/tahun (pola
introduksi) sedangkan kebiasaan petani hanya
153,7 kg/0,5 ha/4 bulan atau 614,8 kg/ha/tahun.
Hasil penelitian Adijaya, dkk., (2009)  menunjukkan
bahwa perlakuan pupuk kandang sapi, bio urine
dan kombinasinya meningkatkan komponen hasil
kopi Arabika yakni hasil biji kering oven meningkat
37,91% - 55,28% dengan pemupukan organik.
Pupuk kandang sapi, bio urine atau kombinasinya,
dapat  dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk
meningkatkan produksi kopi Arabika.

Dosis pupuk kandang (sapi atau kerbau) yang
diberikan untuk tanaman cengkeh antara 5-10 kg/
pohon/tahun (Anon, 2011).  Aplikasi pupuk cair
(biourine dan biokultur) pada tanaman kopi dan
kakao dengan dosis 6 liter ditambah 4 kg kompos
padat/pohon/tahun menghasilkan produksi 30-
35% lebih tinggi  dibandingkan dengan
penggunaan kompos konvensional yang dosisnya
10-12 kg/pohon/tahun (Sinar Tani, 2011). Lebih
lanjut dijelaskan bahwa urine sapi kandungan
unsur N meningkat dari 0,23% menjadi 0,71% dan
kandungan kaliumnya meningkat dari 202 ppm
menjadi 598 ppm. Untuk urine kambing kandungan
unsur N meningkat dari 0,34% menjadi 0,89% dan
kandungan kaliumnya meningkat dari 759 ppm
menjadi 1.770 ppm. Di samping itu pada biourine
juga mengandung zat perangsang pertumbuhan.
Sementara dari biokultur (cairan feses yang
difermentasi)
memiliki kandungan P yang lebih tinggi.

Pemupukan secara konsisten dan kontinyu
dengan pupuk organik yang telah diolah (lebih

Tabel 2. Pertambahan tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah cabang tanaman cengkeh akibat
pemberian kompos+bio urine

Perlakuan Pertambahan tinggi Pertambahan diameter batang Pertambahan jumlah
tanaman (cm) (cm) cabang (batang)

P0 6.69 b 0.08 b 0.87 c
P1 10.68 ab 0.12 ab 1.68 bc
P2 12.77 ab 0.17 ab 1.62 abc
P3 15.46 a 0.19 ab 2.11 ab
P4 13.87 ab 0.25 a 3.23 a

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang
tidak nyata pada uji BNT taraf 5%
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berkualitas) dapat meningkatkan kesuburan tanah
yang dilihat dari beberapa variabel kesuburan
seperti pH, C-organik, KTK serta N-P-K tanah di
Desa Belanga (Sunanjaya dan Parwati, 2010).
Menurut Nurhayati Hakim,dkk.,(1989)
menyatakan bahwa pemberian pupuk organik
dapat menambah cadangan unsur hara di dalam
tanah, memperbaiki struktur tanah dan menambah
kandungan bahan organik tanah. Pengaruhnya
terhadap sifat kimia tanah diantaranya dapat
memperbaiki pH tanah, meningkatkan kandungan
C-organik meningkatkan KTK tanah karena bahan
organik mempunyai daya jerap kation yang lebih
besar daripada koloid liat dan dapat melepaskan
P dari P terfiksasi menjadi P-tersedia bagi
tanaman.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa  pemberian pupuk kompos dan bio urine
berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi
tanaman, diameter batang, dan jumlah cabang
tanaman cengkeh. Perlakuan 10 kg kompos
ditambah 2 atau 4 liter bio urine memberikan
pertambahan ukuran terbaik dibanding perlakuan
lainnya.
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ABSTRAK

Kajian mengenai dampak pemberian pupuk organik pada produktivitas kopi Arabika terhadap
pendapatan rumah tangga tani telah dilakukan di desa Belantih tahun 2010.  Luas areal yang dijadikan
demplot penelitian sebanyak 2 Ha, dengan jumlah populasi pohon kopi sebanyak 1200 pohon. Paket
teknologi yang diintroduksikan adalah pemupukan dengan Pupuk RB (Rumino Bacileus) sebanyak 10 Kg/
pohon, pupuk Bio Urine sebanyak 5 liter/pohon, pemupukan dilakukan 2 kali setahun. Parameter yang
diamati adalah jumlah produksi/pohon, produksi/ha. Untuk melihat pengaruh dari introduksi teknologi dengan
cara petani dilakukan analisa t-tes, untuk melihat dampak terhadap pendapatan rumah tangga tani dilakukan
analisa usahatani. Hasil dari kajian ini mendapatkan dari demplot yang dilakuan terdapat perbedaan hasil
antara cara petani (P0)  dengan tanaman yang diberi kompos RB dan bio urin sapi (P1). Pada cara petani
produksi glondong merah (GM) sebesar 2,242.85 kg/ha/th dengan produktivitas sebesar 3.73 kg/phn
sedangkan P1 sebesar 2.965.16 kg/ha/thn dengan produktivitas sebesar 4.94 kg/phn. Terjadi peningkatan
hasil kopi gelondong merah sebesar 32,21%. Hasil dari kopi HS sebanyak 0,81 Kg/phn (P0) dan 1,08 Kg/
phn/tahun (P1). Sedang produksi per hektar sebanyak 491.18 Kg HS (P0) dan 649.37 Kg HS (P1). Rendemen
meningkat dari 19% (P0) menjadi 21.6 % (P1). Keuntungan yang diterima petani bila perlakuan P0 hanya
Rp 4,183.130 sedangan P1 sebesar Rp 7,289,063,-. Dengan B/C untuk P0 sebesar 0,77 sedangkan P1 :
1.33.

Kata Kunci : Pupuk organik, kopi arabika, pendapatan

ABSTRACT

Studies on the effects of organic fertilizers on the productivity of Arabica coffee on farm household
income has been done in the village Belantih  at 2010. The area  used  as  a  demonstration  plot  of  2 ha
research, with a population of 1,200 coffee trees. Introduced a package of technologies that are fertilizing
with manure RB (Rumino Bacilus) of 10 kg / tree, Bio fertilizer Urine as much as 5 liters / tree, fertilization is
done 2  times  a  year. The   parameters   observed   were  the   number  of   production / plant, production /
ha. To see the effect of the introduction of technology with the way farmers do t-test analysis, to  see the
impact on farm income household analyzed. The results of this study was to get from the demonstration
plots that, between the way the farmer (P0) with plants treated with compost and bio urine (P1). The results
as the production of red coffee  beans  2.242,85   kg / ha / yr,  with a  productivity  of   3,73 kg / tree  while P1
at 2.965.16 kg / ha / yr  with  a productivity of 4.94 kg / tree. An increase in the logs of red coffee at 32.21%.  The
results of HS coffee as much as 0.81 Kg / Phn (P0) and 1.08 Kg / tree / year (P1). Moderate production of
491.18 kg per hectare of HS (P0) and 649.37 kg of  HS  (P1).  The  yield  increased  from  19%  (P0)  to  21.6%
(P1). Profits received by farmers  when  the  treatment  is  only Rp 4,183.130 (P0) while for P1 ; Rp 7,289,063,
-. With the B/C of P0:0.77,whilefor P1:1:33.

Key words: Organic fertilizer, arabica coffee, revenue

PENDAHULUAN

Tanaman kopi merupakan komoditi ekspor
yang cukup menggembirakan karena mempunyai
nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia.

Tanaman kopi jenis Arabika saat ini mempunyai
nilai ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan
dengan kopi Robusta yang mana pada tahun 1990
harga kopi Arabika 1,85 U$D/Kg, sedangkan kopi
Robusta 0,83 U$D/Kg. Faktor-faktor yang
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mempengaruhi penurunan harga kopi Robusta di
pasaran dunia antara lain : Kelangkaan pasok jenis
kopi Arabika. Kopi Robusta mengalami over supply.
Penggunaan kopi Robusta semakin tinggi. Situasi
pasaran dunia untuk jenis Robusta menurun
sehingga ICO melakukan pemotongan kuota
sebanyak 2 kali lipat dalam setahun (dikutip dari
www.disbun.jabarprov.go.id). Dari hal tersebut perlu
adanya usaha pemilihan jenis kopi yang
mempunyai nilai ekonomis dan rasa yang relatif
baik serta yang tahan terhadap penyakit karat
daun. Sementara itu menurut Anon dalam Suarta
(2004) mengatakan  perdagangan kopi Arabika di
pasar internasional berkisar 73-76% dari seluruh
perdagangan, sedangkan di Indonesia jenis kopi
Robusta lebih dominan yaitu 94-96%. Lebih lanjut
dikatakan secara kuantitatif perdagangan kopi
Arabika Indonesia masih sangat kecil tetapi secara
kualitatif kopi Arabika Indonesia sangat disukai
karena memiliki kekhasan baik aroma maupun cita
rasa.

Desa Belantih secara geografis terletak antara
koordinat 8°14’05" – 8°15’50" Lintang Selatan dan
115°15’40" - 115°16’30" Bujur Timur dengan elevasi
berkisar dari 700 m sampai 1.300 m dpl.
Berdasarkan hasil kajian cepat Balai Besar
Sumber Daya Lahan Pertanian (2007), tanah
khususnya di Kintamani Barat menurut Taksonomi
Tanah (Soil Survey Staff, 2003) termasuk ke dalam
satu ordo, yaitu Andisols. Tanah Andisols
terbentuk dari bahan volkan, dengan  tekstur tanah
pasir sampai lempung berpasir, drainase cepat.
Reaksi tanah (pH)  netral sampai alkalis. Tanah
diklasifikasikan ke dalam subgrup Typic
Hapludands dan Typic Udivitrands. Tanah ini
termasuk mempunyai tingkat kesuburan tanah
sedang sehingga sangat berpotensi untuk
pengembangan berbagai komoditas pertanian.
Kebun campuran merupakan usaha pertanian
lahan kering yang penyebarannya dominan di
sekitar perkampungan yang meliputi luasan 318,47
ha (90,59 %). Tanaman utama yang diusahakan
di areal ini terdiri dari kopi Arabika dan jeruk.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran
masyarakat akan produk pangan berkualitas dan
semangat kembali ke alam, maka permintaan
produk pertanian organik semakin meningkat,
dimana permintaan sangat besar datang dari
negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang. Hal
ini merupakan peluang yang sangat besar bagi
desa Belantih karena kondisi iklim dan sumberdaya
alam lainnya sangat mendukung dilaksanakannya
pertanian organik. Salah satu produk pertanian
yang sudah mendapat pesanan cukup besar
adalah kopi organik. Produk ini memiliki nilai jual

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi dari
hasil budidaya konvensional. Jenis kopi yang
diusahakan di desa ini adalah jenis Arabika dengan
berbagai varian klon. Dari aspek sistem produksi,
masalah utama yang dihadapi petani kopi adalah
rendahnya produktivitas kopi (rata-rata produktivitas
600 – 750 kg kopi beras/ha) ( Parwati,dkk.2007).
Padahal potensi produksi kopi Arabika bisa
mencapai 1.200 kg kopi beras/ha. Petani sampai
saat ini masih mengeringkan kopi glondongan dan
panen tidak selektif. Disamping itu budidaya
terutama pemupukan dan pemangkasan masih
sangat jarang dilakukan. Akibatnya mutu kopi yang
dihasilkan rendah dan dihargai jauh lebih rendah
dibandingkan kopi olah basah. Usaha untuk
merebut peluang pasar kopi antara lain dengan
pengembangan tanaman kopi Arabika melalui
kegiatan perbaikan manajemen budidaya antara
lain peremajaan, pemangkasan tanaman dan
pemupukan dengan pupuk organik yang telah
diolah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat
seberapa jauh pengaruh dari pemberian pupuk
organik pada produktivitas kopi terhadap
pendapatan rumahtanggatani di desa Belantih.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Belantih dari
tahun 2008 sampai 2010.  Luas areal yang
dijadikan demplot penelitian sebanyak 2 Ha,
dengan jumlah populasi pohon kopi 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. Parameter yang diamati adalah jumlah
produksi/pohon, produksi/ha. Untuk melihat
pengaruh dari introduksi teknologi dengan cara
petani dilakukan analisa t-tes, sedangkan untuk
melihat dampak terhadap pendapatan rumah
tangga tani dilakukan analisa usahatani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak terhadap Produktivitas

Dari demplot yang dilakuan pada pohon kopi
yang telah berproduksi terdapat perbedaan hasil
antara cara petani (P0)  dengan tanaman yang
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diberi kompos RB dan bio urin sapi (P1). Pada
cara petani produksi glondong merah (GM) sebesar
2,242.85 kg/ha/th dengan produktivitas sebesar
3.73 kg/phn sedangkan P1 sebesar 2.965.16 kg/
ha/thn dengan produktivitas sebesar 4.94 kg/phn
( Tabel 1). Terjadi peningkatan hasil kopi gelondong
merah sebesar 32,21%. Hasil dari kopi HS
sebanyak 0,81 Kg/phn (P0) dan 1,08 Kg/phn/tahun
(P1). Sedang produksi per hektar sebanyak 491.18
Kg HS (P0) dan 649.37 Kg HS (P1).Rendemen
meningkat dari 19% (P0) menjadi 21.6 % (P1).

Peningkatan produksi pada tahun 2010 hampir
terjadi di seluruh kawasan Kintamani Barat,
kejadian ini merupakan fenomena umum terjadi
terutama berhubungan dengan sebaran curah
hujan dan hari hujan dengan kisaran optimal
selama tahun 2009 , karena produksi tahun
sebelumnya sedikit sehingga tahun berikutnya
produksi per pohon tinggi (sifat fluktuatif dua
tahunan tanaman kopi), disamping itu karena
intensitas dan jumlah pupuk yang diberikan sesuai
dengan anjuran. Pemberian pupuk organik (pupuk
kandang dan bio urine sapi) mampu meningkatkan
kandungan hara dalam tanah sehingga
berpengaruh terhadap peningkatan komponen
hasil tanaman kopi. 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.

Meningkatnya kandungan hara (sifat kimia)
dan sifat fisik tanah memberikan kondisi tumbuh
yang mendukung pertumbuhan tanaman kopi
Arabika sehingga berpengaruh terhadap

peningkatan produktivitas tanaman. Penelitian
yang dilakukan oleh Rubiyo, dkk (2006) juga
menunjukan hal serupa dimana pemberian kompos
RB 10 Kg pada kopi Robusta di Kabupaten
Buleleng, mampu meningkatkan produksi kopi
sebanyak 63% dibandingkan tanpa pemupukan.
Lebih lanjut dinyatakan meningkatnya produksi
tersebut disebabkan kompos RB mampu
mensuplai hara N,P dan K serta unsur hara lainnya
pada tanaman kopi.

Analisa Usahatani Tanaman Kopi

Untuk melihat untung rugi dari usahatani kopi
dengan introduksi teknologi yang dilakukan
analisa usaha terhadap produksi dan pendapatan
usahatani kopi. Pendapatan bersih usahatani
adalah penerimaan dari hasil penjualan produk
setelah dikurangi biaya.

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan pada
usahatani kopi per hektar pada tahun 2010 baik
cara petani maupun dengan introduksi teknologi
sebesar Rp  5,461,125. Biaya tersebut
dialokasikan untuk pupuk kandang, biaya
tambahan lain, dan tenaga kerja (penyiangan/
penggemburan lahan, pemangkasan, pemupukan,
pengendalian OPT, panen, dan pasca panen (Tabel
2). Pada cara petani (P0) pupuk yang digunakan
hanya berupa pupuk kandang tanpa olah,
sedangkan pada P1 menggunakan pupuk RB dan
bio urin.

Dengan input  tersebut produksi tanaman kopi
dengan cara petani sebesar 2,242.85 kg per hektar
per tahun  atau produktivitas tanaman sebesar 4,94
kg kopi gelondong merah/pohon/tahun, dengan
harga rata-rata buah kopi gelondong merah Rp
4,300.00/kg, sehingga total penerimaan petani
sebesar Rp 9,642,255.

Dengan introduksi teknologi berupa perbaikan
budidaya terutama pada pemupukan (pupuk RB
dan bio uirne) terjadi peningkatan produksi sebesar
32,21%, sehingga pendapatan dari P1 sebesar Rp
12,750.188,-. Keuntungan yang diterima petani bila

Tabel  1. Hasil introduksi Pupuk Organik pada Produksi dan Produktivitas Kopi Arabika Di Desa Belantih
(600 phn/ per hektar), umur tanaman < 5th

Jenis produk                            Produksi kg /ha/th                                 Produktivitas tanaman kg/pohon/tahun

P0 P1 Peningkatan (%) P0 P1 Peningkatan (%)

Kopi (GM) 2,242.85 2,965.16 32.21 3.73 4.94 32.21
Kopi HS 491,18 649.37 32.21 0.81 1.08 32.21

Keterangan :GM = Gelondong Merah.          Rendemen kopi HS Arabika Kintamani 21,6%
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perlakuan P0 sebesar Rp 4,183.130 sedangan P1
sebesar Rp 7,289,063,-.

Rasio penerimaan terhadap pengeluaran (R/
C) untuk P0 adalah 1,17 sedangkan P1 2.33 yang
berarti bahwa secara finansial keduanya masih
menguntungkan. Namun apabila tenaga kerja
diperhitungkan dan segala pengeluaran dihitung
maka rasio keuntungan terhadap biaya usahatani
untuk P0 sebesar 0,77 sedangkan (P1) 1.33.  Hasil
ini menunjukkan bahwa bila petani melakukan
budidaya kopi seperti komponen teknologi yang
diintroduksi, maka pengembangan budidaya
tanaman kopi di Desa Belantih akan lebih  layak
dilakukan.

KESIMPULAN

1. Dengan pemberian pupuk RB dan bio urine
pada tanaman kopi mampu memberikan
peningkatan hasil kopi gelondong merah
sebesar 32,21%, demikian juga produksi per
hektar dan rendemen meningkat dari 19% (P0)
menjadi 21.6 % (P1).

2. Dengan introduksi teknologi berupa perbaikan
budidaya terutama pada pemupukan (pupuk
RB dan bio uirne) terjadi peningkatan
produksi, sehingga pendapatan yang diterima
lebih besar bila dibandingkan dengancara
petani. Keuntungan yang diterima petani bila
perlakuan P0 hanya Rp 4,183.130 sedangan
P1 sebesar Rp 7,289,063,-.

3. Ratio penerimaan terhadap pengeluaran (R/
C) untuk P0 adalah 1,17 sedangkan P1 2.33
yang berarti bahwa secara finansial keduanya
masih menguntungkan. Namun apabila
tenaga kerja diperhitungkan dan segala
pengeluaran dihitung maka rasio keuntungan
terhadap biaya usahatani (B/C) untuk P0
sebesar 0,77 sedangkan P1 1.33.  Hasil ini
menunjukkan bahwa bila petani melakukan
budidaya kopi seperti komponen teknologi
yang diintroduksi, maka pengembangan
budidaya tanaman kopi di Desa Belantih lebih
layak dilakukan.
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ABSTRAK

Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerogkak, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu lokasi
pelaksanaan Prima Tani di Provinsi Bali yang berbasis agroekosistem lahan kering sub optimal (lahan
kering  beriklim kering). Permasalahan air merupakan faktor pembatas dalam kegiatan usahatani di Desa
Sanggalangit terutama pada musim kemarau (MK). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali telah
melakukan upaya penanggulangan, melalui perbaikan pengelolaan air dengan membangun dan
memanfaatkan embung dalam berbagai ukuran dan dimensi. Embung-embung tersebut pada awalnya
dimanfaatkan untuk penggunaan yang terbatas, namun melalui Prima Tani kemudian dimanfaatkan secara
luas untuk berbagai macam peruntukkan utamanya diversifikasi usahatani. Salah satu tanaman yang cukup
potensial dikembangkan adalah kacang tanah. Informasi tentang embung dan kacang tanah sudah cukup
tersedia dan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sampai Desember 2007 tercatat
sekitar 52 unit embung telah terbangun dengan kapasitas tampung sekitar 519.298 liter. Sedangkan untuk
budidaya kacang tanah diperoleh informasi kacang tanah yang dikembangkan adalah varietas Kelinci, yang
ditanam dua kali musim tanam dalam setahun dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm. Namun demikian,
informasi daya dukung embung terhadap pengembangan usahatani di Desa Sanggalangit belum banyak
terungkap. Mengacu pada data hasil penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif menunjukkan
pada satu unit embung contoh berdimensi tabung dengan ukuran diameter 3 m dan tinggi 1,85 m cukup
untuk mengembangkan 0,19 ha tanaman kacang tanah pada MK. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan
air kacang tanah seluas 1 ha, embung tersebut harus mendapatkan giliran pengisian air 5,3 kali dari air
hutan. Informasi daya dukung embung terhadap kacang tanah diharapkan memberikan masukan bagi
usahatani kacang tanah dan pengembangan embung di lahan kering khususnya di Desa Sanggalangit.

Kata kunci : Embung, kacang tanah, lahan kering, Desa Sanggalangit

ABSTRACT: The Role of Ponds to Support The Development of Peanuts in Suboptimal
Dryland (The case study in Sanggalangit Village, District Gerogkak, Buleleng Regency

Sanggalangit Village, District Gerogkak, Buleleng Regency is one of the locations of Prima Tani in Bali
Province dryland agro-based. The problem of water is a limiting factor in farming activity in this  village
especially during the dry season (MK). Assessment Institute for Agricultural Technology Bali was improved
water management by developing and utilizing water reservoar  in various sizes and dimensions. Water
reservoar  were originally used for limited use, but through Prima Tani then used extensively for a wide range
of primary designated farm diversification. One of the plants enough potential to be developed are peanuts.
Information about ponds and peanuts have enough available and based on the results of previous studies
show that up to December 2007 there were approximately 52 units ponds have been awakened with a
capacity of approximately 519.298 liters. As for the peanut cultivation information obtained peanut varieties
developed Rabbit, who planted two planting seasons of the year with a spacing of 40 cm x 20 cm. However,
the information carrying capacity of ponds to the development of farming in the village of Sanggalangit yet
uncovered. Referring to the research data were analyzed descriptively shows an example of a dimensionless
unit ponds tube with a diameter of 3 m and 1.85 m tall enough to grow 0.19 ha of land in the dry bean crop.
Meanwhile, to meet the water needs of peanuts 1 ha, ponds should receive 5.3 times turn replenishing water
from water forest. Information carrying capacity of water reservoar to peanuts is expected to provide inputs for
farming peanuts and water reservoar  in dryland development, especially in the village of Sanggalangit.

Key words: Ponds, peanuts, dryland
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PENDAHULUAN

Kebutuhan pangan semakin lama semakin
meningkat seiring dengan meningkatnya
pertambahan jumlah penduduk. Di sisi lain, areal
produktif (lahan sawah) untuk usahatani semakin
menyempit, karena beralih fungsi akibat
perkembangan sektor pariwisata, pemukiman
penduduk, industri, dan lainnya. Keadaan ini
menyebabkan kedudukan lahan kering dalam
sistem usahatani semakin penting, karena
merupakan salah satu tumpuan dan harapan untuk
memenuhi kecukupan pangan. Total luas Provinsi
Bali ± 5.632,86 km2 dimana sebanyak 38,73 %
atau seluas 2.181,19 km2 merupakan lahan kering
yang sebagian besar tersebar di pulau Bali Bagian
Timur dan Bagian Utara (Suprapto, dkk. 2000).

Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerogkak,
Kabupaten Buleleng, termasuk salah satu lokasi
Prima Tani (Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian) di
Provinsi Bali.  Desa ini beragroekosistem lahan
kering dataran rendah iklim kering dan berdasarkan
data curah hujan, ketersediaan air dalam kondisi
surplus selama 3 bulan yaitu bulan Januari sampai
Maret dan defisit air selama 9 bulan yaitu dari bulan
April sampai Desember (Suparto, et al., 2005).

Dari sisi ketersediaan air, utamanya air tanah,
potensi air tanah di Desa Sanggalangit kurang
memadai. Menurut Heryani,dkk (2005),  potensi
air tanah di Desa Sanggalangit termasuk dalam
kategori sangat buruk (potensi debit kurang dari
0,41 l/detik). Kondisi ini menyulitkan bagi kegiatan
usahatani. Sebelum dilaksanakannya Prima Tani
di desa ini, untuk kegiatan usahatani petani
umumnya mengandalkan curah hujan untuk
keperluan pengairannya. Jadi dengan kondisi
seperti itu, petani hanya dapat melakukan
kegiatan usahatani pada saat musim hujan (MH)
saja.

Melalui kegiatan Prima Tani, di Desa
Sanggalangit telah dikembangkan embung untuk
usahatani. Embung-embung ini dimanfaatkan
terutama di saat MK. Mulai tahun 2005 sudah lebih
dari 20 embung dengan diameter 3 dengan tinggi
1,85 meter telah dibangun, dan jumlah tersebut
terus bertambah (Yasa, dkk. 2007a). Dengan
dibangunnya embung-embung tersebut, petani
telah mampu melakukan penanaman jagung,
kacang tanah, bawang merah di saat MK.
Dilaporkan pula bahwa luas tanam di desa ini tahun
2005 hanya sekitar 115 Ha terus berkembang
mencapai 355 Ha pada tahun 2006 (meningkat
208,69 %) kemudian terus meningkat menjadi  435

Ha pada tahun 2007 (meningkat 22,54 % dari
tahun sebelumnya).

Menurut Yasa, dkk (2007b) tanaman kacang
tanah berkontribusi besar terhadap pendapatan
petani di lahan kering. Komoditas dilaporkan ini
berkontribusi antara 3,8 – 10,71 % dari pendapatan
keseluruhan petani di desa ini. Selain itu limbah
(jerami dan kulit kacang) dari komoditas ini
dimanfaatkan untuk pakan ternak. Dengan
demikian, secara ekonomi dan ekologis tanaman
kacang tanah cukup menarik untuk dikembangkan
di Desa Sanggalangit sebagai alternatif diversifikasi
usahatani.

Informasi tentang perkembangan jumlah
embung, luas tanam, dampak embung, dan
budidaya kacang tanah di desa ini sudah cukup
tersedia. Namun sampai saat ini belum tersedia
data tentang daya dukung setiap satuan unit
embung per luasan lahan untuk pengembangan
kacang tanah. Informasi daya dukung embung
untuk pengembangan kacang tanah diharapkan
memberikan masukan terhadap perkembangan
embung dan pengusahaaan kacang tanah ke
depan, khususnya di Desa Sanggalangit.

METODOLOGI

Informasi daya dukung embung untuk
pengembangan tanaman kacang tanah
dikembangkan dari data hasil penelitian
sebelumnya yang terkait dengan embung dan
tanaman kacang tanah. Informasi usahatani
kacang tanah dan embung diperoleh dari laporan
hasil penelitian BPTP Bali. Sedangkan informasi
kebutuhan air tanaman kacang tanah didasarkan
pada laporan Heryani, dkk (2005). Data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan data yang ada, tanaman kacang
tanah yang dikembangkan adalah varietas Kelinci.
Pengusahaan kacang tanah di Desa Sanggalangit
dilakukan dua kali musim tanam dalam setahun.
Untuk musim tanam pertama, kacang tanah
ditanam pada bulan Desember dan dipanen pada
bulan Maret, sedangkan untuk musim tanam
kedua (gadu) kacang tanah ditanam pada bulan
April dan dipanen pada bulan Juli. Secara umum
kacang tanah di Desa Sanggalangit dapat dipanen
pada umur 95 setelah tanam (HST). Jarak tanam
yang digunakan adalah 40 cm x 20 cm dengan
dua tanaman per lubang.

Embung-embung yang ada di Desa
Sanggalangit terus bertambah jumlah dan
pemanfaatannya, dan sampai Desember 2007
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tercatat sebanyak 52 embung telah dibangun dan
dimanfaatkan petani terutama untuk mencukupi
ketersediaan air bagi kegiatan usahatani pada MK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Embung di Desa Sanggalangit
Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Prima
Tani

Menurut Werdaya (2005) embung atau tandon
air merupakan waduk berukuran mikro di lahan
pertanian (small farm reservoir) yang dibangun
untuk menampung kelebihan air hujan di musim
hujan. Air yang tertampung tersebut selanjutnya
digunakan sebagai sebagai sumber irigasi
suplementer untuk budidaya komoditas pertanian.
Melalui embung air hujan dan aliran air permukaan
akan tertampung di dalamnya, sehingga mampu
menyediakan air di musim kemarau. Dengan
demikian, ketersediaan air akan mampu
memberikan peningkatan luas tanam, Indeks
Pertanaman (IP), dan produktivitas pertanian pada
musim kemarau. Namun berbeda halnya dengan
kondisi embung di Desa Sanggalangit. Embung
di Desa Sanggalangit memanfaatkan  air hutan
yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai
sumber air.

Keberadaan embung di Desa Sanggalangit
sudah ada sebelum adanya Prima Tani namun
dengan pemanfaatan yang relatif terbatas, sampai
akhirnya pemanfaatannya berkembang untuk
berbagai macam peruntukan terutama diversifikasi
tanaman. Selain terjadi perkembangan aspek
pemanfaatan, keberadaan embung di Desa
Sanggalangit juga mengalami peningkatan dari
aspek jumlah. Meningkatnya jumlah embung

menyebabkan semakin meningkatnya luas tanam
komoditas pertanian (Tabel 1).

Daya Dukung Embung Untuk Pengembangan
Kacang Tanah

Pembuatan embung tidak terikat oleh luas
pemilikan lahan, sehingga petani berlahan sempit
atau luas dapat membuat embung sesuai
kebutuhannya. Embung dapat dibangun secara
bertahap, melalui: (1) Pada awalnya dibuat
embung dengan ukuran kecil dan dapat diperbesar
kemudian, (2) Memperdalam embung yang sudah
ada, dan (3) Membuat embung serupa namun di
tempat lain (Anonimous, 2008a).

Sampai bulan Desember 2007, tercatat
sekitar 52 unit embung telah terbangun di Desa
Sanggalangit dengan kapasitas tampung sekitar
519.298 liter dimana pemanfaatan dan
pengelolaannya  dilakukan secara berkelompok,
antara lain oleh kelompok  Tunas Harapan Kita,
Labdakarya, Niki Sato, Putra Harapan, dan
Kelompok Agribisnis. Embung-embung yang telah
terbangun dimensi dan ukurannya bervariasi,
namun embung-embung yang dominan dan terus
dikembangkan berukuran diameter 3 tinggi 1, 85
meter dengan kapasitas tampung sebanyak
13.082 liter air. Embung-embung tersebut
dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air pada
kondisi defisit air (musim kemarau) yang
berlangsung sekitar 9 bulan dari bulan April sampai
Desember atau sekitar 275 hari.

Peningkatan jumlah dan kapasitas embung
membawa perubahan cukup signifikan dalam
sistem usahatani,  dan kacang tanah merupakan
salah satu komoditas yang mulai dikembangkan
di Desa Sanggalangit sebagai bentuk diversifikasi
usahatani. Kacang tanah termasuk tanaman

Teknologi

Embung

Manfaat Embung

      Pola Petani

- Kontruksi kolam di bawah
permukaan tanah

- Satu pipa satu embung-
Kapasitas kecil (2 – 9 m3)-
Kepemilikan individu

- Jumlah 10 buah

- Rumah tangga
- Usahatani ternak: 46 ekor

       Pola Prima Tani

- Dipermukaan 1,85 diatas
permukaan, diameter 3 meter

- Satu pipa 5 embung- Kapasitas
besar (17 – 25 m3)

- Kepemilikan kelompok
- 36 embung besar dan 22 embung

kecil

- Rumah tangga
- Usatani tanaman (MK + 3 Ha)
- Usahatani Ternak: 206 sapi dan

kambing 93 sapi

Tabel 1. Perkembangan Embung Sebelum dan Sesudah Prima Tani di Desa Sanggalangit, 2007
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hortikultura yang bisa dikembangkan di lahan
kering. Kacang tanah di Desa Sanggalangit
ditanam dua kali musim tanam dalam setahun,
musim pertama (Desember – Maret) dan musim
kedua (April – Juli) atu umur tanaman kacang
tanah yang diusahakan di Desa Sanggalangit
sekitar 95 hari.

Dari aspek pemeliharaan khususnya kegiatan
pemberian air, sangat penting terutama saat
berbunga, pembentukan polong dan pengisian biji.
Bila curah hujan tidak cukup dilakukan penyiraman
secukupnya. Umur 80 hari setelah tanam,
tanaman perlu kondisi kering untuk pemasakan
(Anonimous, 2008b). Dalam Anonimous (2008a)
disebutkan, pengairan pada tanaman palawija dan
hortikultura disarankan dengan cara menyiram
seputar pangkal tanaman. Penyiraman dilakukan
2 hari sekali sebanyak 0,2 l/tanaman dengan
tingkat kebutuhan air sekitar 400 m3/ha.
Sedangkan untuk pembasahan seluruh tanaman
pada saat tanam, umur 15 hari, pembungaan, dan
pengisian biji memerlukan sekitar 1.600 m3/ha.

Menurut Doorenbos dan Kasam (1979),
kebutuhan air kacang tanah berbeda-beda pada
setiap fase fenologi. Mulai dari pembentukan
tunas, fase vegetatif, fase pembungaan,
pembentukan buah/umbi, sampai pada fase
pematangan yang memerlukan waktu 120 hari
dengan total kebutuhan air tanaman 650 mm atau
rata-rata sekitar 5,4 mm/hari (Tabel 2).

Untuk pengusahaan kacang tanah di Desa
Sanggalangit, tingkat kebutuhan airnya sedikit
berbeda. Hasil penelitian Heryani, dkk (2005)
menunjukkan bahwa takaran air untuk kacang
tanah sekitar 2,9 mm/hari/tanaman. Bila umur
kacang tanah per musim sekitar 95 hari, maka
untuk keperluan pemberian air kacang tanah
secara keseluruhan dibutuhkan sekitar 2,9 mm/
hari x 95 hari atau 275,5 mm air/tanaman/musim
tanam. Dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm dan
dan asumsi daya hidup tanaman 80 %, berarti pada
setiap pengusahaan 1 ha lahan terdapat 250.000

tanaman kacang tanah. Dengan jumlah tersebut
dan perhitungan kebutuhan per tanaman sekitar
275,5 mm air, maka untuk setiap ha lahan kacang
tanah memerlukan air sekitar 68.875 liter. Dengan
demikian, pada satu unit embung contoh
berkapasitas 13.082 liter (ukuran 3 m x 1,85 m)
dapat mengairi 0,19 ha kacang tanah dalam satu
kali musim tanam. Bila digunakan untuk
mendukung dan mengairi 1 ha lahan yang ditanami
kacang tanah dari tanam sampai panen, maka
satu unit embung dengan kapasitas tersebut harus
diberi giliran pengisian air sebanyak 5,3 kali.

Kemampuan untuk mendukung
pengembangan usahatani kacang tanah tentunya
akan semakin besar dengan meningkatnya
kapasitas embung. Sebagai contoh, dengan total
52 embung berkapasitas 519.298 liter yang ada
di Desa Sanggalangit maka dapat digunakan
untuk mengembangkan kacang tanah
(monokultur) seluas 7,54 ha dalam satu kali musim
tanam. Bila potensi tersebut dapat dimanfaatkan
untuk optimal, maka dapat mendukung diversifikasi
usahatani di lahan kering seperti Desa
Sanggalangit yang memberi dampak positif bagi
peningkatan produksi dan pendapatan petani.
Ke depan, agar berdaya guna dan berhasil guna,
pembuatan embung perlu memperhatikan
beberapa hal berikut: (a) Embung hendaknya
dibangun di kawasan yang mempunyai luas daerah
aliran air (tampungan) yang cukup, sehingga
limpasan air hujan dapat disalurkan ke dalam
embung hingga mengisi penuh pada musim hujan.
Untuk embung yang berukuran 400 m3, misalnya,
daerah aliran tangkapan air hujan di atasnya
minimal 800 m2, (b) Kedalaman embung berkisar
antara 4 – 10 m, (c) Jika merupakan milik
perseorangan atau keluarga, embung hendaknya
dibuat di dekat atau di tengah lahan pertanian
miliknya. Bila merupakan embung kelompok,
letaknya harus pada tempat yang disepakati,
memenuhi persyaratan daerah aliran, tidak terlalu
jauh dari saluran pembuangan utama agar

Tabel 2. Kebutuhan air kacang tanah pada setiap fase fenologi

No                 Fase Umur (hari) Kebutuhan Air (mm) Rata-rata (mm/hari)

1 Pembentukan tunas 15 51 3,40
2 Fase Vegetatif 30 162 5,40
3 Fase Pembungaan 35 235 6,71
4 Pembentukan buah/umbi 30 162 5,40
5 Pematangan 10 40 4,00

Jumlah 120 650 5,42

Sumber: Doorenbos dan Kasam (1979)
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memudahkan pembuangan kelebihan air, dan (d)
Jika embung dibuat pada lahan miring, perlu
memperhatikan sifat-sifat tanah terutama stabilitas
dan porositas. Pada tanah yang labil embung
mudah longsor atau retak, contohnya pada tanah
Vertisols/Grumusol atau tanah lain yang
mempunyai sifat mudah retak (cracks)
(Anonimous, 2008b).

KESIMPULAN DAN SARAN

- Daya dukung satu unit embung dengan
diameter 3 tinggi 1,85 meter (berkapasitas
tampung air sebanyak 13.082 liter) cukup
untuk mengairi sekitar 0,19 ha tanaman
kacang tanah di lahan kering Desa
Sanggalangit saat musim kemarau. Dengan
demikian, satu unit embung berkapasitas
13.082 liter mampu mengairi 0,19 ha kacang
tanah. Atau untuk mengairi 1 ha lahan yang
ditanami kacang tanah sampai panen, satu
unit embung  dengan kapasitas tersebut harus
diberi giliran pengisian air dari hutan sebanyak
5,3 kali.

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui daya dukung embung tersebut
untuk kegiatan tumpang sari antara jagung
dengan kacang tanah ataupun untuk
komoditas tanaman lainnya.
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ABSTRAK

Rendahnya produktivitas ternak ditingkat petani disebabkan oleh permasalahan ketersediaan hijauan
khususnya pada musim kemarau. Disamping itu pemeliharaan ternak sapi oleh petani dengan pola
pemeliharaan yang sederhana (makan seadanya) tidak mampu memberikan pertumbuhan yang maksimal.
Rendahnya ketersediaan pakan tidak terlepas dari terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Karena lahan
untuk menanam hijauan pakan sudah semakin sempit terutama daerah yang padat penduduk. Oleh karena
itu perlu dicarikan pakan alternatif agar ketersediaannya dapat mensubstitusi rumput lapangan pada saat
produksinya menurun adalah dengan pemberian limbah jagung dan kacang tanah. Pengkajian dilakukan
pada Kelompok Tani Munduk Lingker Nadi, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng dari bulan
Pebruari sampai dengan Maret 2012. Data dianalisis secara deskripsi. Hasil kajian menunjukan Limbah
jagung Varietas Lokal seraya dapat memenuhi kebutuhan pakan 5 ekor sapi (37,5 kg) selama 5,07 bulan
dan untuk varietas Bisma selama 4,48 bulan dengan jumlah ternak sapi sebanyak 6 ekor. Dengan
perhitungan yang sama maka untuk 1 hektar limbah kacang tanah mampu menyediakan pakan untuk 5
ekor sapi selama 85,3 hari. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan pemanfaatan limbah jagung dan kacang
tanah mampu menyediakan pakan selama 4-5 bulan untuk 5-6 ekor sapi pembibitan pada waktu musim
kemarau.

Kata Kunci : Limbah jagung, kacang tanah, pakan sapi, lahan kering.

ABSTRACT: CORN BY PRODUCT AND PEANUT SUPPORT FOR CATTLE FEED IN DRYLAND

The low cattle productivity in farmer caused by forage availability especially in a dry season. Besides of
farmers management and simple maintenance patterns can’t be able to provide the maximum growth. The
low availability of feed can not be separated from  the agricultural land conversion. Because of forage land
getting narrower especially in densely populated areas. It is therefore necessary to find alternative feed to
meet the availibility to substitute the grass when it is declining is by feeding corn and peanut by-product.  The
assessment conducted in farmer of Munduk Lingker Nadi Groups, Sumberkima Village, District Gerokgak,
Buleleng from February to March 2012. Data descriptive analysed. The results shows corn by product
indigenous variety,  meet the needs of feed of 5 cattles (37,5 kg) for 5,07 months and Bisma Variety for 4,48
months at 6 cattles. By the same calculation, 1 hectare of peanut by-product meet the need of 5 cattles for
85,3 days.  The assessment conclude the utilization of corn and peanut by-product meet the need of feed for
4-5 months for 5-6 breading cattles in dry season.

Key words: Corn by-product, peanut, cattle feed, dry land.

PENDAHULUAN

Pengembangan ternak sapi sangat
tergantung pada keberlanjutan penyediaan pakan
dalam artian kuantitas dan kualitas. Keterbatasan
jumlah hijauan khususnya pada musim kemarau
merupakan salah satu penyebab rendahnya
produktivitas ternak sapi. Pemeliharaan ternak sapi
oleh petani dengan pola pemeliharaan yang

sederhana (makan seadanya) tidak mampu
memberikan pertumbuhan yang maksimal.

Abdullah et al., (2005) melaporkan bahwa alih
fungsi lahan merupakan salah satu faktor yang
menghambat perkembangan ternak ruminansia,
karena lahan untuk menanam hijauan pakan sudah
semakin sempit terutama pada daerah yang padat
penduduk. Lebih lanjut  Mastika (2009) melaporkan
bahwa tidak cukupnya ketersediaan jumlah dan
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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.
Penggunaan limbah pertanian untuk pakan ternak
merupakan salah satu solusi untuk mengatasi
permasalahan pakan.  Mahardika (2010)
mengatakan teknologi pakan yang memanfaatkan
limbah pertanian atau agroindustri dapat menekan
biaya pakan 60% - 70%.

Di Lahan kering limbah yang mempunyai
potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan
sebagai pakan ternak adalah limbah jagung dan
kacang tanah. Hasil kajian Yasa et al (2010)
melaporkan bahwa jerami jagung varietas Lokal
Seraya mengandung PK 5,56% dan energi 4.091
kkal/kg, sedangkan varietas Bisma mengandung
PK 5,36% dengan kandungan energi 3.580 kkal/
kg.  Kandungan protein kasar untuk jerami kacang
tanah terfermentasi sebesar 10,34% dan
kandungan serat kasarnya dapat diturunkan dari
31,99% menjadi 29,90%.

Melihat potensi limbah pertanian tersebut
maka perlu diidentifikasi daya dukung dari limbah
jagung dan kacang tanah untuk sapi pembibitan
di Lokasi pengkajian di Desa Sumberkima, Kec.
Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali.

METODOLOGI

Tempat dan Waktu

Pengkajian dilakukan pada Kelompok Tani
Munduk Lingker Nadi, Desa Sumberkima,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dari
bulan Pebruari sampai dengan Maret 2012.
Tanaman jagung ditanam pada jarak 75 cm x 40
cm, dengan pupuk yang digunakan adalah pupuk
kandang dengan dosis 2,0 t/ha dan pupuk urea
diberikan pada umur tanaman 21 hari 250-300 kg/
ha.

Pengukuran Produksi Limbah Jagung dan
Kacang Tanah

Pengamatan terhadap hasil dan potensi
limbah tanaman palawija dilakukan pada lahan
petani dengan membedakan varietas yang ditanam.
Hasil biji dan limbah tanaman palawija (jagung dan
kacang tanah) dihitung dengan melakukan ubinan
pada 4 petani.  Ukuran ubinan yaitu 2,5 m x 2,5
m.  Hasil berangkasan/ha dihitung dengan rumus:

Bahan (B). segar   10.000 m2   B. berangkasan ubinan (kg)
berangkasan    =  ————–  x  ———————————    x 1 t  …….(1)
ha-1 (t)                   6,25 m2                  1.000 kg

Bahan Kering    10.000 m2  BKO berangkasan ubinan-1 (kg)
Oven (BKO). =  ——— x ———————––––––———— x 1 t …...(2)
berangkasan      6,25 m2                1.000 kg
(t ha-1)

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan
dilakukan perhitungan daya dukung limbah yang
dihasilkan menggunakan perhitungan:

Σ  ternak yg dapat dipelihara (ekor/ha)  =

Σ produksi berangkasan 1 ha tanaman jagung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ kebutuhan pakan kering ternak per ekor/hari

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Limbah Tanaman Jagung dan
Kacang Tanah

Panen jagung dilakukan pada awal bulan
Maret 2012 merupakan tanaman yang ditanam
pada bulan Desember 2011.  Dua varietas jagung
yang dibudidayakan menghasilkan berangkasan
yang berbeda.  Varietas Bisma menghasilkan berat
berangkasan yang lebih tinggi (Tabel 1).

Potensi l imbah jagung per hektar
(berangkasan basah) yang dihasilkan varietas

Tabel 1. Hasil berangkasan per hektar dua varietas jagung yang dibudidayakan di lokasi penelitian

Varietas Berangkasan/ha (t)

Basah Kering Oven Ka. 12%

Lokal Seraya 26,98 5,70 6,48
Bisma 29,88 6,05 6,87
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Bisma rata-rata 29,88 t  sedangkan varietas Lokal
Seraya 26,98 t.  Jika dikonversi ke berangkasan
kering oven dihasilkan berangkasan berturut-turut
6,05 t dan 5,70 t.  Varietas Bisma menghasilkan
biji dan berangkasan lebih tinggi karena memiliki
habitus yang lebih besar dengan watu panen yang
lebih lama dibandingkan varietas Lokal Seraya.
Waktu panen varietas Bisma adalah 95 hst
sedangkan varietas Lokal Seraya 80 hst.

Hasil pengukuran yang dilakukan pada
usahatani kacang tanah yang ditanam oleh petani
menunjukkan berangkasan basah yang dihasilkan
sebesar 26,45 t/ha atau setara dengan 3,20 t/ha
berangkasan kering oven (Tabel 2). Hasil
perhitungan menunjukan limbah kering oven untuk
jagung varietas Lokal Seraya sebanyak 5.700 kg/
tahun dan limbah jagung varietas Bisma sebanyak
6.050 kg/tahun (Tabel 1). Dengan perhitungan rata-
rata berat badan sapi induk yang dipelihara petani
adalah 250 kg, dengan mengkonsumsi hijauan
kering sebesar 3 % dari bobot badannya, maka
kebutuhan hijauan kering sebanyak 7,5 kg hijauan
kering/ekor/hari. Apabila limbah jagung kering
diberikan dengan komposisi 40% dari komposisi
pakan maka dibutuhkan 3 kg/ekor/hari.  Dari
perhitungan tersebut maka daya dukung limbah
jagung varietas Lokal Seraya sebanyak  5 ekor
sapi induk, sedangkan limbah jagung varietas
Bisma cukup untuk 6 ekor induk selama satu
tahun pemeliharaan. Apabila mengacu pada Saun
(1991 dalam Yasa dan Adijaya 2005) melaporkan
bahwa standar kebutuhan pakan berupa jerami
jagung maksimal yang dapat diberikan untuk sapi
yaitu 30-40% dari komposisi pakan. Mengacu
pada standar itu pada kondisi riil di lapangan  pada
musim paceklik pakan (akhir bulan Agustus
sampai pertengahan Nopember) limbah jagung
diberikan dengan komposisi 40% maka kebutuhan
pakan/ekor/hari sebanyak 7,5 kg. Ketersediaan
limbah jagung kering (hay) pada musim kering
cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan 5 ekor
sapi (37,5 kg) selama 5,07 (Varietas lokal Seraya)
dan untuk varietas Bisma selama 4,48 bulan

dengan jumlah ternak sapi sebanyak 6 ekor.
Dengan perhitungan yang sama maka untuk 1
hektar limbah kacang tanah mampu menyediakan
pakan untuk 5 ekor sapi selama 85,3 hari.

Potensi perbaikan gizi limbah untuk pakan,
kandungan gizi dari limbah pertanian sangat rendah
dengan kandungan protein rendah, dan  dengan
kandungan serat kasar tinggi. Peningkatan
kualitas pakan dapat dilakukan dengan
biofermentasi. Biofermentasi merupakan proses
perubahan kimia pada substrat sebagai hasil kerja
enzim dari mikroorganisme dengan menghasilkan
produk tertentu (Bidura, et al., 2010). Pakan  yang
mengalami fermentasi memiliki gizi yang lebih
tinggi daripada bahan asalnya. Menurut Bidura
(2007), ransum yang difermentasi kandungan
protein dan energinya meningkat sedangkan
kandungan serat kasarnya menurun.
Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan
perlakuan limbah jagung dan kacang tanah dengan
fermentasi dapat meningkatkan kualitas pakan
terutama kandungan protein dan menurunkan
kandungan serat kasarnya (Tabel 3). Menurut
Mariyono dan Romjali (2007) standar kebutuhan
gizi untuk sapi pembibitan kebutuhan protein
kasarnya >10% dengan kandungan serat kasar <
15%. Hasil ini lebih rendah dari standar kebutuhan
pakan maka dalam pemberian pakan harus
dikombinasikan antara hijauan, legume dan limbah
pertanian. Pemberian campuran pakan dari
bermacam hijauan dan legum pada ternak dapat
membantu memenuhi kebutuhan gizi pakan
sesuai dengan kebutuhan ternak. Kandungan
energy  berangkasan jagung pada penelitian ini
berkisar antara 3.803 kkal/kg sampai 4.186 kkal/

Tabel 2. Hasil berangkasan kacang tanah varietas
Lokal Culik di lokasi penelitian

Berangkasan (t)

Basah Kering  Oven

26,45 3,20

Tabel 3. Perbandingan nutrisi limbah jagung dan kacang tanah fermentasi dan non fermentasi

Perlakuan Bahan Kering (%) Abu (%) Serat kasar (%) Protein Kasar (%) GE (Kcal/kg)

JT 94,3251 10,5499 37,1555 3,8905 4,1860
JF 94,6657 13,9980 32,9933 3,9566 3,8032
KT 91,0402 9,2661 31,9931 7,8438 3,9950
KF 95,4844 10,0689 29,9022 10,3353 4,0344

Keterangan : JT : Jagung Non Fermentasi, JF : Jagung Fermentasi, KT : Kacang Tanah Non Fermentasi, KF
: Kacang Tanah Fermentasi, GE : Gross Energi
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kg. Hasil penelitian ini  hampir sama dengan
laporan Yasa, dkk (2010)  jerami jagung di daerah
Gerogak seperti jerami jagung varietas Lokal
Seraya mengandung PK 5,56%, jagung varietas
Bisma hanya 5,36% dengan kandungan energinya
yaitu 4.091 kcal/kg berbanding 3.580 kcal/kg.

Hasil fermentasi terhadap limbah kacang
tanah juga dapat meningkatkan kualitas pakan
karena meningkatkan kandungan protein
kasar,dan menurunkan kandungan serat kasar dan
meningkatkan kandungan energi. Jika
dibandingkan dengan dedak padi yang memiliki
kandungan protein kasar sebesar 9% dan
kandungan serat kasar 12% maka limbah kacang
tanah dapat digunakan sebagai substitusi dedak
dalam pemeliharaan sapi pembibitan. Walaupun
limbah kacang tanah memiliki kandungan gizi lebih
tinggi daripada limbah jagung dalam pemberiannya
ke ternak  harus dicampur dengan hijauan dan
leguminose.

KESIMPULAN

1. Potensi limbah yang dihasilkan jagung Bisma
6.05 ton per hektar  sedangkan Lokal seraya
adalah 5.70 ton per hektar. Kacang tanah
Lokal Culik memiliki potensi limbah  3,20 ton
per hektar.

2. Limbah jagung Bisma dan Lokal seraya
berpotensi mencukupi kebutuhan induk sapi
6 ekor untuk 4,48 bulan dan 5 ekor untuk 5,07
bulan sedangkan limbah kacang tanah Lokal
Culik untuk 5 ekor selama 85,3 hari dengan
pemberian 30% dari berat badan induk/ekor/
hari

3. Biofermentasi mampu meningkatkan kualitas
limbah pertanian dengan meningkatnya
kandungan protein dari 3,89 % menjadi 3,10
% dan menurunnya serat kasar dari 37,16%
menjadi 32,99 %.
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ABSTRAK

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

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

ABSTACT: DISTRIBUTION AND DEVELOPMENT OF TWINS BALI CATTLE IN JEMBRANA

Increasing of population and per capita income causing improving the quality of life that affect the
consumption of animal protein. It may impact demand and consumption of meat, including beef. On the
other hand the growth of the cattle population can’t equal to demands.so it is cause gaps and the import of
meat and livestock. By beef self sufficiency (as known as PSDSK), the government anticipate in 2014
Indonesia expect self-sufficient in meat. The birth of twin cows is one alternative, to increase the productivity,
so it is necessary studied to determine the location and characteristic. Bali cattle in Jembrana which birth
twins was 22 cattles. It was 5 (22.72%) males sex, 12 (54.54%) females sex while 5 (22.72%) male-female.
Twin births result of exposure to natural reached 19 cattles while the results of the IB (artificial insemination)
only 3.

Key words: multiple births, productivity, artificial insemination, characteristics.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang
berdampak langsung pada peningkatan
pendapatan perkapita penduduk telah
menyebabkan meningkatnya permintaan  dan
konsumsi daging, termasuk daging sapi. Hal ini
tampak jelas  dari pertambahan jumlah sapi  yang
dipotong  maupun daging sapi yang dikonsumsi
secara nasional beberapa tahun terakhir. Dan sapi
potong adalah penyumbang daging terbesar dari
kelompok ruminansia terhadap produksi daging
nasional (Suryana, 2009). Sementara disisi lain
pertumbuhan  populasi  sapi secara  nasional tidak
mampu mengimbangi  pertambahan  konsumsi

masyarakat, sehingga berakibat adanya kelebihan
permintaan  (over demand) dibandingkan
penawaran (supply) (Setiyono, et al. 2007). Untuk
mengantisipasi terjadinya kesenjangan antara
permintaan dengan pasokan daging dalam negeri,
pemerintah melalui Permentan No.59/Permentan/
HK/060/8/2007. menerapkan program strategis
percepatan pencapaian swasembada daging sapi
(P2SDS). Dengan program ini diharapkan secara
bertahap akan terjadi peningkatan produksi daging
sapi sehingga nantinya sampai pada
swasembada.

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

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

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

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

lokasi dan karakteristik kelahiran kembar pada
sapi Bali.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan membuat peta wilayah
sebaran keberadaan sapi Bali yang melahirkan
kembar di Kabupaten Jembrana dan
karakteristiknya.

METODOLOGI

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

Penentuan Wilayah

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

Tehnik Pengumpulan Data

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

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

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

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

Macam dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

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

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

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

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan dan distribusi  Sapi Bali yang
Melahirkan Kembar di Kabupaten Jembrana

Dari hasil survey yang dilakukan diperoleh
data bahwa kelahiran kembar sapi Bali kabupaten
Jembrana terdapat 22 kelahiran sapi kembar di 5
kecamatan yaitu kecamatan Melaya, Jembrana,
Negara,  Mendoyo, dan Pekutatan. Hal ini
menunjukkan penyebaran terjadinya kelahiran

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

Kelahiran kembar pada ternak sapi dengan
jenis kelamin jantan-jantan dan betina-betina, baik
yang jantan maupun betina akan memiliki
kesamaan dengan anak yang dilahirkan tunggal
yaitu mampu bereproduksi. Sedangkan kelahiran
kembar dengan jenis kelamin jantan-betina akan
menyebabkan terjadinya infertil (mandul), sehingga
tidak dapat dijadikan induk dan hanya untuk di
potong (Puslitbangnak,2008).
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Apabila diamati pada tabel 1 terlihat bahwa
persentase hidup kelahiran kembar di kabupaten
jembrana sangat tinggi yaitu 100%, yang berarti
sapi yang dilahirkan kembar di kabupaten
jembrana dalam kurun waktu 5 tahun semuanya
berhasil hidup sampai berumur lepas sapih (6
bulan), atau siap jual. Jauh lebih tinggi bila
dibandingkan dengan persentase hidup kelahiran
kembar di provinsi Bali yang hanya mencapai
91,15%, yang berarti dari 100 ekor induk yang
melahirkan kembar (dengan anak yang dilahirkan
200 ekor) 91,15 % diantaranya berhasil hidup
sampai umur jual (lepas sapih) sedangkan 8,85%
mati. Data ini juga menunjukkan bahwa persentase
hidup dari kelahiran kembar tinggi dan hampir
sama dengan persentase kelahiran tunggal.

Sistem  Perkawinan Sapi Kelahiran Kembar
di Kab. Jembrana

Selama ini pola perkawinan yang diterapkan
di peternakan di Bali hanya 2 yaitu secara alami
dan secara inseminasi buatan (IB), yang biasa
dilakukan oleh petugas IB yang berada dibawah
pengawasan Dinas Peternakan Kabupaten. Untuk
kelahiran kembar ini sistem perkawinan juga
beragam, hal ini nampaknya banyak ditentukan
oleh keberadaan petugas, luas wilayah,
ketersediaan sarana dan prasarana dan komitmen
daerah untuk menerapkan program-program
pemerintah. Untuk kelahiran kembar ini daerah
kabupaten Jembrana menemukan kejadian

kelahiran kembar pada induk-induk yang
dikawinkan secara IB hanya mencapai 3 ekor
sedangkan sisanya 19 ekor lainnya dikawinkan
secara alami. Ini artinya hanya 13,63%  dari 22
ekor induk yang melahirkan kembar yang
dikawinkan secara IB sedangkan sisanya 86,36%
dikawinkan secara alami. Hal ini dimungkinkan
mengingat  wilayah kabupaten Jembrana yang luas
dan terbatasnya petugas IB di daerah tersebut.
Banyaknya perkawinan ternak secara alami juga
banyak disebabkan seringnya terjadi kegagalan
waktu pelaksanaan perkawinan IB, yang
disebabkan kurang terampilnya petugas, jauhnya
jarak antara petugas dengan lokasi ternak atau
bahan dan alat yang kurang memadai. Menurut
Mardiana (2008), pemanfaatan IB untuk
mengawinkan induk sapi yang sedang birahi
adalah sebagai solusi bagi daerah-daerah yang
kekurangan pejantan unggul. Sedangkan untuk
kabupaten Jembrana, justru sebaliknya yaitu induk
yang dikawinkan secara alami yang lebih banyak
melahirkan kembar.

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

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

KESIMPULAN

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

- Persentase hidup kehairan kembar di

Tabel. 1. Perbandingan kejadian kelahiran kembar di kabupaten Jembrana dengan di Provinsi Bali.

Kabupaten Kejadian Jumlah Jenis kelamin Persentase
Kelahiran Betina Hidup (%)
Kembar Produktif Jantan- Jantan- Betina-
(ekor) (ekor) jantan betina betina

(ekor) (ekor) (ekor)

Jembrana 22 16.868 5 5 12 100
Bali 65 203.727 22 29 14 91,15
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kabupaten Jembrana sangat tinggi 100%, jauh
lebih tinggi bila dibandingkan dengan
persentase kelahiran kembar di tempat lain.

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

SARAN

Kajian ini masih sangat dangkal sehingga
perlu dilakukan kajian-kajian yang lain sehingga
potensi sapi Bali diketahui secara komprehensif
dan peningkatan populasi dan swasembada daging
sapi dapat terwujud.
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PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI DUA VARIETAS UNGGUL BARU (VUB)
PADI SAWAH DI DUA SUBAK DI KABUPATEN GIANYAR  BALI
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ABSTRAK

Padi merupakan komoditas utama yang menempati posisi paling strategis dan tidak bisa terlepas dari
kehidupan penduduk Indonesia, karena  tingkat konsumsi beras di berbagai wilayah Indonesia sangat
tinggi hampir mencapai 100%.  Penggunaan varietas unggul padi dengan teknik budidaya yang tepat telah
memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan produksi beras. Pengkajian dengan tujuan untuk
mengetahui daya adaptasi dan daya hasil (tingkat produksi) dari dua Varietas Unggul Baru (VUB) padi
sawah telah dilaksanakan di dua Subak   di Kabupaten Gianyar,  Bali pada tahun 2011.  Pengkajian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 perlakuan  VUB yaitu Inpari 7 dan Inpari 10 dan
di dua lokasi  yaitu Subak Selukat, Desa Keramas, dan Subak Kumpul Desa Bone, dengan 5 ulangan.  Hasil
pengkajian menunjukkan bahwa dari 2 VUB padi yang ditanam, produksi gabah  kering panen untuk VUB
Inpari 7 tidak berbeda nyata  untuk  kedua lokasi dengan hasil 6.4 t/ha  (Subak Kumpul) dan 6.7 t/ha (Subak
Selukat),  Sedangkan untuk VUB Inpari 10 berat gabah kering panen berbeda nyata untuk ke dua lokasi
dimana berat gabah kering panen Inpari 10 lebih tinggi di Subak Selukat sebesar 10.61% dibandingkan
dengan hasil di Subak Kumpul.

Kata kunci : Pertumbuhan, produksi, subak, varietas unggul baru

ABSTRACT: GROWTH AND PRODUCTION OF PADDY TWO NEW BEST VARIETIES (VUB) IN
TWO SUBAK IN GIANYAR DISTRICT

Rice is the main commodities that occupy the most strategic positions and can not be separated from
the life of Indonesian people, because the level of rice consumption in different parts of Indonesia is very
high close to 100%. The use of high yielding varieties of rice with the proper cultivation techniques have
contributed greatly to the increase in rice production. Assessment in order to determine the adaptability and
yield (production rate) of two new superior variety (VUB)  has been implemented in two Subak at Gianyar Bali
in 2011. Assessment using a randomized block design (RBD) with two VUB : Inpari 7 and inpari 10 and at two
locations:  Subak Selukat, Keramas village, and  Subak Kumpul, Bono villages, with 5 replications. The
results of assessment  showed that from 2 VUB rice planted, production of dry grain harvest VUB from Inpari
7 is not significantly different for the two locations where the yield of Inpari 7 is 6.4 t / ha (Subak Kumpul) and
6.7 t / ha (Subak Selukat), while for the VUB Inpari 10 weight of dry grain harvest was significantly different for
the two locations where the weight of dry grain harvest Inpari 10 higher in Subak Selukat about 10.61% than
Subak Kumpul.

Key words: Growth, production, subak, new superior variety

PENDAHULUAN

Peningkatan produksi beras nasional sangat
tergantung pada padi sawah, sementara luas
lahan sawah cendrung terus menyusut akibat alih
fungsi untuk usaha non-pertanian. Di lain pihak,
laju pertambahan produktivitas lahan sawah
semakin menurun yang disebabkan oleh
penerapan teknologi yang semakin intensif seperti
pemupukan kimia yang semakin meningkat dan

terus menerus.  Penggunaan pupuk anorganik
dalam jangka yang relatif lama dapat berakibat
buruk pada kondisi tanah, karena tanah menjadi
cepat mengeras, kurang mampu menyimpan air
dan cepat menjadi asam yang pada akhirnya akan
menurunkan produktivitas tanaman.

Produktivitas padi nasional mengalami
pelandaian (leveling off) selama lima tahun terakhir
dimana produktivitas padi hanya 4,388 ton/ha
(2001), 4,47 t/ha (2002), 4,538 t/ha (2003), 4,536
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t/ha (2004), 4,574 t/ha (2005) dan 4,586 t/ha (2006).
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.
Pembentukan varietas unggul baru (VUB) terus
berlangsung untuk menghasilkan varietas dengan
keunggulan yang makin beragam atau makin
spesifik lokasi sesuai dengan potensi
agroekosistem, kendala, dan preferensi konsumen
atau pengguna (Kustianto, 2001).  Varietas unggul
baru terus diciptakan oleh BB Padi mengingat
beragamnya agroekosistem yang ada di wilayah
Indonesia dan preferensi rasa nasi yang berbeda-
beda di setiap provinsi (Sembiring, 2011).  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).   Pada
kondisi yang beragam ini sangat sulit untuk
mendapatkan satu varietas unggul yang sesuai
untuk seluruh tipe agroekologi.  Cara yang paling
efisien adalah mengembangkan varietas yang
beradaptasi terhadap lingkungan spesifik.

Varietas unggul padi merupakan salah satu
komponen teknologi yang berperan penting di
dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri.
Kini sekitar 80% areal pertanaman padi di Bali
telah ditanami varietas unggul baru (VUB) (Distan
Bali, 2004).  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. Varietas
Unggul Baru (VUB) yang dilepas sejak tahun 2008
tidak lagi menggunakan nama sungai, tetapi
menggunakan INPA (Inbrida Padi) dan

pencerminan ekosistem ditunjukkan tambahan
kata pada ujungnya seperti INPARI (Inbrida Padi
Sawah Irigasi) atau INPAGO (Inbrida Padi Gogo).
Inpari 7 mempunyai potensi hasil 8.7 t/ha dengan
kelebihan agak tahan terhadap penyakit HDB ras
III dan agak tahan penyakit virus tungro inokulum
no.013. Sedangkan Inpari 10 mempunyai
kelebihan agak tahan terhadap wereng coklat
biotipe 1 dan 2 dan  agak tahan terhadap HDB
strain III dengan potensi hasil 7.00 t GKG/ha ka
14%. ( Suprihatno dkk., 2009). Untuk melihat
keunggulan dan stabilitas hasil dari Inpari 7 dan
Inpari 10 maka dilakukan kajian daya pertumbuhan
dan hasil varietas tersebut di dua subak Kabupaten
Gianyar, dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat
produksi dan daya adaptasi dua VUB padi sawah
pada lingkungan yang spesifik lokasi.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan dilaksanakan di dua subak yaitu
Subak Selukat, Desa Keramas, dan Subak
Kumpul Desa Bone Kecamatan Blahbatuh
Kabupaten Gianyar Bali pada tahun 2011. Kedua
subak merupakan dataran rendah dengan
ketinggian tempat + 150 m dpl. Varietas  unggul
baru (VUB) yang ditanam adalah :  Inpari 7, dan
Inpari 10.  Pengkajian menggunakan rancangan
acak kelompok (RAK) dengan 5 ulangan.
Pengkajian dilakukan di lahan sawah milik petani
dengan cara tanam legowo 2:1 dengan jarak tanam
(50 cm x 25 cm x 12.5 cm), umur bibit yang
ditanam 17 hari setelah semai.Pemupukan yang
diberikan adalah pupuk urea (200 kg/ha), pupuk
ponska (200 kg/ha). Pupuk diberikan 3 kali
masing-masing 1/3 dosis pada umur 7-10 hst
tanam, 1/3 umur 3-4 MST dan 1/3 lagi umur 6-7
MST. Pengendalian gulma, hama dan penyakit
tanaman dilakukan sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan pengendalian hama terpadu.

Tabel 1.  Rata-rata tinggi tanaman (cm) dan jumlah anakan produktif rumpun-1,  dari  varietas Inpari 7 dan
Inpari 10 yang ditanam di Subak Selukat dan Subak Kumpul   Kabupaten Gianyar , tahun 2011

Varietas Lokasi Tinggi tanaman Jumlah anakan produktif

Inpari 7 Sbk Selukat 105.1 a 15.9  b
Sbk Kumpul 108.5 b 13.6  a

Inpari 10 Sbk Selukat 107.8 ab 17.8  b
Sbk Kumpul 113.9 c 14.8  a

BNT 5% 3.0 2.0

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



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 31, Desember 2012 153

Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman,
jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi dan
gabah hampa, bobot 1000 butir, dan hasil gabah
kering panen (GKP t ha-1). Data dianalisis dengan
analisis varians dan dilanjutkan dengan uji beda
nyata terkecil (BNT 5%)

HASIL DAN  PEMBAHASAN

Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa
VUB Inpari 7 dan Inpari 10 yang ditanam
menunjukkan daya adaptasi yang cukup baik, hal
ini dapat dilihat dari pertumbuhan dan produksi
tanaman. Varietas inpari 7 dan inpari 10
memberikan tinggi tanaman yang berbeda tidak
nyata untuk lokasi Subak Selukat, sedangkan
untuk Subak Kumpul Varietas Inpari 7 memberikan
tinggi tanaman yang berbeda nyata dengan Inpari
10.  Perbedaan lokasi memberikan tinggi tanaman
yang berbeda nyata baik untuk inpari 7 maupun
inpari 10 (Tabel 1). Perbedaan tinggi tanaman
kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan faktor
lingkungan tempat tumbuh tanaman  (micro
climate). Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin et
al. (1999) yang menyatakan bahwa komponen
pertumbuhan (tinggi tanaman) erat kaitannya

dengan sifat genetik masing-masing galur dan
lingkungan dimana tanaman tumbuh.

Dari Tabel 1 terlihat jumlah anakan produktif
menunjukkan perbedaan yang nyata pada lokasi
yang berbeda sedangkan antara varietas tidak
berbeda nyata. Jumlah anakan produktif terlihat
lebih banyak di  lokasi Subak Selukat dibanding-
kan Subak Kumpul

Panjang malai antara lokasi subak dan
varietas tidak menunjukkan perbedaan yang nyata,
dimana panjang malai rata-rata berisar antara 24.55
cm – 25.56 cm (Tabel 2). Jumlah gabah isi per
malai menunjukkan perbedaan yang nyata  antar
lokasi dan antar varietas, dimana jumlah gabah
isi lebih banyak 53.06% (Inpari 7)  di Subak
Kumpul. Sedangkan Varietas Inpari 10 untuk ke
dua lokasi subak tidak berbeda nyata (Tabel 2).
Jumlah gabah hampa untuk lokasi Subak Selukat
lebih banyak pada Inpari 7 dan pada Subak
Kumpul lebih banyak pada Inpari 10. Jadi jumlah
gabah hampa ternyata berbeda nyata baik antara
varietas maupun antara lokasi subak.

Pada Tabel 3 terlihat berat 1000 biji paling
berat ditunjukkan oleh Inpari 10 di lokasi Subak
Selukat, sedangkan pada lokasi Subak Kumpul
beratnya lebih rendah 10.81%.  Sedangkan untuk
Inpari 7 berat 1000 biji tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata untuk ke dua lokasi

Tabel 2.  Rata-rata panjang malai (cm), jumlah gabah hampa dan jumlah gabah isi  dari  varietas Inpari 7
dan inpari 10 yang ditanam di Subak Selukat dan Subak Kumpul  Kabupaten Gianyar , tahun 2011

Varietas Lokasi Panjang malai Jumlah gabah hampa Jumlah gabah isi

Inpari 7 Sbk Selukat 24.94  a 20.5  b 124.0  a
Sbk Kumpul 25.56  a 13.7  a 189.8  b

Inpari 10 Sbk Selukat 24.55  a 15.7  a 186.9  b
Sbk Kumpul 25.09  a 23.1  b 182.2  b

BNT 5%  1.0   3.5    5.0

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

Tabel 3. Rata-rata berat 1000 biji (g) danberat gabah kering panen (GKP t/ha),  dari  varietas Inpari 7 dan
inpari 10 yang ditanam di Subak Selukat dan Subak Kumpul Kabupaten Gianyar , tahun 2011

Varietas Lokasi Berat 1000 biji (g) Berat gabah kering panen (GKP t/ha)

Inpari 7 Sbk Selukat 25.2  ab 6.6  a
Sbk Kumpul 24.8  a 6.2  a

Inpari 10 Sbk Selukat 28.7  c 7.3  b
Sbk Kumpul 25.9  b 6.6  a

BNT 5% 1.0 0.5

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada  kolom yang sama  berbeda tidak nyata
pada uji    BNT 5%
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Berat gabah kering panen (Tabel 3) antara
Inpari 7  tidak menunjukkan perbedaan yang  nyata
untuk ke dua lokasi subak, sedangkan untuk Inpari
10 berat kering panen berbeda nyata.  Berat gabah
kering panen pada inpari 10 lebih tinggi di Subak
Selukat  dibandingkan dengan hasil di Subak
Kumpul,  Hal ini kemungkinan disebabkan oleh
karena jumlah anakan produktif lebih tinggi (Tabel
1) dengan  jumlah gabah hampa per malai paling
rendah (Tabel 2), serta  berat 1000 biji paling berat
(Tabel 3).   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 dari
Inpari 7 dan Inpari 10 di dua lokasi subak tidak
berbeda jauh dengan hasi pada Deskripsi varietas
padi dimana Inpari 7 rata-rata hasilnya adalah 6.23
t/ha, sedangkan untuk Inpari 10 adalah 5.08 t GKG/
ha (Suprihatno dkk., 2009).

KESIMPULAN

• Varietas unggul baru (VUB) Inpari 7
memberikan hasil berat gabah kering panen
yang berbeda tidak nyata untuk lokasi Subak
Selukat dan Subak Kumpul

• Varietas ungggul baru (VUB) Inpari 10
memberikan hasil berat kering panen  yang
lebih tinggi 10.61% di Subak Selukat
dibandingkan dengan di Subak Kumpul
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Terimakasih disampaikan kepada petani dan
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ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai terbesar ketiga penghasil kakao di dunia, namun dengan produktivitas dan
kualitas kakao sangat rendah. Produktivitas rata-rata 660 kg / ha, di bawah rata-rata potensi 2000 kg / ha / th.
Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas, yang kurang dipelihara kebun, hama dan
penyakit, umur tanaman tidak produktif, penyakit hama seperti PBK Dieback (Cocoa Buah Activator), Vascular
Streak (VSD), dan buah penyakit busuk (Phytopthora palmivora ). Upaya untuk menanggulanginya adalah
melalui peningkatan pertanian, termasuk penggunaan superior / sangat baik kontrol bahan tanam, hama
dan penyakit dan sistem pengolahan yang baik melalui fermentasi. Bahan tanam sangat baik digunakan
dalam Gernas Kakao yang ICCRI 03, ICCRI 04, Sulawesi 1, 2 dan Sca 6. Perbaikan untuk meningkatkan
produktivitas kakao dapat dilakukan dengan teknik penyambungan sisi dan atas okulasi. Petani di subak
abian Taman Sari, yang termasuk dalam kelompok tani Sapta Gopala Sari, Desa Candikusuma, Melaya,
telah menggunakan teknik top grafting (sambung pucuk)  menggunakan tanaman wiwilan dengan tingkat
keberhasilan> 90%. Peningkatan produktivitas dan hasil produksi kakao mencapai 40-68% di sisi kakao
muda tanaman okulasi dan grafting atas dibandingkan kakao dari petani lokal.

Kata kunci: produktivitas, sambung samping, sambung pucuk, dan kelompok tani.

ABSTRACT: PRODUCTIVITY IMPROVEMENT OPPORTUNITIES OF COCOA BY SIDE AND TOP
GRAFTING (Case Study in Farmers of Sapta Gupala Sari, Melaya, Jembrana)

Indonesia is third-largest cocoa producer in the world, but the productivity and quality of cocoa is very
low. The average productivity is 660 kg / ha, below the average the potential of 2000 kg / ha / yr. Factors
causes low productivity, i.e less maintained gardens, pests and diseases, plant age is not productive, pest
diseases such as PBK (Cocoa Pod Borer), Vascular Streak Dieback (VSD), and fruit rot disease (Phytopthora
palmivora). The effort to mitigate them is through improvement of farming, including the use of superior/
excellent planting material, pest and disease control and good processing system through fermentation.
Excellent planting materials are used in the Cocoa Gernas are ICCRI 03, ICCRI 04, Sulawesi 1, 2 and Sca
6. Improvements to enhance cocoa productivity do with the technique side grafting and top grafting. Farmers
in subak abian Taman Sari, which is included in the farmer groups of Sapta Gopala Sari, Candikusuma
village, Melaya, have used top grafting technique using wiwilan plants with a result of > 90%. Increased
productivity and production yield of cocoa is reached 40-68% in young cocoa plants side grafting and top
grafting than local cocoa from the farmers.

Key words: Productivity, side grafting, top grafting, and farmer groups

PENDAHULUAN

Saat ini sub sektor perkebunan merupakan
sektor yang penting bagi keberlanjutan
perekonomian bangsa. Dari sisi penerimaan
negara, pada tahun 2008 sub sektor perkebunan
memberikan sumbangan penerimaan negara lebih
dari US $ 18,85 milyar yang melibatkan petani

sebanyak 19,43 juta KK (Anon, 2009). Selain
sebagai komoditi ekspor, komoditi perkebunan
juga berperan dalam mendukung penyediaan
bahan baku industri dalam negeri, seperti industri
ban, sarung tangan, minyak goreng, rokok,
minuman, tekstil, cokelat dan sebagainya. Kakao
merupakan komoditi sub sektor perkebunan yang
memiliki nilai yang strategis. Komoditi kakao



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 31, Desember 2012 156

merupakan komoditi yang sangat penting karena
hampir 90% dimiliki oleh petani (Perkebunan
Rakyat) dari total areal sekitar 1,5 juta ha (Anon,
2009; Anon, 2010a).

Indonesia adalah negara produsen kakao
terbesar ke tiga di dunia setelah Pantai Gading,
dan Ghana dengan luas areal 1.563.423 ha dan
produksi 795.581 ton. Sungguhpun Indonesia
dikenal sebagai negara produsen kakao terbesar
ke tiga di dunia, tapi produktivitas dan kualitasnya
(mutunya) masih sangat rendah (Anon, 1988;
Anon, 2010a). Rata-rata produktivitasnya hanya
660 kg/ha, masih jauh di bawah rata-rata potensi
yang diharapkan sebesar 2000 kg/ha/thn,
sedangkan Pantai Gading produktivitasnya sudah
mencapai 1500 kg/ha/thn.

Beberapa faktor yang menyebabkan
rendahnya produktivitas, antara lain kondisi kebun
yang kurang terawat, serangan hama dan penyakit,
umur tanaman yang sudah tua (tidak produktif),
serangan hama penyakit terutama adalah serangan
PBK (Penggerak Buah Kakao), Vascular Streak
Dieback (VSD), dan penyakit busuk buah
(Phytopthora palmivora) sehingga menyebabkan
turunya produktivitas sebesar 30% dari
produktivitas yang pernah dicapai (1.100 kg/ha/
thn). Pemerintah sebenarnya sudah berupaya
mengendalikan PBK dan VSD, namun karena
pelaksanaannya masih bersifat parsial, maka
hasilnya belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
mulai tahun 2009 pemerintah melaksanakan
Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao
Nasional (Gernas Kakao) di 9 provinsi dan di 40
kabupaten. Gerakan ini bertujuan untuk
mempercepat peningkatan produktivitas dan mutu
kakao nasional dengan memberdayakan/
melibatkan secara optimal seluruh potensi
pemangku kepentingan (stakeholder) perkakoan
nasional.

Kakao Indonesia, khususnya yang dihasilkan
oleh rakyat, di pasar Internasional masih dihargai
paling rendah karena citranya kurang baik, yakni
didominasi oleh biji tanpa fermenasi, biji-biji
dengan kotoran tinggi serta terkontaminasi
serangga, jamur dan mitotoksin. Sementara itu,
peningkatan permintaan akan kakao yang
berkualitas semakin meningkat seiring dengan
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan konsumsi kakao. Peluang ini dapat
dimanfaatkan oleh Indonesia, karena Indonesia
memiliki keunggulan dalam hal pengembangan
kakao, antara lain ketersediaan lahan yang cukup
luas, biaya tenaga kerja relatif murah, potensi

pasar domestik yang besar dan sarana
transportasi yang cukup baik.

Upaya untuk dapat menangkap peluang
tersebut di atas adalah dengan meningkatkan
produktivitas dan mutu kakao melalui perbaikan
budidaya tanaman, diantaranya dengan
penggunaan bahan tanam unggul, pengendalian
hama dan penyakit dan sistem pengolahan yang
baik melalui fermentasi dan lainnya. Tujuan dari
tulisan ini adalah menyampaikan peluang
peningkatan produktivitas kakao dengan sambung
pucuk dan sambung samping dengan
memanfaatkan bahan tanam (entres) unggul SE
hasil perbanyakan Puslit Kopi dan Kakao Jember.

METODOLOGI

Bahan Tanam Kakao

Tanaman kakao merupakan tanaman tahunan.
Jika dibudidayakan dengan baik dapat memberikan
produksi yang menguntungkan. Berdasarkan hasil
penelitian di tujuh kebun kakao di Jawa Timur,
produksi puncak kakao dapat dicapai pada umur
10-20 tahun (Anonimus, 2010b).

Pertumbuhan dan produksi suatu tanaman
merupakan interaksi antara faktor genetis tanaman
dengan lingkungannya. Karena itu pertumbuhan
dan produktivitas kakao ditentukan oleh sifat
genetis bahan tanamnya dan interaksinya dengan
lingkungan tempat tumbuhnya. Produksi potensial
ditentukan oleh sifat genetis bahan tanam,
sedangkan produksi aktual di lapangan ditentukan
oleh lingkungan tempat tumbuhnya, baik berupa
kesesuaian lahan maupun cara budidayanya.
Kesesuaian lahan, cara budidaya yang baik dan
pemilihan bahan tanam yang tepat merupakan
modal dasar untuk mendapatkan produksi kakao
yang optimal (Winarno dan Dedi Suhendi, 2010).

Untuk memperoleh produksi kakao yang
tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, sangat
dibutuhkan bahan tanam yang terpilih dan yang
telah terseleksi dengan baik. Dalam kegiatan
Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao
Nasional (Gernas Kakao), digunakan lima bahan
tanam terpilih yang telah dilepas oleh Menteri
Pertanian, yaitu ICCRI 03, ICCRI 04, Sulawesi 1,
Sulawesi 2, dan Scavina 6 (Anonimus, 2010b).

Deskripsi dari masing-masing bahan tanam
yang digunakan dalam kegiatan Gerakan
Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional
disajikan pada Tabel 1.
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Untuk mendapatkan bahan tanam unggul
seperti di atas, diperlukan usaha pemuliaan
tanaman yang dilakukan dalam waktu yang cukup
lama. Upaya tersebut meliputi kegiatan : koleksi
plasma nutfah, pengujian klon, persilangan antar
klon, pengujian keturunan, dan pemilihan individu
pohon terpilih untuk menghasilkan klon baru.
Kegiatan tersebut dilakukan secara
berkesinambungan agar diperoleh bahan tanam
unggul yang memilki sifat seperti : (1) potensi
produksi tinggi, (2) kualitas atau mutu biji sesuai
dengan keinginan konsumen, dan (3) toleran
terhadap hama dan penyakit (Winarno dan Dedy
Suhendi 2010).

Perbanyakan Tanaman Kakao

Perbanyakan Secara Generatif

Tanaman kakao dapat diperbanyak secara
vegetatif maupun generatif. Perbanyakan secara
generatif biasanya digunakan bahan tanam berupa
biji atau benih. Benih atau biji yang digunakan
diambil dari tanaman kakao produksi, baik dari
tanaman kakao klonal maupun pertanaman kakao
hibrida. Jika biji yang ditanam, maka akan
dihasilkan tanaman kakao dengan tingkat
segregasi (pemisahan sifat) yang sangat beragam,
sehingga produktivitas dan mutu hasilnya tidak
menentu. Biji kakao yang baik untuk bahan tanam
kakao adalah berukuran besar, bernas, bebas dari
hama dan penyakit, dan biji tidak kadaluwarsa.

Perbanyakan secara generatif bisa dilakukan
dengan dua cara, yaitu secara buatan dan alami.
Perbanyakan secara buatan dilakukan dengan
menyilangkan dengan tangan antara dua tanaman
kakao. Serbuk sari jantan tanaman kakao
ditempelkan kepada kepala putik tanaman kakao
lainnya. Sementara itu, perbanyakan secara alami
biasanya dilakukan oleh lalat yang menempelkan

serbuk sari jantan pada kepala putik tanaman
kakao (Karmawati et al., 2010).

Perbanyakan Secara Vegetatif

Bahan yang digunakan untuk perbanyakan
secara vegetatif bisa berupa akar, batang, cabang,
bisa juga bagian dari daun. Hingga saat ini, bagian
vegetatif dari tanaman kakao yang banyak
digunakan sebagai bahan tanam untuk
perbanyakan vegetatif adalah batang atau cabang
yang disebut entres (kayu okulasi). Ciri entres
yang baik diantaranya adalah, tidak terlalu muda
atau tua, ukurannya relatif sama dengan batang
bawah, masih segar, serta tidak terkena hama dan
penyakit.

Perbanyakan vegetatif tanaman kakao dapat
dilakukan dengan cara okulasi, setek atau kultur
jaringan. Perbanyakan vegetatif yang lazim
dilakukan adalah dengan cara okulasi, karena
penyetekan masih sulit dilakukan di tingkat petani.
Sementara itu, perbanyakan secara kultur jaringan
dilakukan dengan teknologi SE (Somatic
Embryogenesis) dan saat ini klon hasil dari
teknologi SE, masih dalam uji coba di lapangan.

Somatic Embryogenesis adalah proses
dimana sel somatic ditumbihkan dalam kondisi
yang terkontrol berkembang menjadi sel
embriogeneik yang selanjutnya setelah melewati
serangkaian perubahan morfologi dan biokimia
dapat menyebabkan pembentukan embrio somatik
(embrio klonal) yang secara genetik sama dengan
“induknya” (Anon, 2010b). Sementara itu,
perbanyakan secara okulasi dilakukan dengan
menempelkan mata kayu pada kayu batang bawah
yang telah disayat kulit kayunya dengan ukuran
tertentu, diikat dan dipelihara sampai menempel
sempurna walaupun tanpa ikatan agi.

Tanaman kakao hasil perbanyakan vegetatif
memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan entres

Tabel 1. Deskripsi dari masing-masing bahan tanam yang digunakan dalam kegiatan Gerakan Peningkatan
Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Anon, 2010b)

Karakter ICCRI 03 ICCRI 04 Scavina 6 Sulawesi 1 Sulawesi 2

Potensi hasil* 2,09 t/ha 2,06 t/ha 1,54 t/ha 1,80-2,50 t/ha 1,8-2,75 t/ha
Berat biji kering 1,28 g 1,27 g 0,65-0,80 g 1,10 g 1,00 g
Kadar kulit ari 11,03% 11,04% 11,67-18,75% 11,3% 11,64%
Kadar lemak biji 55,01% 55,07% 49,6-58,17% 48,5% 45,00-47,0%
Penyakit busuk buah Agak tahan Tahan Tahan Agak tahan Agak tahan
Penyakit VSD Agak tahan Rentan Tahan Tahan Agak tahan
Hama PBK Agak tahan Rentan - Rentan Agak tahan

Keterangan : * = populasi 1.100 pohon/ha.
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yang digunakan. Jika entres berasal dari cabang
plagiotrop, pertumbuhan tanaman yang dihasilkan
akan seperti cabang plagiotrop dengan bentuk
pertumbuhan seperti kipas. Perbanyakan vegetatif
akan menghasilkan tanaman yang secara genetis
sama dengan induknya sehingga akan diperoleh
tanaman kakao yang produktivitas serta
kualitasnya seragam. Karena itu, penggunaan
bahan tanam vegetatif yang berasal dari kolon-klon
kakao yang sudah teruji keunggulannya akan lebh
menjamin produktivitas dan kualitas biji kakao
yang dihasilkan.

Perbanyakan tanaman kakao secara vegetatif
telah lama dilakukan pada tanaman kakao mulia
dengan cara okulasi dengan menggunakan bahan
tanam berupa entres klon-klon unggul dari jenis
DR 1, DR 2, dan DR 38 (Karmawati et al., 2010).
Perbanyakan vegetatif dengan bahan tanam yang
berasal dari klon-klon unggul hasil dari teknologi
SE pada tanaman kakao lindak telah banyak
dilakukan oleh petani atau pekebun di lapang
seperti di kelompok tani subak abian Taman sari,
Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya,
Jembrana.

Perbanyakan secara Vegetatif dengan
Sambung Samping.

Sambung samping adalah teknik
perbanyakan secara vegetatif dimana tanaman baru
yang tumbuh akan sama degan tanaman induknya
(asal entres). Tangkai pucuk (entres) diambil dari
pohon yang paling bagus pertumbuhannya dan dari
klon yang terpilih, memberikan hasil panen yang
banyak dan tahan terhadap hama dan penyakit
utama tanaman kakao serta cocok dengan kondisi
lingkungan setempat.

Untuk melakukan sambung samping, pada
tanaman kakao yang sehat dibuat tapak
sambungan pada ketinggian 45-75 cm dari pangkal
batang. Entres yang digunakan berwarna hijau
kecoklatan dengan 3-5 mata tunas. Bagian bawah
entres dipotong miring 3-5 cm dan pada bagian
sebelahnya dipotong miring 2-3 cm. Entres lalu
dimasukkan dengan hati-hati ke dalam tapak
sambungan dengan membuka lidah torehan.
Pastikan bagian torehan yang panjang menghadap
ke arah kayu dan torehan pendek mengarah ke
kulit pohon. Entres lalu ditutup dengan plastik
sampai tertutup seluruhnya, dan diikat dengan tali
rafia agar hujan tidak masuk pada bidang
sambungan.

Plastik dibuka setelah terlihat ada tanda
pertumbuhan tunas dari entres yang disambung,
umumnya plastik dibuka pada umur sambungan

21 hari. Ikatan tali bagian bawah dibiarkan agar
sambungan dapat melekat kuat. Setelah
sambungan berumur tiga bulan atau panjang tunas
45 cm, pucuk sambungan dipotong dengan
meninggalkan 3-5 mata tunas untuk pembentukan
dahan utama. Pemupukan dilakukan setelah
sambungan berumur 4-6 bulan, diikuti pemupukan
susulan dua kali setahun pada awal dan akhir
musim hujan.

Perbanyakan secara Vegetatif dengan
Sambung Pucuk.

Sambung pucuk (top grafting) adalah salah
satu metode dalam peremajaan tanaman kakao
secara vegetatif dengan menanam klon unggul.
Biasanya dilakukan pada bibit yang telah berumur
tiga bulan. Hal ini  dimaksudkan untuk
mendapatkan bibit baru yang memiliki keunggulan
: produksi tinggi, tahan terhadap hama dan
penyakit serta mudah dalam perawatan.

Untuk sambung pucuk yang dilakukan oleh
petani di subak abian Taman Sari yang termasuk
salah satu bagian dari kelompok tani Sapta
Gopala Sari di desa Candi Kusuma, kecamatan
Melaya, Jembrana menggunakan wiwilan atau
embung yang tumbuh dekat dengan permukaan
tanah pada tanaman kakao lindak yang akan
diremajakan. Wiwilan-wiwilan atau embung yang
tumbuh di sekitar batang utama tanaman kakao
dan dekat dengan permukaan tanah diseleksi
petani untuk dijadikan batang bawah. Tingkat
keberhasilan dengan teknik sambung pucuk
(sambungan hidup) yang dilakukan petani lebih
dari 90 %, dengan menggunakan entres dari klon-
klon unggul SE hasil perbanyakan Puslitkoka
Jember.

Prinsip penyambungan dengan teknik
sambung pucuk dengan menggunakan batang
bawah dari wiwilan atau embung sama dengan
sambung pucuk menggunakan bibit dari biji yang
ditanam di polibag, yaitu :
• Peralatan yang digunakan adalah tali plastik,

plastik sungkup, gunting pangkas, pisau
okulasi, dan entres.

• Dilakukan pada wiwilan atau embung dengan
ukuran tertentu atau pada umumnya sebesar
pensil.

• Pada potongan penyambungan tinggalkan 4
pucuk daun di bawah tempat sambungan
pucuk. Entres diambil dari klon terpilh dengan
ukuran ± 10 cm atau mempunyai 2-3 mata
tunas.

• Setelah siap menyediakan mata tunas, belah
pucuk yang akan disambung dari atas ke
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bawah dengan jarak 4-5 cm dan masukkan
entres mata tunas ke dalam belahan pucuk.

• Ikat kuat dengan tali plastik, mulai dari bawah
ke atas di bagian tapak penyambungan atau
belahan dan sungkup dengan plastik dan ikat
di bagian bawah.

• Apabila tunas masih hijau menandakan
sambungan berhasil dan manakala tunas
hitam menandakan sambungan gagal. Buka
plastik penutup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para petani atau pekebun kakao di subak
abian Taman Sari, desa Candikusuma, kecamatan
Melaya Jembrana umumnya menggunakan teknik
sambung pucuk di dalam meremajakan tanaman
kakao miliknya. Teknik sambung pucuk sudah
dilakukan mulai tahun 2010 pada tanaman kakao
lindak milik petani yang umur tanamannya sudah
lebih dari 10 tahun. Umumnya tanaman kakao milik
petani, produktivitasnya sangat rendah, yaitu
berkisar antara 500 s/d 600 kg/ha/tahun.
Produktivitas kakao yang rendah ini bisa
dimaklumi, karena kondisi kebun yang kurang
terawat, serangan hama dan penyakit, umur
tanaman yang sudah tua (tidak produktif),
serangan hama penyakit terutama adalah serangan
PBK (Penggerak Buah Kakao), Vascular Streak
Dieback (VSD), dan penyakit busuk buah
(Phytopthora palmivora).

Tanaman kakao hasil sambung pucuk atau
beberapa diantaranya dengan sambung samping
sudah mulai berbuah dan beberapa diantara buah
kakao tanaman hasil dari penyambungan sudah
di panen. Beberapa karakter dari buah hasil panen
dari tanaman hasil penyambungan disajikan pada
Tabel 2, di bawah ini.

Dari beberapa karakter buah kakao hasil
sambung sambung samping dan sambung pucuk
yang tertera pada Tabel 2, dapat dihitung rata-rata
produksi tanaman kakao per hektar. Produksi
kakao dari segi pendekatan agronomi berhubungan
erat dengan jumlah buah yang dipanen dan nilai
buah (pod value). Rumus yag digunakan untuk
menghitung produksi tanaman kakao per pohon
yaitu :

Y = P X PV atau Y = P X (bd X N)

Dimana, Y = produksi (kg/ha); P = jumlah buah
yang dipanen; PV = nilai buah (gram); bd = rata-
rata berat biji kering (gram); N = rata-rata jumlah
biji per buah (buitir) (Siregar et al., 2010).U n t u k
menghitung peluang peningkatan produktivitas
tanaman kakao muda dengan sambung samping
dan sambung pucuk bisa menggunakan rumus di
atas. Dengan menggunakan rumus di atas dapat
diketahui produktivitas kakao per pohon yaitu :

Y = P X (bd X N)  H” Y = 25 X (0,80 X 42) H”
Y = 25 X (33,6 g) H” Y = 840 g = 0,84 kg/pohon.

Apabila dalam 1 hektar lahan terdapat 1000 pohon
kakao, maka produksi kakao yang diperoleh
adalah : 840 kg/ha. Jadi dengan demikian, peluang
peningkatan produksi kakao dengan sambung
samping dan sambung pucuk berkisar antara 40-
68 % dari produksi kakao yang biasa diperoleh
petani dari tanaman kakao lindaknya yang sudah
berumur lebih dari 10 tahun.

KESIMPULAN

Dari hasil tinjauan pustaka dan kajian yang
dilakukan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya adalah :
1. Pemilihan bahan tanam yang tepat

merupakan modal utama dalam mencapai
produksi kakao yang tinggi.

Tabel 2. Beberapa karakter buah kakao hasil dari sambung pucuk dan sambung samping di subak abian
Taman Sari, desa Candikusuma, kecamatan Melaya Jembrana

No.                               Karakter Rata-rata

1 Jumlah buah yang dipanen per pohon per tahun 25 buah
2 Berat buah 420 gram
3 Panjang buah 21 cm
4 Lingkar buah 25 cm
5 Jumlah biji per buah 42 butir
6 Berat biji basah per buah 110 gram
7 Berat biji kering per buah 33,5 gram
8 Rata-rata berat biji kering 0,80 gram
8 Fod value (nilai buah) 29,85 H” 30 buah kakao
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2. Pemilihan dan penggunaan bahan tanam
kakao yang unggul, baik untuk sambung
samping dan sambung pucuk, untuk
keberhaslian selanjutnya perlu diikuti oleh
tindakan kultur teknis yang baik.

3. Tingkat keberhasilan sambung samping dan
sambung pucuk yang dilakukan petani di
lapangan mencapai > 90 %.

4. Peluang peningkatan produktivitas dan
produksi kakao dengan sambung samping
dan sambung pucuk mencapai 40-68 %.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus. 1988. Peningkatan Mutu Kakao
Rakyat. Direktorat Penyuluhan Perkebunan.
Proyek Pengembangan Penyuluhan
Pertanian Pusat. Badan Diklatluhtan. Deptan.
28 hal.

Anonimous. 2009. Komisi IV DPR-RI Dukung
Gernas  Kakao. http://ditjenbun.deptan.go.id/
web.old//index.php?option=com_content&
task=view&id=305&Itemid=62. Diakses
tanggal 23 Januari 2011.

Anonimus. 2010a. Budidaya Tanaman : Pedoman
Bertanam Cokelat. Yrama Widya. Bandung.
158 Hal.

Anonimus. 2010b. Buku Panduan Teknis Budidaya
Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.).
Gernas Kakao. Kementerian Pertanian. Dirjen
Perkebunan. Jakarta. 74 Hal.

Karmawati, E., Z. Mahmud, M. Syakir, J. Munarso,
K. Ardana dan Rubyo. 2010. Budidaya dan
Pasca Panen Kakao. Puslitbangbun. Badan
Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. 92
Hal.

Siregar, T. H. S., S. Riyadi dan L. Nuraeni. 2010.
Budidaya Cokelat. Penebar Swadaya.
Jakarta. 172 Hal.

Winarno, H., dan D. Suhendi. 2010. Bahan tanam
kakao. Dalam Lukito AM et al (Editor). Buku
Pintar Budi Daya Kakao. AgroMedia Perkasa.
Jakarta. Hlm. 42-53



BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN, Volume 10 No. 31, Desember 2012 161
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ABSTRAK

Fermentasi ditujukan untuk menumbuhkan senyawa pembentuk citarasa dan aroma khas cokelat
dengan bantuan mikroba alami, sehingga perubahan-perubahan di dalam biji akan mudah terjadi, seperti
perubahan warna keping biji, peningkatan aroma dan rasa, serta perbaikan konsistensi keping biji, disamping
melepaskan pulp biji. Kajian mengenai pengaruh lama waktu fermentasi terhadap keragaan fisik biji kakao
telah dilaksanakan di subak abian Sumber Urip, desa Pengragoan, kecamatan Pekutatan Jembrana pada
tahun 2011. Kajian bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap karakter fisik biji kakao
yang dihasilkan oleh petani subak abian Sumber Urip. Kajian menggunakan rancangan acak lengkap
(RAL) empat perlakuan diulang tiga kali. Perlakuan yang dimaksud adalah : tanpa fermentasi (f0); fermentasi
selama empat hari (f4); fermentasi selama lima hari (f5), dan fermentasi selama enam hari (f6). Parameter
yang diamati adalah :karakter fisik buah dan biji sebelum dan sesudah fermentasi, seperti : bobot buah,
jumlah biji per buah, bobot biji basah buah, bibit biji kering buah, jumlah biji kering per 100 g, bobot per biji
kering dan nilai buah (fod value). Hasil analisis menunjukkan lama waktu fermentasi tidak berpengaruh
nyata terhadap seluruh karakter fisik biji yang diamati. Bobot per biji kering menurun dengan semakin
lamanya waktu fermentasi.

Kata kunci : Lama fermentasi, fisik biji kakao, dan subak abian

ABSTRACT

Fermentation is intended to foster flavor-forming compounds and distinctive aroma of chocolate with
the help of natural microbial, so that the transformation in seed easily occur, pieces of seed color change,
enhance the aroma and flavor, and improving the consistency piece seeds, besides releasing seed pulp.
Studies on the effect of the length of time the physical variability fermentation of cocoa beans have been
implemented in Subak abian Sumber Urip, Pengragoan Village, Pekutatan Jembrana district in 2011. The
study aimed to determine the effect of fermentation on the physical character of the beans produced by
farmers subak abian Sumber Urip. Studies using a completely randomized design (CRD) four treatments
repeated three times. The treatments are: no fermentation (f0); ferment for four days (f4); ferment for five days
(f5), and fermented for six days (f6). The parameters measured were: physical characteristics of fruits and
seeds before and after fermentation, such as fruit weight, number of seeds per fruit, seed weight wet fruit,
dried fruit seedlings seeds, dried seed number per 100 g dry weight per seed and fruit value (fod value). The
analysis revealed a long fermentation time did not significantly affect the whole character of the observed
physical seed. Dry weight per seed decreased with increasing duration of fermentation time.

Key words: Fermentation, cocoa beans, and subak abian

PENDAHULUAN

Pada saat ini, hampir semua orang sudah
mengenal cokelat yang merupakan bahan
makanan favorit, terutama bagi anak-anak dan
remaja. Bahan makanan cokelat mengandung gizi
yang tinggi karena di dalamnya terdapat protein

dan lemak serta unsur-unsur penting lainnya.
Harga yang relatif tinggi makanan cokelat
dibandingkan dengan bahan makanan yang lain
merupakan faktor pembatas dalam peningkatan
konsumsi cokelat sehari-hari oleh masyarakat.

Bahan makanan dari cokelat dihasilkan
melalui tahapan dan proses yang relatif panjang.
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Tanaman kakao (penghasil cokelat) menghasilkan
buah kakao yang di dalamnya terdapat biji-biji
kakao. Dari biji-biji kakao ini, dengan perlakuan
pasca panen, termasuk proses pengolahan dan
pengeringan akan dihasilkan biji kakao kering yang
siap dikirim ke pabrik pengolah untuk dijadikan
produk-produk setengah jadi dan produk-produk
sudah jadi.

Pada masa yang akan datang, komoditas biji
kakao diharapkan memperoleh posisi yang sejajar
dengan komoditas perkebunan lainnya, seperti
karet, kopi dan kelapa sawit baik dalam luas areal
maupun produksinya. Indonesia merupakan
penghasil kakao terbesar ke tiga di dunia setelah
Ivory-Coast dan Ghana dengan luasan pertanaman
hampir 1,5 juta hektar. Namun demikian dari luasan
tersebut di atas, hampir 90% merupakan
perkebunan rakyat (Anon,  2010).

Biji kakao di Indonesia, termasuk di provinasi
Bali, khususnya biji kakao yang dihasilkan oleh
rakyat, di pasar internasional dihargai paling
rendah, karena citranya kurang baik yakni
didominasi oleh biji-biji tanpa fermentasi, kadar
kotoran tinggi serta terkontaminasi oleh serangga,
jamur, dan mitotoksin (Anon, 2010). Di samping
itu, rendahnya mutu kakao, disebabkan oleh cara
pengelolaan termasuk pengolahan biji kakao yang
masih tradisional  (85 % biji kakao  produksi
nasional tidak difermentasi) sehingga kualitas biji
kakao Indonesia menjadi rendah.

Titik berat dalam pengolahan biji kakao
terletak pada proses fermentasi (Anon, 2010).
Tujuan utama dari fermentasi adalah untuk
mematikan biji, sehingga perubahan-perubahan di
dalam biji akan mudah terjadi, seperti perubahan
warna keping biji, peningkatan aroma dan rasa,
serta perbaikan konsistensi keping biji, disamping
melepaskan pulp biji (Siregar et al., 2010).
Fermentasi dapat dilakukan dengan menggunakan
wadah berupa kotak, keranjang atau karung.
Prinsipnya diperlukan lubang untuk mengatur
aerasi dan selama fermentasi wadah harus tertutup
dengan karung goni atau daun pisang (Anon, 2010;
Karmawati et al., 2010; Siregar et al., 2010).

Proses fermentasi biasanya berlangsung 4-6
hari (Siregar et al., 2010). Fermentasi yang
sempurna akan menghasilkan biji kakao dengan
cita rasa coklat yang diinginkan. Cita rasa coklat
 ditentukan oleh fermentasi dan penyangraian
(Karmawati et al., 2010).  Biji yang kurang
fermentasi ditandai dengan warna ungu, bertekstur
pejal, rasanya pahit dan sepat, sedang fermentasi
yang berlebihan akan menghasilkan biji yang
mudah pecah, berwarna cokat, cita rasa coklat
kurang baik dan berbau apek. Hasil kajian yag

dilakukan oleh Elizabeth el al. (2007) menunjukkan
perlakuan tingkat fermentasi (non fermentasi,
fermentasi tidak sempurna dan fermentasi
sempurna) terhadap biji kakao tidak berpengaruh
nyata pada bobot biji kering per buah, jumlah biji
per 100 gram dan bobot per biji kering.

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi
terhadap karakter fisik biji kakao yang dihasilkan
oleh petani di subak abian Sumber Urip, desa
Pengragoan, Pekutatan, Jembrana.

BAHAN DAN METODE

Pengkajian dilaksanakan di subak abian
Sumber Urip, desa Pengragoan, kecamatan
Pekutatan, Jembrana pada bulan Juni sampai
dengan bulan Agustus 2011 dengan melibatkan
kelompok wanita tani yang jumlahnya 15 orang.
Perlakuan yang diuji dalam kajian ini adalah lama
waktu fermentasi bij i kakao. Pengkajian
menggunakan rancangan acak lengkap (RAL)
empat perlakuan diulang tiga kali. Perlakuan
tersebut adalah : tanpa fermentasi (f0); fermentasi
selama empat hari (f4); fermentasi selama lima hari
(f5), dan fermentasi selama enam hari (f6).
Fermentasi selama 5-6 hari merupakan proses
fermentasi yang umumnya dilakukan oleh petani
di subak abian Sumber Urip.

Fermentasi menggunakan kotak yang dibuat
dari kayu dengan lubang didasarnya untuk
membuang cairan fermentasi atau keluar
masuknya udara. Biji kakao dalam kotak
fermentasi ditutup dengan daun pisang untuk
mempertahankan panas. Biji kakao dalam kotak
fermentasi selanjutnya diaduk setiap hari atau dua
dari selama proses fermentasi. Setelah proses
fermentasi berlangsung sesuai dengan perlakuan,
maka biji kakao kemudian diambil dan segera
dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan
penjemuran selama 7-10 hari di bawah matahari
yang bersinar penuh. Selama penjemuran biji
kakao dibalikkan 1-2 jam sekali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan terhadap karakter fisik buah
dan biji kakao yang dihasikan petani di subak abian
Sumber Urip, desa Pengragoan disajikan pada
Tabel 1 dan 2. Hasil analisis statistik terhadap
karakter fisik buah dan biji kakao sebelum
fermentasi, menunjukkan bobot buah, jumlah biji
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per buah dan bobot biji basah per buah tidak
berbeda nyata. Bobot buah kakao yang
dipergunakan dalam kajian ini berkisar antara
478,35-510,15 g, jumlah biji per buah berkisar
antara 40,95-45,02 biji per buah dan bobot biji
basah per buah bekisar antara 108,06-117,84 g.
Karakter fisik buah dan biji kakao yang dihasilkan
oleh petani di subak abian Sumber Urip, terutama
jumlah biji sudah sesuai apa yang dikemukakan
oleh Siregar et al. (2010) dan Prawoto dan
Winarsih (2010) yang menyatakan didalam setiap
buah kakao terdapat 30-50 biji dan jumlah ini
bergantung dari jenis tanaman.

Hasil analisis statistik terhadap karakter fisik
biji kakao seperti bobot biji kering per buah, jumlah
biji kering per 100 g dan bobot per biji kering
disajikan pada Tabel 1 dan 2. Hasil analisis
menunjukkan perlakuan lama fermentasi tidak
berpengaruh nyata terhadap semua parameter
yang diamati. Bobot biji kering per buah berkisar
antara 37,82-47,14 g, jumlah biji kering per 100 g
berkisar antara 114,72-119,82 biji dan bobot per
biji kering berkisar antara 0,82-0.89 gram.

Ukuran biji yang seragam merupakan salah
satu aspek yang sangat berperan dalam
menentukan mutu biji kakao. Ukuran biji
menentukan berat biji. Selain berat, yang
menentukan kualitas biji kakao adalah, kemurnian,
warna, bahan ikutan dan jamur (Anon, 2010).
Selanjutnya Siregar et al. (2010) menyebutkan di
Indonesia, penetapan mutu biji kakao dinyatakan

dengan jumlah biji per 100 gram contoh. Golongan
biji dibagi atas tiga kelompok, yaitu A, B, dan C.
Biji kelas A jumlahnya 90-100 butir, biji kelas B
jumlahnya 100-110 butir, dan biji kelas C,
jumlahnya 110-120 butir setiap 100 gram contoh.

Pada Tabel 1 dan 2 terlihat, keragaan fisik biji
kakao yang dihasilkan oleh petani di subak abian
Sumber Urip, dengan perlakuan lama fermentasi
yang berbeda memiliki kualitas yang kurang baik,
dimana jumlah biji kering per buah 40,95-45,02
dengan bobot per biji kering antara 0,82-0,89 gram
dan termasuk dalam kelompok biji dengan mutu
C, atau berukuran kecil. Siregar et al. (2010)
menyebutkan bahwa biji bermutu beratnya tidak
kurang dari 1,00 gram.

Perlakuan lama waktu fermentasi ternyata
menurunkan bobot per biji kering. Fermentasi
bertujuan untuk melepaskan pulp dan selama
fermentasi biji beserta pulp mengalami penurunan
berat sampai 25% dan fermentasi tak boleh lebih
dari 7 hari (Sirega et al., 2010 dan Anon, 2010).
Hal yang sebaliknya dihasikan oleh Elizabeth et
al. (2007) yang mendapatkan fermentasi yang
dilakukan pada biji kakao dapat meningkatkan
bobot per biji kering.

Untuk mendapatkan nilai buah (fod value)
dimana nilai buah adalah jumlah buah yang
diperlukan untuk mendapatkan 1 kg biji kakao
kering, digunakan Tabel 1. Dengan menggunakan
Tabel 1 di atas, maka didapat nilai buah yang
dihasilkan oleh petani kakao di subak abian

Tabel 1. Karakter fisik buah dan biji kakao sebelum dan setelah fermentasi

Perlakuan Bobot buah Jumlah Bobot biji basah Bobot biji Jumlah biji kering
 (g) biji/buah buah-1 (g) kering/buah (g) per 100 g

f0 500,55a 40,95a 108,06a 37,82a 114,72a
f4 498,05a 45,02a 12,57a 39,40a 115,80a
f5 510.15a 43,95a 1115,78a 46,31a 118,78a
f6 478,35a 42,89a 117,84a 47,14a 119,82a

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

Tabel 2. Karakter fisik biji kakao setelah fermentasi dan nilai buah (fod value)

Perlakuan Bobot per biji kering (g) Nilai buah (fod value)

f0 0,89a 26,44 H ≈ 27a
f4 0,87a 25,38 H ≈ 26a
f5 0,85a 21,59 H ≈ 22a
f6 0,82a 21,21 H ≈ 22a

Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNT 5%.
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Sumber Urip berkisar 22-27 buah. Dengan
demikian dengan jumlah buah antara 22-27 petani
kakao sudah mendapatkan 1 kg biji kakao kering.

KESIMPULAN

Dari hasil kaajian dan pembahasan yang
dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan
diantaranya :
1. Perlakuan lama waktu fermentasi tidak

berpengaruh nyata terhadap kakater fisik biji
kakao yang diamati

2. Secara umum,keragaan mutu fisik biji kakao
yang dihasilkan oleh petani kurang baik,
dimana bobot per biji kering < 1,00 gram dan
jumlah biji per 100 gram > 110 biji, yatu biji
berukuran kecil dengan mutu C.
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ABSTRAK

Pengembangan pertanian memiliki tantangan dalam ketersediaan sumberdaya lahan karena
meningkatnya alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian. Akibat dari berkurangnya luas areal
tanam akan berimplikasi terhadap menurunnya hasil produksi pangan. Memanfaatan lahan pekarangan
rumah dengan pertanian produktif merupakan salah satu cara mewujudkan  ketahanan pangan yang
berkesinambungan sekaligus mempercepat usaha diversifikasi pangan. Konsumsi pangan sebagai salah
satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia dapat diupayakan dengan memperhatikan mutu pangan.
Faktor penentu mutu pangan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan
pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang kurang beranekaragam akan berdampak
pada timbulnya masalah gizi baik gizi kurang ataupun gizi lebih. Kementerian Pertanian melalui Badan
Litbang Pertanian telah merintis Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) dengan mengembangkan
berbagai jenis tanaman, ternak  dan ikan secara terpadu, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan
secara beragam sekaligus dapat menambah pendapatan rumah tangga.

Kata kunci : Pemanfaatan pekarangan, produksi dan pertanian berkelanjutan

ABSTRACT

Agricultural development have challenges in the availability of land resources due to increasing land
conversion from agricultural to non-agricultural sectors. As result of the reduction in cultivated area implicate
on declining food production. Land utilization to productive agricultural homestead is one way to achieve
sustainable food security as well as accelerating business diversification. Food consumption as a factor in
determining the quality of human resources can be pursued with respect to food quality. The deciding factor
is the diversity of food quality, nutritional balance and food security. Nutritional imbalance caused by a lack of
food consumption will result in the emergence of diverse nutrition problems of poor nutrition or nutrition. The
Ministry of Agriculture through the Agency for Agricultural Research has pioneered the Sustainable Reserve
Food Garden Model (M-KRPL) to develop various types of crops, livestock and fish in an integrated manner,
so as to ensure the availability of food in various ways as well as to increase the household income.

Key words: Yard utilization, production and sustainable agriculture

PENDAHULUAN

Berbagai macam sorotan dunia internasional
tentang pangan, membuat Priseden Republik
Indonesia berulang kali dalam setiap pertemuan
menegaskan urgensi membangun ketahanan
pangan. Bahkan lebih spesifik lagi, pada acara
Konferensi Dewan Ketahanan Pangan pada bulan
Oktober 2010 di Jakarta, Priseden memberikan
arahan tentang ketahanan dan kemandirian pangan
nasional harus dimulai dari rumah tangga. Terkait
dengan hal ini, pemanfaatan lahan pekarangan
untuk pengembangan pangan rumah tangga

merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan
kemandirian pangan rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian
pangan pemerintah berupaya menggerakkan
kembali budaya menanam di lahan pekarangan,
baik di perkotaan maupun di pedesaan.  Untuk itu
Kementerian Pertanian telah menyusun  suatu
konsep yang disebut dengan “Kawasan Rumah
Pangan Lestari” (MKRPL) dengan prinsip
pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan
untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi
keluarga. Pengembangan kawasan rumah pangan
lestari di Provinsi Bali dilaksanakan di seluruh
Kabupaten/Kota.
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Untuk menjaga pertanian tetap berkelanjutan
dan ramah lingkungan diperlukan suatu sistem
yang memanfaatkan penggunaan sumberdaya
lokal secara optimal serta penggunaan input
seperti pupuk dan pestisida yang ramah
lingkungan. Selain itu, untuk mengurangi
penggunaan input luar dilakukan usaha
pemanfaatan limbah dari tanaman, ternak dan ikan.
Tetapi untuk mendapatkan produksi pertanian yang
berkelanjutan dan mempunyai produktivitas
optimal seringkali petani dihadapkan pada
kepemilikan lahan yang sempit. Konversi lahan
pertanian yang semakin meningkat akhir-akhir ini
juga merupakan ancaman terhadap keberlanjutan
pertanian. Dalam kunjungan Mentri Pertanian ke
Subak Guama di sela-sela KTT Asean 19
menyebutkan bahwa lahan pertanian RI berkurang
100 ribu Ha/tahun. Oleh karena itu diamanatkan
kepada daerah untuk menetapkan Perda lahan
pertanian berkelanjutan dengan Undang Undang
No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (PLP2B).  Sementara alih
fungsi atau konversi lahan pertanian dan lahan
sawah ke non pertanian di Bali rata-rata 436
hektare atau 0,50 persen pertahun selama kurun
waktu 14 tahun hingga 2011.  Salah satu pemicu
alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain
adalah rendahnya isentif bagi petani dalam
berusaha tani dan tingkat keuntungan berusahatani
relatif rendah. Selain itu, usaha pertanian
dihadapkan pada berbagai masalah yang sulit
diprediksi dan mahalnya biaya pengendalian
seperti cuaca yang tidak menentu, serangan hama
dan penyakit, tidak tersedianya sarana produksi
dan pemasaran. Alih fungsi lahan banyak terjadi
justru pada lahan pertanian yang mempunyai
produktivitas tinggi menjadi lahan non-pertanian,
sehingga sangat berpengaruh pada ketersedian
lahan pertanian, dan ketersediaan pangan serta
fungsi lainnya. Oleh karena itu kebijakan
pemantapan ketahanan pangan menjadi isu
sentral dalam pembangunan serta merupakan
fokus utama dalam pembangunan pertanian.
Ketahanan pangan suatu negara dapat diartikan
sebagai kemampuan negara memenuhi
kecukupan pangan seluruh penduduk meliputi
aksesibilitas (keterjangkauan), stabilitas serta
kontinuitas pengadaan dan distribusi. Tuntutan
seperti ini akan mendorong munculnya sistem
pertanian produktif yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan. Dalam hal ini, pemanfaatan potensi
lahan pekarangan perlu dioptimalkan untuk
kebutuhan masa depan, salah satu cara yang
dapat ditempuh adalah melalui diversifikasi.
Diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan cara

penganekaragaman usaha pertanian, mulai dari
pergantian jenis tanaman ataupun dengan cara
tumpangsari.

Pekarangan sebagai salah satu bentuk
usahatani,  pengembangan di pedesaan umumnya
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan atau
sumber pangan sehari-hari. Lahan pekarangan
merupakan lahan terbuka yang terdapat di sekitar
rumah tinggal. Oleh karena itu peranan dan
pemanfaatannya bervariasi tergantung pada tingkat
kebutuhan, sosial budaya, pendidikan
masyarakat, faktor fisik dan ekologi setempat.
Lahan pekarangan di perkotaan akan cendrung
mempertimbangkan aspek keindahan.  Dengan
penataan lahan pekarangan yang baik diharapkan
dapat memberikan lingkungan yang menarik,
nyaman dan sehat serta menyenangkan.

Untuk menjaga keberlanjutan dan
mendapatkan nilai ekonomi dari kegiatan
pemanfaatan pekarangan, maka usaha-usaha yang
dilakukan perlu diintegrasikan antara  unit
pengolahan dan pemasaran. Hal ini dimaksudkan
sebagai upaya penyelamatan hasil yang melimpah
dan peningkatan nilai tambah produk. Pemanfaatan
pekarangan secara terpadu merupakan salah satu
alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan
dalam rumah tangga, disamping dapat
memberikan  kepuasan jasmani dan rohani
(Anonim, 2009).

Tujuan yang diharapkan dari pemanfaatan
pekarangan dengan sistem pertanian
berkelanjutan antara lain terpenuhinya kebutuhan
pangan dan gizi keluarga, meningkatkan
ketrampilan keluarga dalam pemanfaatan lahan
pekarangan  agar terjaga kelestarian dan
keberagaman sumber pangan lokal, serta
menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan
sehat. Dengan memanfaatkan pekarangan untuk
ditanami berbagai tanaman. berarti ikut
mendukung upaya mengatasi laju pemanasan
global, karena kita tahu tumbuhan akan
berfotosintesis  pada siang hari dengan mengambil
CO2 dari udara dan sebagai hasilnya tumbuhan
melepaskan O2 ke udara dan dimanfaatkan oleh
mahluk hidup termasuk manusia. Jadi dengan
menanam tanaman produktif di pekarangan dapat
mengurangi konsentrasi CO2 yang semakin
meningkat akibat emisi kendaraan bermotor,
sehingga kualitas udara menjadi lebih baik
(Anonim, 2010)..

Tulisan ini merupakan review dari berbagai
bahan kajian dan dokumen yang terkait dengan
diversifikasi pangan dan optimalisasi lahan
pekarangan khususnya yang terkait dengan
perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan
MKRPL.
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PERTANIAN BERKELANJUTAN

Sistem pertanian berkelanjutan adalah
pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk
usaha pertanian guna membantu kebutuhan
manusia sekaligus mempertahankan atau
meningkatkan kualitas lingkungan dan
melestarikan sumberdaya alam. Pertanian
berkelanjutan identik dengan pertanian yang ramah
lingkungan dan berorientasi pada perubahan
teknologi dan kelembagaanuntuk kebutuhan
manusia secara berkelanjutan.  Konsep sistem
pertanian berkelanjutan adalah mempertahankan
ekosistem alami lahan pertanian yang sehat,
bebas dari bahan-bahan kimia yang meracuni
lingkungan. Salah satu upaya pertanian
bekelanjutan adalah dengan menerapkan
pertanian organik.

Pertanian organik adalah sistem manajemen
produksi terpadu yang menghindari penggunaan
pupuk buatan, pestisida, hasil rekayasa genetik,
dan menekan pencemaran udara, tanah, dan air
yang bersifat meracuni lingkungan dengan tujuan
untuk memperoleh kondisi lingkungan yang sehat.
Pengelolaan pertanian berkelanjutan dilakukan
melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara
optimal, lestari dan menguntungkan. Ternak
ruminansia, perikanan, dan ternak unggas, dapat
dikembangkan secara terpadu sehingga
merupakan bagian dari “pertanian organik”.
Pertanian organik akan banyak memberikan
keuntungan ditinjau dari peningkatan kesuburan
tanah dan peningkatan produksi tanaman maupun
ternak, serta dari l ingkungan dalam
mempertahankan keseimbangan ekosistem. Di
samping itu, dari segi ekonomi dapat menghemat
pengeluaran terutama untuk pembelian pupuk.

Pada prinsipnya, pertanian organik sejalan
dengan pengembangan pertanian masukan
teknologi rendah (low-input technologi) dan upaya
menuju pembangunan pertanian berkelanjutan. Kita
mulai sadar tentang potensi teknologi, kerapuhan
lingkungan, dan kemampuan budi daya manusia
dalam merusak lingkungan. Menurut Harwood
(1990) ada tiga kesepakatan yang harus
dilaksanakan dalam pembangunan pertanian
berkelanjutan, antara lain: (i) produksi pertanian
harus ditingkatkan tetapi efisien dalam
pemanfaatan sumber daya, (ii) proses biologi harus
dikontrol oleh sistem pertanian itu sendiri  dan (iii)
daur hara dalam sistem pertanian harus lebih
ditingkatkan..

Penerapan pertanian berkelanjutan di tingkat
rumah tangga secara prinsip, metode, praktek, dan
falsafah bertujuan agar pertanian layak dan

menguntungkan secara ekonomi, secara ekologi
dapat dipertanggungjawabkan, secara sosial dapat
diterima, dan secara budaya sesuai dengan
kondisi setempat.

PERMASALAHAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN

Permasalahan usahatani pada lahan
pekarangan saat ini adalah: (i) Pemanfaatan lahan
belum optimal, produktivitas tanaman relatif
rendah, dan belum berorientasi ekonomi; (ii)
Penataan tanaman tidak teratur dan pemeliharaan
belum optimal; (iii) Mutu hasil relatif rendah
terutama disebabkan jumlah pemupukan yang
kurang (iv) Belum dilakukan pengolahan hasil pada
tingkat rumahtangga untuk memperoleh nilai
tambah.

Hal demikian terjadi karena lemahnya
kelembagaan (permodalan dan pemasaran) dan
sistem alih teknologi serta pembinaan oleh
instansi terkait. Karena itu, pengembangan
komoditas pada suatu kawasan yang didukung
oleh inovasi teknologi perlu mendapat perhatian.

Pertanian organik belum dapat ditetapkan
secara murni mengingat cukup banyak kendala
yang dihadapi. Dalam penerapannya pertanian
organik banyak menghadapi kendala berupa
keruahan (bulkiness) pupuk organik, takarannya
harus banyak, dan dapat menghadapi persaingan
dengan kepentingan lain dalam memperoleh sisa
pertanaman dan limbah organik dalam jumlah yang
cukup.

Di Indonesia, kebijakan mengenai pupuk
hayati  belum terlalu banyak, karena masih
mementingkan dan mengunggulkan budi daya
kimiawi. Bioteknologi yang menjadi dasar
pengembangan pupuk hayati baru pada tahap awal
pengembangan. Sistem pertanian berkelanjutan
mengajak untuk bijak pada lingkungan
sumberdaya alam dengan memperhatikan aspek
lingkungan pangan khususnya dalam kerangka
program ketahanan pangan nasional. Upaya-
upaya yang dapat dilakukan antara lain
meningkatkan produktivitas lahan dan
mengoptimalkan lahan pekarangan dengan
membatasi penggunaan input luar.
Pengembangan jenis tanaman yang cepat tumbuh
dan berumur pendek dapat dimanfaatkan sebagai
sumber pendapatan. Pemanfaatan  bahan-bahan
local yang ada untuk mengatasi kendala produksi
dipandang sangat bagus untuk menghemat
pengeluaran.
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PELUANG PENGEMBANGAN SISTEM
PERTANIAN BERKELANJUTAN

Dalam jangka pendek pemanfaatan lahan
pekarangan dapat dilakukan dengan pilihan
komoditas yang toleran dengan faktor-faktor
pembatas di lahan pekarangan. Beberapa jenis
tanaman pangan yang cocok ditanam adalah jenis
sayur-sayuran dan hortikultura seperti cabai,
terong, kol, sawi dan buah-buahan di lahan
pekarangan.

Dari segi iklim, Desa Baha, Kecamatan
Mengwi, Badung cukup mendukung
pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
karena secara ekonomi mempunyai akses pasar
ke warung dan pasar Blahkiuh (berdekatan dengan
Desa Baha)

Banyak masalah dalam pengembangan
tanaman pangan baik secara teknis maupun non
teknis. Prioritas masalah atau isu pokok yang
perlu dicarikan pemecahannya secara cepat
adalah: (i) Masalah ketersediaan bibit bermutu dari
jenis tanaman pangan lokal; (ii) Aspek budidaya
menuju peningkatan produktivitas; (iii) Peningkatan
mutu hasil; (iv) Ketersediaan sarana produksi dan
teknologi di lingkungan petani; (v) Pengembangan
komoditas dengan pendekatan skala ekonomi
(kawasan) dan skala usaha rumahtangga yang
layak; (vi) Masalah alih teknologi dan adopsi; serta
(vii) Pemasaran dan penumbuhan agroindustri
pedesaan. Beberapa jenis teknologi tanaman
pangan dan hortikultura  telah tersedia yang
dihasilkan oleh Lembaga Penelitian (UPT) Badan
Litbang Pertanian. Teknologi tersebut mulai dari
varietas unggul, teknik budidaya, pengendalian
OPT, pengolahan hasil, dan komponen teknologi
lainnya.

Pada mulanya pemanfaatan pekarangan
dengan menanam tanaman pangan hanya
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dapur
rumah tangga, sehingga kegiatan ini banyak
dikembangkan di pedesaan. Namun saat ini
pemanfaatan pekarangan dilakukan lebih sekedar
untuk menyalurkan hobi, sehingga kegiatan ini
juga telah dilakukan di perkotaan yang sebagian
besar tidak memiliki lahan.  Komoditi yang
dikembangkan di lahan pekarangan yang luas
akan berbeda dengan pengembangan tanaman
pada lahan sempit. Sistem tabulapot atau
penataan tanaman secara vertikultur merupakan
solusi memanfaatkan lahan pertanian yang sempit
secara maksimal sehingga tanaman yang
diusahakan per satuan luas lebih banyak.
Pekarangan yang ditanami dengan berbagai jenis
tanaman  dipadukan dengan pemeliharaan ternak

dan ikan dapat menghasilkan makanan yang
bergizi tinggi, disamping itu jika diusahakan
dengan baik dapat sebagai sumber pendapatan/
tabungan keluarga karena hasil pekarangan bukan
hanya untuk dikonsumsi tetapi juga dapat dijual
sebagai sumber pendapatan keluarga. Penataan
pekarangan  apabila dilakukan dengan baik dapat
menambah keindahan rumah dan pemanfaatan
pekarangan juga mengandung unsur pendidikan
khususnya dalam mendidik anggota keluarga
untuk mencintai tanaman dan dapat menjadikan
pekarangan sebagai laboratorium hidup (Irwan,
2008;Ginting, 2010).

Upaya pemanfatan lahan pekarangan sangat
menguntungkan  sekaligus mengandung nilai
pendidikan khususnya dapat mendidik semua
anggota rumah tangga agar mencintai
lingkungannya. Usahatani di pekarangan dapat
dilakukan dengan biaya murah karena limbah-
limbah yang dihasilkan (kotoran ternak atau
sampah organik) dapat didaur ulang untuk
kepentingan usahatani berikutnya.  Melalui
pergiliran tanaman yang baik, lahan pekarangan
dapat menghasilkan bahan makanan secara terus
menerus dan beragam. Hal-hal yang dilakukan
dalam upaya pemanfaatan lahan pertanian dengan
sistem pertanian berkelanjutan antara lain:
1) Persiapan media tanam

Tahap ini merupakan tahap awal dalam
memanfaatkan lahan pertanian untuk
berkebun. Media tanam untuk pekarangan
luas dan pekarangan sempit pada dasarnya
sama yakni tidak menggunakan campuran
bahan kimia. Media tanam yang digunakan
hanya campuran tanah dan pupuk kandang
dengan perbandingan 1 : 1  Untuk lahan
sempit penanaman dalam pot/polibag dan
vertikultur dapat menjadi alternatif, hanya saja
pot/polibag yang dipilih disesuaikan dengan
karakteristik tanaman sehingga  ukuran dan
porositas pot sesuai dengan jenis tanaman.

2) Penentuan jenis tanaman
Jenis tanaman yang diusahakan diutamakan
yang bermanfaat bagi kebutuhan rumah
tangga baik itu keperluan dapur (cabai, tomat,
serai, dan berbagai tanaman sayuran), untuk
obat (kunyit, jahe, sirih, kumis kucing)
ataupun untuk kelengkapan gizi (pepaya,
pisang, jeruk, dan berbagai tanaman buah).
Tanaman yang dikembangkan cukup beragam
dengan tujuan mengurangi kegagalan akibat
serangan hama penyakit disamping sebagai
usaha diversifikasi pangan.

3) Posisi tanaman
Pada prinsipnya tanaman memerlukan sinar
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matahari yang cukup untuk pertumbuhannya.
Oleh karena itu kerapatan dan populasi
tanaman perlu diperhatikan agar efisiensi
penggunaan cahaya matahari merata di antara
tanaman (tidak saling menaungi antar
tanaman).

4) Pemeliharaan
Tahap pemeliharaan yang dilakukan meliputi
beberapa aspek kegiatan yaitu penyiangan,
penyiraman, pemupukan serta pengendalian
hama dan  penyakit. Penyiangan dilakukan
dengan membersihkan lahan dari rumput-
rumput liar, bertujuan untuk mencegah
kompetisi nutrisi tanaman dari tanah selain
untuk kebersihan tanaman. Penyiraman
dilakukan secara kontinyu terutama pada
tanaman yang berumur muda dan baru
tumbuh, untuk selanjutnya aktivitas
penyiraman ini dapat disesuaikan dengan
kondisi lingkungan lahan pekarangan apakah
kekeringan atau basah (lembab). Salah satu
upaya untuk mempertahankan ketersediaan
air di lahan pekarangan adalah dengan
membuat kolam (Andhika, 2009). Pemupukan
bertujuan untuk memberikan suplai unsur hara
tambahan pada tanaman. Sebaiknya bahan
pupuk yang digunakan bersifat organik,
misalnya pupuk organik cair , kompos dan
pupuk kandang (Supriati, dkk., 2008).
Pengendalian hama penyakit pada lahan
pekarangan yang sempit bisa diatasi dengan
mengendalikan hama dan penyakit secara
manual sehingga penggunaan bahan kimia
dapat dibatasi. Hal ini akan membuat sayuran
yang dihasilkan dari pekarangan lebih sehat
untuk dikonsumsi, karena merupakan
sayuran organik (Prapanca, 2005).

5) Pemanenan
Sayuran yang ditanam di lahan pekarangan
umumnya berumur pendek dengan umur petik
berkisar  35 - 40 hari. Tiap jenis sayuran
memiliki cara panen dan umur panen yang
berbeda

Selain dengan menerapkan sistem budidaya
pertanian seperti di atas, pemanfaatan  lahan
pekarangan harus mempertimbangkan kelayakan
ekonomis, bernuansa dan bersahabat dengan
ekosistem dan lingkungan hidup, diterima secara
sosial dan budaya dan pendekatan secara holistic
dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat
diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui
secara bijaksanaan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan

belum tercapai, karena secara fisik terlihat
penyediaan bahan pangan belum berkualitas
dan beragam apalagi secara berkelanjutan

2. Sistem pertanian berkelanjutan optimis dapat
dilakukan dalam kegiatan Rumah Pangan
Lestari karena teknologi yang diterapkan
menggunakan sumberdaya lokal yang
tersedia atau teknologi ramah lingkungan
selalu diterapkan.

3. Pekarangan rumah berapa pun luasannya
dapat dimanfaatkan secara optimal dan  akan
meningkatkan produktivitasnya. Pekarangan
yang ditanami dengan tanaman pangan
produktif dapat memberikan kontribusi yang
cukup besar pada usaha mencukupi
kebutuhan gizi keluarga dan tambahan
pendapatan keluarga.
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