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ABSTRACT
The adoption of Integrated Rice Crops Management in Bali

Rice crops is a dominant commodities cultivated by the farmers in Bali. Although the calculation of rice
production in Bali recently meet the consumption needs (in 2008). However efforts is still conducted to
anticipate food security and decline in production as the impacts of climate change. Among of the efforts is
to elevate rice productivity through Field School – Integrated Crops Management (SL-PTT) supported by
technological innovation components. Research had done for 4 months (July - October 2012) with the
survey method using a questioner tools. Location in Bali Province defined in two Regency (Buleleng and
Tabanan) by consideration of the districs were the location of SL-PTT and were also one of the rice production
centers in Bali. Number of farmers in the each regency was 30, total respondents farmers was 60 conducted
with purposive methods. The level adoption studied was on the farmers behavior in the application of
innovation technology of PTT. Measurement of the variables using scoring technique and qualitative research.
Scoring Technique conducted to the behavioral impact variable, i.e: knowledge, attitudes and its application.
Result of study showed that the farmers were deeply understands regarding technology innovations of PTT
with high level of knowledge (86.64 percent) and have a good response (agreed) to the PTT rice paddy field.
Hence, according to the behavior aspect, farmers were able to receive and apply technological innovation of
PTT rice.
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ABSTRAK

Komoditi padi adalah komoditi tanaman pangan yang dominan diusahakan oleh petani lahan sawah di
Bali. Walaupun sesuai perhitungan produksi padi di Provinsi Bali saat ini mencukupi untuk pemenuhan
konsumsi (perhitungan tahun 2008) namun upaya-upaya antisipasi ketahanan pangan maupun penurunan
produksi akibat dampak perubahan iklim tetap dilakukan antara lain peningkatan produktivitas melalui
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi dengan komponen inovasi teknologi
pendukungnya. Penelitian dilakukan selama 4 bulan (Juli – Oktober 2012) dengan metode survey
menggunakan alat bantu kuisioner. Lokasi penelitian di Provinsi Bali ditentukan pada dua Kabupaten
(Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan) dengan pertimbangan bahwa kabupaten tersebut merupakan
lokasi SL-PTT padi sawah dan juga merupakan salah satu sentra produksi padi di Bali. Jumlah petani
sampel di masing-masing kabupaten adalah 30 orang sehingga total petani responden berjumlah 60
orang ditentukan secara purposive. Penelitian tingkat adopsi yang dikaji adalah perilaku petani dalam
penerapan inovasi teknologi PTT padi sawah di Bali. Pengukuran variabel dengan tehnik skoring dan
kualitatif. Pengukuran skoring dilakukan terhadap variable dampak perilaku, meliputi: pengetahuan, sikap
dan penerapannya.Hasil kajian menunjukkan bahwa petani koperator sangat memahami inovasi teknologi
PTT padi sawah dengan tingkat pengetahuan dalam katagori sangat tinggi (86,64%) serta mempunyai
respon bagus (setuju) terhadap program PTT padi sawah, sehingga dari sudut perilaku petani dapat
menerima dan menerapkan inovasi teknologi PTT padi.

Kata kunci: Adopsi, SL-PTT, padi
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PENDAHULUAN

Tujuan utama SL-PTT adalah mempercepat
alih teknologi melalui pelatihan dari peneliti atau
nara sumber lainnya. Narasumber memberikan
ilmu dan teknologi (IPTEK) yang telah
dikembangkan kepada pemandu lapang I (PL I).
Melalui SL-PTT diharapkan terjadi percepatan
penyebaran teknologi PTT dari peneliti ke petani
peserta dan kemudian ber-langsung difusi secara
alamiah dari alumni SL- PTT kepada petani di
sekitarnya. Seiring dengan perjalanan waktu dan
tahapan SL-PTT, petani diharapkan merasa
memiliki PTT yang dikembangkan. Menurut Jamal
(2009) penggunaan sekolah lapang dianggap
sebagai pendekatan terbaik untuk percepatan
pemahaman petani serta proses adopsi itu sendiri.
Sementara itu agar pendekatan sekolah lapang
dapat efektif, diperlukan beberapa syarat
keharusan yang antara lain terkait dengan adanya
kegiatan bersama di lahan petani secara reguler.
Dengan jumlah petani yang terbatas, petani dapat
mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama
semusim dengan kurikulum yang berbasis kondisi
spesifik lokasi dan pendampingan yang intensif.

Beberapa indikator peningkatan kesejahteraan
petani antara lain : perkembangan struktur
pendapatan, struktur pengeluaran pangan, tingkat
ketahanan pangan rumah tangga, daya beli rumah
tangga dan perkembangan nilai tukar petani.
Ketahanan pangan merupakan aspek penting
dalam peningkatan kesejahteran rumahtangga
petani.  Darwanto (2005) menyatakan bahwa
program peningkatan ketahanan pangan belum
bisa sepenuhnya terlepas dari beras sebagai
komoditi basis yang strategis. Program
peningkatan ketahanan pangan diarahkan pada
kemandirian masyarakat/petani yang berbasis
sumberdaya lokal yang secara operasional
dilakukan melalui program peningkatan
produktivitas pangan. Namun demikian upaya
peningkatan produkdivitas pangan juga
menghadapi beberapa kendala seperti semakin
berkurangnya areal garapan petani, keterbatasan
pasokan air irigasi, mahalnya harga input serta
relatif rendahnya harga produk. Untuk itu upaya
peningkatan produktivitas pangan khususnya padi
sawah melalui PTT diharapkan dapat
mengantisipasi faktor-faktor pembatas tersebut.
Kendala lainnya yang tidak kalah penting adalah
tingkat penerapan inovasi teknologi yang telah
diberikan melalui program SL-PTT tersebut.
Seperti kebanyakan program pemerintah, hanyalah
bersifat sementara sebagai penggerak (pemicu)
agar petani mau menerapkan inovasi yang telah

dikembangkan. Begitu program selesai diharapkan
nantinya petani secara swadaya melanjutkan
inovasi-inovasi teknologi yang dianggap
menguntungkan. Terkait hal tersebut dipandang
penting untuk melihat tingkat adopsi petani
terhadap program SL-PTT padi yang telah
dilaksanakan pemerintah dalam upaya
meningkatkan ketahanan pangan.

Adopsi dapat diartikan sebagai tingkat
penerapan komponen inovasi oleh individu.
Herianto (2005) menjelaskan dari sisi intensitas
adopsi, yaitu tingkat penggunaan inovasi. Adopsi
suatu inovasi biasanya diukur dari persentase
penerapan komponen inovasi dari usaha tani
tertentu pada persatuan luas lahan. Tingkat adopsi
inovasi dapat diukur dari kualitas dan kuantitas
adopsi. Kualitas adopsi diartikan sebagai
ketepatan dalam menerapkan komponen inovasi
dari usaha tani tertentu secara sempurna.
Kuantitas adopsi adalah jumlah penerapan
komponen inovasi dari usaha tani tertentu sesuai
anjuran. Pada situasi kondisi tertentu atau kondisi
dari pengadopsi itu sendiri yang tidak
memungkinkan sehingga tidak semua komponen
inovasi dari usaha tani tertentu dapat diadopsi.
Situasi kondisi yang dimaksudkan adalah kondisi
sumbedaya alam (iklim, ketersediaan air, pola
curah hujan, kesuburan tanah, topografi lahan),
sosial ekonomi, dan budaya. Berdasarkan situasi
kondisi tersebut kemungkinan dari beberapa
komponen inovasi dimodifikasi sehingga
berpengaruh terhadap kualitas adopsi. Rogers
(1995), menyatakan bahwa tingkat adopsi inovasi
dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor
karakteristik pengadopsi, karakteristik inovasi,
sosial ekonomi, tipe keputusan inovasi, sistem
sosial terutama norma-norma sosial, saluran
komunikasi yang digunakan, usaha promosi
inovasi oleh sumber informasi inovasi, dan sosial
budaya.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian yang
memusatkan perhatian pada suatu permasalahan
masa sekarang dengan jalan mengumpulkan data,
menyusun dan menganalisisnya (deskriptif
analisis). Menurut Nasir (1988), penelitian deskriptif
bertujuan untuk membuat gambaran hubungan
antar fenomena, menguji hipotesis-hipotesis,
membuat prediksi serta implikasi suatu masalah
yang ingin dipecahkan. Pengumpulan data
menggunakan teknik survei, yaitu mengumpulkan
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data dengan pengamatan atau penyelidikan untuk
mendapatkan keterangan terhadap suatu
persoalan tertentu di dalam suatu daerah tertentu.
Hasil akhirnya merupakan suatu gambaran
permasalahan yang ditampilkan melalui tabel-
tabel data dan variabel-variabelnya dianalisis
dengan analisis statistik.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive
di Provinsi Bali yaitu pada dua Kabupaten
(Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan)
dengan pertimbangan bahwa kabupaten tersebut
merupakan lokasi SL-PTT padi sawah dan juga
merupakan salah satu sentra produksi padi sawah.
Penelitian dilakukan selama 4 bulan (Juli – Oktober
2012). Jumlah petani sampel di masing-masing
kabupaten adalah 30 orang sehingga total petani
responden berjumlah 60 orang ditentukan secara
purposive. Petani sampel adalah petani  peserta
SL-PTT padi sawah. Secara umum komponen
teknologi dasar yang diintroduksikan pada PTT
adalah : (1) penggunaan benih varietas unggul
baru’; (2) penanaman bibit muda, 1-2 bibit per
lubang; (3) bagan warna daun; (4) pemupukan
berimbang; (5) sistem pengairan berselang; dan
(6) penerapan teknik pengendalian hama secara
terpadu (PHT).

Pengkajian yang akan dikaji tingkat adopsi
adalah  dari perilaku petani dalam penerapan
inovasi teknologi PTT padi sawah di Bali.
Pengukuran variable dengan tehnik skoring dan
kualitatif. Pengukuran skoring dilakukan terhadap
variable dampak perilaku, meliputi: pengetahuan,
sikap dan penerapannya. Data diperoleh kemudian
didistribusikan pada klas yang berbeda. Klas-klas
tersebut memiliki interval yang diperoleh dengan
rumus matematis :

   Nilai tertinggi – nilai terendah
KI =

                    Klas

Dengan interval tersebut, masing-masing klas
akan dapat ditentukan dan memiliki nilai yang
diformulasikan dalam bentuk persen serta
identifikasi tertentu sebagai katagori

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PTT padi sawah didasarkan pada
empat prinsip utama yaitu: (1) PTT merupakan
suatu pendekatan agar sumber daya tanaman,
tanah, dan air dapat dikelola dengan sebaik-
baiknya secara terpadu; (2) PTT memanfaatkan
teknologi pertanian terbaik dengan memperhatikan

keterkaitan yang saling mendukung antar
komponen teknologi; (3) PTT memperhatikan
kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik
maupun sosial budaya dan ekonomi petani
setempat, dan (4) PTT bersifat partisipatif, yang
berarti petani berperan serta menguji dan memilih
teknologi yang sesuai dengan keadaan setempat
dan kemampuan petani melalui proses
pembelajaran dalam bentuk laboratorium lapang.
Penerapan PTT dalam intensifikasi padi merupakan
penyempurnaan dari konsep sebelumnya yang
dikembangkan untuk menunjang peningkatan hasil
padi seperti Supra Insus. Food and Agriculture
Organization (FAO) mengadopsi Pengelolaan
Tanaman Terpadu sebagai penyempurnaan dari
Pengelolaan Hama Terpadu (PHT). Dalam
penerapan PTT : (1) tidak lagi dikenal rekomendasi
paket teknologi untuk diterapkan secara nasional,
(2) petani secara bertahap dapat memilih
komponen teknologi yang paling sesuai dengan
keadaan setempat maupun kemampuan petani,
(3) efisiensi biaya produksi diutamakan, dan (4)
suatu teknologi saling menunjang dengan
teknologi lain.  (Zaini et al. 2002; Anonim 2008).

Peningkatan produktivitas padi melalui
pendekatan SL-PTT merupakan salah satu strategi
yang diharapkan mampu memberikan kontribusi
yang lebih besar terhadap produksi padi nasional.
Pendekatan ini akan berhasil meningkatkan
produksi dan pendapatan petani apabila didukung
oleh semua pihak, termasuk pemangku
kepentingan baik di hulu, on farm maupun hilir
dan pelaksanaannya terkoordinasi secara sinkron
dan sinergis di setiap tingkat, mulai dari pusat,
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke
tingkat desa. Dengan pendekatan tersebut,
diharapkan SL-PTT tersosialisasi secara luas
dalam upaya percepatan pengembangan PTT
secara nasional (Haryanto, 2009).

Berbagai hasil penelitian tentang adopsi
menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang
mempengaruhi adopsi inovasi. Suparlan (1981),
menyatakan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi
oleh: (a) tidak bertentangan dengan pola
kebudayaan yang telah ada, (b) struktur sosial
masyarakat dan pranata sosial, dan (c) persepsi
masyarakat terhadap inovasi. Tingkat adopsi
inovasi dipengaruhi oleh klasifikasi pengadopsi,
ciri-ciri pribadi (pengalaman, pengetahuan,
sikap, motivasi, sifat komersialisasi), sosial
budaya (nilai, kepercayaan, kerja-sama dan
kepemimpinan) dan lingkungan serta sumber
informasi. Selain faktor-faktor yang telah
diuraikan di atas, Lionberger dan Gwin (1982),
mengatakan bahwa faktor lain yang
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mempengaruhi adopsi inovasi antara lain,
variabel internal (personal), variabel eksternal
(situasional) dan variabel kelembagaan.

Huelgas dan Templeton (2010) meneliti
tentang adopsi dan dampak  pengelolaan tanaman
terpadu terhadap efisiensi biaya produksi padi
sawah di Vietnam dengan menggunakan analisis
probit dan model fungsi biaya stokhastik frontier
terhadap 507 sampel petani adopter maupun non
adopter. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa sumber informasi teknologi yang berasal
dari penyuluh memberikan pengaruh yang paling
tinggi terhadap adopsi teknlogi. Sedangkan
karakteristik demografi yang memberikan pengaruh
nyata terhadap adopsi teknologi adalah pendidikan
formal. Petani adopter juga menunjukkan biaya
usahatani yang lebih rendah dibandingkan petani
non adopter dengan tingkat hasil yang relatif sama.

Berhasil tidaknya pengembangan teknologi
ditentukan oleh mau tidaknya petani mengadopsi
teknologi yang dianjurkan. Sedangkan keputusan
untuk mengadopsi suatu teknologi bagi petani
dipengaruhi oleh sifat teknologi itu sendiri, ada lima
sifat teknologi yaitu: (1) keuntungan relatif, (2)
kompatibilitas, (3) kompleksitas, (4) triabilitas, dan
(5) observabilitas. Keuntungan relatif yang
dimaksud adalah tingkatan dimana suatu ide baru
dianggap suatu yang lebih baik daripada ide-ide
yang ada sebelumnya. Kompabilitas adalah sejauh
mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan
nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu dan
kebutuhan penerima. Kompleksitas adalah tingkat
dimana suatu inovasi dianggap relatif sulit untuk
dimengerti dan digunakan. Triabilitas adalah suatu
tingkat dimana suatu inovasi dapat dicoba dengan
skala kecil, sedangkan observabilitas adalah
tingkat dimana hasil-hasil suatu inovasi dapat
dilihat oleh orang lain. Petani akan mengadopsi
suatu teknologi jika teknologi itu sudah pernah
dicoba oleh orang lain dan berhasil, karena petani
rasional. Petani tidak akan mengadopsi suatu
teknologi jika masih harus menanggung resiko
kegagalan atau ketidakpastian. Proses adopsi
suatu inovasi harus melalui tahapan kesadaran,
minat/rasa tertarik, penilaian, mencoba-coba, dan

menerapkan inovasi mungkin saja tidak langgeng
(discontinue). Hal ini berarti proses adopsi
memerlukan tahapan yang panjang, sehingga agar
penerapan inovasi itu langgeng (continue),
diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu.

Adopsi dan dampak yang diteliti dalam kajian
ini adalah perilaku petani padi sawah terhadap
Program PTT Padi sawah. Perilaku juga
merupakan hakekat dari tujuan penyuluhan yang
meliputi tiga aspek penting, yaitu: pengetahuan,
sikap dan ketrampilan yang berkaitan dengan
penerapan (suyatna, 1990). Dalam kajian yang
termasuk dalam 3 aspek tersebut meliputi: (1)
Pengetahuan tentang program SLPTT Padi; (2)
Sikap petani penerima program SLPTT padi; (3)
Penerapan paket teknologi SLPTT Padi).
Berdasarkan data diperoleh suatu katagori serta
variable pengamatan terhadap program PTT Padi
sawah di Bali. Berdasarkan metode yang
digunakan diperoleh suatu katagori serta variable
terhadap pengamatan terhadap inovasi teknologi
PTT padi sawah sebagai berikut (Tabel 1 dan
Tabel 2).

Pengetahuan petani  padi sawah, dari hasil
kajian menunjukkan pengetahuan petani tentang
inovasi teknologi PTT Padi termasuk katagori
sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dari persentase
pencapaian skor sebesar 86,64% dari skor
maksimal 100% (Tabel 3). Teknologi PTT Padi
sawah sudah merupakan program nasional dalam
mendukung P2BN, sehingga Dinas-Dinas
Pertanian di daerah melalui PPL khususnya pada
lahan persawahan selalu menginformasikan pola
tanam terpadu padi sawah terutama dilakukan saat
pertemuan-pertemuan Subak maupun melalui SL-
SL ditingkat petani.

Selanjutnya sikap petani terhadap inovasi
teknologi PTT padi sawah termasuk dalam katagori
mendukung atau setuju dengan persentase
pencapaian skor 82,44%. Hal ini disebabkan
inovasi teknologi PTT padi sawah dirasakan
sesuai dengan kebutuhan masayarakat petani padi
sawah di Bali serta didukung dengan tingkat
pengetahuan memadai tentang inovasi teknologi
PTT Padi sawah, disamping adanya peningkatan

Tabel 1. Katagori Sikap Petani Terhadap Inovasi Teknologi PTT Padi di Bali, Tahun 2012

No Rentang Skor Pengetahuan Sikap

1 Ø 84 – 100 Sangat tinggi Sangat setuju
2 Ø 68 – 84 Tinggi Setuju
3 Ø 52 – 68 Sedang Ragu-ragu
4 Ø 36 – 52 Rendah Tidak setuju
5 Ø 20 – 36 Sangat rendah Sangat tidak setuju
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produksi yang dirasakan petani. Satu hal yang
masih meragukan bagi petani adalah tentang
tanam bibit umur muda, dimana informasi maupun
aplikasi dilapangan masih sangat dibutuhkan untuk
hal ini (Tabel 4).

Dalam penerapan suatu inovasi teknologi,
didahului dengan pengetahuan dan pemahaman
inovasi teknologi PTT Padi sawah tersebut. Dilihat
dari pemakaian varietas unggul baru, telah
diusahakan pada petani jenis VUB baru Inpari 7,

Tabel 2. Indikator, Variabel dan Pengukurannya Terhadap Inovasi Teknologi PTT Padi di Bali, Tahun 2012

No Indikator Variabel Pengukuran

1 Pengetahuan 1. Pengertian SL-PTT Padi Sawah Skoring
2. Manfaat VUB
3. Cara tanam legowo
4. Tanam bibit umur muda
5. BWD
6. Dosis Pemupukan
7. Pengairan berselang (intermiten)
8. Pengendalian HPT

2 Sikap 1. Pengunaan VUB Skoring
2. Tanam legowo
3. Tanam bibit umur muda
4. BWD
5. Pemupukan
6. Pengairan berselang (intermiten)
7. Pengendalian HPT

3 Penerapan 1. Penggunaan VUB Kualitatif
2. Tanam Legowo
3. Pemupukan Berimbang

Tabel 3.  Tingkat Pengetahuan Petani terhadap inovasi teknologi PTT Padi sawah di Bali, tahun 2012

                       Variabel Skor Persentase (%)     Katagori

1. Pengertian SL-PTT Padi Sawah 5,00 100 Sangat tinggi
2. Manfaat VUB 5,00 100 Sangat tinggi
3. Cara tanam legowo 4,51 90,29 Sangat tinggi
4. Tanam bibit umur muda 4,66 93,14 Sangat tinggi
5. BWD 2,43 48,57 Rendah
6. Pemupukan Berimbang 4,89 97,71 Sangat tinggi
7. Pengairan berselang (intermiten) 3,17 63,43 Sedang
8. Pengendalian HPT 5,00 100 Sangat tinggi

Rata-rata 4,33 86,64 Sangat tinggi

Tabel 4.Tingkat Sikap Petani Terhadap Inovasi Teknologi PTT Padi sawah di Bali, tahun 2012

Variabel Skor Persentase (%) Katagori

1. Pengunaan VUB 4,20 84,00 Setuju
2. Tanam legowo 4,44 88,76 Sangat setuju
3. Tanam bibit umur muda 4,13 82,57 Setuju
4. BWD 4,00 80,00 Setuju
5. Pemupukan berimbang 4,03 80,57 Setuju
6. Pengairan berselang (intermiten) 4,00 80,00 Setuju
7. Pengendalian HPT 4,06 81,14 Setuju

Rata-rata 4,12 82,44 Setuju
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Inpari 10 dan beberapa masih menggunakan
Ciherang, namun secara umum benih yang
digunakan adalah benih yang berlabel. Dilihat dari
penggunaan benih petani responden sebanyak
91,67% menyatakan menggunakan benih berlabel.
Pada penerapan pemupukan secara umum juga
telah memupuk tanaman padi sawah dengan Urea,
NPK (Ponska) dan pupuk kandang, namun dosis
pemakaian pupuk masih perlu penambahan untuk
mencapai hasil yang maksimal. Demikian halnya
dengan cara tanam yang diterapkan petani
koperator telah menerapkan cara tanam legowo
(umumnya legowo 2: 1). Walaupun dirasakan agak
sulit penerapannya dilapangan, namun
berdasarkan informasi petani padi sawah bahwa
produksi yang dihasilkan dengan cara tanam
legowo dapat meningkatkan hasil diatas 0,5 ton/
ha.

Adopsi suatu inovasi harus melalui tahapan
kesadaran, minat/rasa tertarik, penilaian,
mencoba-coba, dan menerapkan inovasi yang
mungkin saja tidak langgeng (discontinue). Hal ini
berarti proses adopsi memerlukan tahapan yang
panjang, sehingga agar penerapan inovasi itu
langgeng (continue), diperlukan pendekatan-
pendekatan tertentu. Artinya, jika pengkajian
sudah selesai, perlunya alih teknologi pada
penyuluh dan petugas setempat serta ketua atau
pengurus Subak (kelompok tani), sehingga
nantinya diharapkan adanya keberlanjutan dalam
penerapan teknologi PTT Padi sawah di Bali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Petani koperator sangat memahami inovasi
teknologi PTT padi sawah dengan tingkat
pengetahuan dalam katagori sangat tinggi
(86,64%) serta mempunyai respon bagus (setuju)
terhadap program PTT padi sawah, sehingga dari
sudut perilaku petani dapat menerima dan
menerapkan inovasi teknologi PTT padi. Hal ini
dapat diartikan bahwa inovasi teknologi SL-PTT
Padi di Bali dapat diadosi masyarakat petani.

Saran diperlukan program diseminasi
teknologi SL-PTT padi sawah dalam skala
hamparan yang lebih luas (Denfarm) dalam upaya
memberikan percontohan dan wawasan terhadap
petani padi sawah untuk mengadopsi program
serta inovasi teknologi pertanian yang sesuai
diterapkan pada lingkungannya.
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ABSTRACT
Rate of Consumption of Etawah Crossbreed Goat Feed Fermented Coffee Peel

and Leguminosa

The objective of the research was to determine the rate of consumption of Etawah Crossbreed (PE) Goat fed
with fermented coffee peel and Leguminosa. The research was done in Mekar Sari group located in Sepang
Village, Busungbiu Sub-district, Buleleng regency. Sixteen PE goat within 5 - 6 month old with average initial
weight around 20 Kg divided into 4 groups. There were 2 parameters to be observed, i.e: (1) BK, PO, PK, and
Gross Energy consumption rate and (2) Feed conversion ratio. The results of the research showed that dry
ration consumption rate varied for P1 (733.87 gram/goat/day), P2 (755.2 gram/goat/day), P3 (741.72 gram/
goat/day) and P4 (543.22 gram/goat/day) treatments. P4 treatment also produced the lowest BO and Gross
Energy consumption result which was significantly different (P<0.05) from P1, P2, and P3 treatments whereas
there was non significantly different between P1, P2 and P3 treatments (P>0.05). P1 treatment produced the
lowest SK consumption rate which was significantly different (P<0.05) from P2, P3 and P4 treatments where
as there was non significantly different between P2, P3 and P4 treatment results (P>0.05). Based on the
results of the research, the research concluded that the best ratio given to PE goat is 70% Leguminosa with
30% fermented coffee peel.

Keywords: Fermented coffee peel , consumption, PE Goat

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengetahui konsumsi  kambing  peranakan  etawah  yang diberi kulit kopi
terfermentasi dan  leguminosa, Penelitian dilakukan di kelompok Mekar Sari desa Sepang, Kecamatan
Busungbiu, Kabupeten Buleleng.  Sebanyak 16 ekor kambing PE jantan umur 5 – 6 bulan dengan rata-rata
bobot awal 20 kg dibagi atas 4 kelompok Parameter diamati  (1)  Konsumsi  BK, BO, PK dan Energi Bruto,
dan (2). Konversi Pakan.   Hasil penelitian menunjukan Konsumsi bahan kering ransum pada ternak
kambing PE yaitu perlakuan  P1 (733,87 gram/ekor/hari), perlakuan P2 (755,20 gram/ekor/hari), pelakuan
P3  (741,72 gram/ekor/hari) serta  P4 adalah 543,22 gram/ekor/hari.   Perlakuan P4   juga menunjukan
konsumsi  BO dan energi bruto terendah dan berbeda nyata (P<0,05) dengan P1, P2  dan  P3,  sedangkan
antara  P1, P2 dan P3 tidak berbeda nyata  (P>0.05) . SK  terendah terdapat pada P1 dan berbeda nyata
(P<0,05) dengan P2, P3 dan P4 tetapi antara P2, P3 dan P4 berbeda tidak nyata (P>0,05).    Dari penelitian
ini  dapat disimpulkan bahwa Pemberian kulit kopi terfermentasi  sebanyak 30 % dan  leguminosa  berupa
gamal dan kaliandra  70%  memberikan konsumsi paling baik.

Kata Kunci :  Kulit kopi terfermentasi, konsumsi, kambing PE
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PENDAHULUAN

Kambing sebagai salah satu ternak,
keberadaannya di Indonesia memberikan  andil
yang cukup besar bagi pendapatan  masyarakat
utamanya masyarakat peternak kecil.  Ternak
kambing atau sering disebut juga ternak
ruminansia kecil merupakan ternak yang sangat
populer di kalangan petani di Indonesia terutama
yang berdomisili di areal perkebunan. Selain lebih
mudah dipelihara, cepat berkembang biak,
kambing juga memiliki pasar yang selalu tersedia
setiap saat dan hanya memerlukan modal yang
relatif sedikit.   Di kawasan perkebunan  pakan
yang tersedia  hanya mampu berproduksi selama
lima bulan,  dengan produksi tertinggi terjadi pada
akhir musim penghujan yaitu pada bulan Maret.
Hampir sama halnya dengan tanaman penaung,
dalam hal ini Tamanan gamal (Gliricidia sepium)
dan kaliandra (Calliandra calothyrsus) produksi
tertinggi terjadi pada bulan Maret dan April.  Selama
enam bulan yaitu bulan Mei sampai Oktober terjadi
paceklik pakan  hijauan, dengan puncak selama
2 bulan yaitu bulan Juli dan Agustus
(Surjowardojo.P,et al. 2011). Hasil ini merupakan
permasalahan dalam usaha peternakan kambing
karena itu perlu adanya alternatif lain untuk
mengatasi kekurangan pakan tersebut, salah
satunya yaitu dengan pemberian kulit kopi
terfermentasi.

Semakin tinggi produksi kopi semakin tinggi
pula limbah yang dihasilkan. Produksi kopi di
Indonesia mencapai 689.057 ton/tahun (Anonimus,
2009) sedangkan produksi kopi di provinsi Bali
sebanyak  2,16% dari total produksi kopi Indonesia
yaitu 14.887,6 ton/tahun (Anonimus2, 2009).
Limbah buah kopi secara  fisik komposisinya cukup
besar yaitu sekitar 48 %  pada daging buah kopi
(Zaenudin et al. 1995), sehingga potensi kulit kopi
di Indonesia cukup besar yaitu 330.747 ton/tahun
sedangkan di provinsi Bali mencapai  7.146,10 ton/
tahun oleh sebab itu, limbah tanaman kopi memiliki
potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan
penguat (konsentrat) bagi ternak. Melalui proses
pengolahan kandungan nutrien kulit kopi terutama
kandungan proteinnya  dapat ditingkatkan.
Menurut Kompiang (2000), melalui proses
fermentasi, beberapa limbah berserat tinggi
termasuk   daging buah kopi dapat ditingkatkan
nilai nutriennya. Fermentasi menggunakan
inokulan Aspergillus niger, kadar protein daging
buah kopi dapat ditingkatkan dari 9,8 % menjadi
12,43 %.   Parwati et al., (2006) melaporkan bahwa
limbah perkebunan seperti kulit kopi, kakao dan

mete yang difermentasi dapat  digunakan sebagai
sumber konsentrat pada ternak.   Kawasan kebun
kopi banyak rumput yang dipelihara disela-sela
tanaman, disamping itu banyak juga ditanam
leguminosa terutama gamal (Gliricidia sepium) dan
kaliandra (Calliandra calothyrsus) sebagai pohon
penaung tanaman kopi.    Sukanten et al., (1996)
dalam hasil penelitiannya melaporkan bahwa
dengan memberikan gamal secara tunggal saja
pada kambing dapat meningkatkan pertambahan
bobot badan  sebesar  80,12 g/ekor/hari.

Konsumsi pakan merupakan hal mendasar
yang akan menentukan level nutrien, fungsi dan
respon ternak serta penggunaan nutrien dalam
pakan (Arora, 1995). Ternak ruminansia akan
mengkonsumsi pakan dalam jumlah tertentu untuk
memenuhi kebutuhan hidup pokoknya, kemudian
konsumsi pakan akan meningkat sejalan dengan
perkembangan kondisi dan tingkat produksi yang
dihasilkannya. Mulyono dan Sarwono (2010)
menyatakan bahwa volume pakan yang diperlukan
kambing sangat tergantung  dari total berat badan
dan kemampuan memakan pakan (aseptabilitas).
Orskov (1988) menyatakan bahwa kapasitas
rumen  akan menentukan tingkat konsumsi pakan,
karena  ternak akan berhenti makan ketika
rumennya telah  penuh terisi pakan meskipun
kebutuhan nutriennya  belum terpenuhi.

Dipihak lain mutu genetik dan produktivitas
kambing masih perlu ditingkatkan, antara lain
melalui penggunaan bibit unggul,  perbaikan pakan
dan perbaikan manajemen  (Hunter, 1995).
Peningkatan produktivitas sebagai hasil dari
aplikasi teknologi budidaya tersebut perlu didukung
pengembangan sub-sistem sarana produksi dan
sub-sistem pengolahan hasil (diversifikasi vertikal)
serta pemasaran, sehingga mampu menciptakan
sistem agribisnis yang efektif agar memberikan
keuntungan optimal kepada petani.  Penelitian ini
bertujuan untuk menguji konsumsi  kambing
peranakan  etawah  yang diberi kulit kopi
terfermentasi  dan  leguminosa

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan dilaksanakan di
Kelompok Ternak Mekar Sari, Desa Sepang,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng,
dimulai dari bulan Agustus 2011 sampai dengan
bulan Desember 2011. Analisis Laboratorium
dilaksanakan  di laboratorium Nutrisi Pakan Ternak
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan
Balai Penelitian Peternakan (Balitnak) Ciawi,
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Bogor.   Menggunakan ternak Kambing Peranakan
Etawah (PE) jantan sebanyak 16 ekor yang
berumur 5 – 6 bulan dengan rata-rata bobot awal
Rancangan percobaan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok
yang terdiri  atas  4 perlakuan dan masing-masing
perlakuan terdiri atas 4 kelompok/blok sebagai
ulangan.  Perlakuan tersebut adalah substitusi
hijauan (gamal dan kaliandra) dengan kulit kopi
terfermentasi pada tingkat yang berbeda yaitu :
Perlakuan  P1   = 100% leguminosa   (gamal dan
kaliandra dengan  perbandingan 1 : 1),  Perlakuan
P2  = 70% leguminosa  (gamal dan kaliandra
dengan perbandingan 1 : 1) + 30% Kulit kopi
terfermentasi ,  Perlakuan  P3 = 55 leguminosa
(gamal dan kaliandra dengan   perbandingan 1 : 1)
+  45% Kulit kopi terfermentasi ,  Perlakuan  P4
= 40% leguminosa  (gamal dan kaliandra dengan
perbandingan 1 : 1)+ 60% Kulit kopi terfermentasi
Penyusunan ransum perlakuan dilakukan
berdasarkan kebutuhan  bahan kering (BK) 3,8 %
dari bobot badan (Kearl, 1982).

Pada penelitian ini  parameter yang diamati
meliputi :  (1). pertambahan bobot badan,  (2)
Konsumsi  BK, BO, PK dan Energi Bruto, dan
(3). Konversi Pakan.   Data-data yang diperoleh
dari hasil penelitian ini dianalisis dengan analisa

sidik ragam berdasarkan Program GenStat
Release 12.2  dengan tingkat kesalahan 1 – 5 %.
Apabila pengujian sidik ragam menunjukkan
pengaruh perbedaan yang nyata , maka pengujian
diantara rataan dua perlakuan dilakukan dengan
LSD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi Nutrien

Konsumsi bahan kering ransum pada ternak
kambing PE yaitu perlakuan  P1 (733,87 gram/
ekor/hari), perlakuan P2 (755,20 gram/ekor/hari),
pelakuan P3  (741,72 gram/ekor/hari) serta  P4
adalah 543,22 gram/ekor/hari.   Secara statistik
P1, P2 dan P3 berpengaruh nyata (P<0,05)
memberikan kontribusi terhadap peningkatan
konsumsi bahan kering ransum dibandingkan
dengan perlakuan P4.  Konsumsi tertinggi
terhadap bahan kering diperlihatkan oleh
kambing yang diberikan perlakuan P2 selanjutnya
diikuti oleh perlakuan P3 setelah itu perlakuan P1
dan terakhir perlakuan P4.  Konsumsi bahan
kering kambing perlakuan P1, P2 dan P3 berbeda
nyata (P<0,05) dengan perlakuan P4.  Sedangkan

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

                               Hijauan
Nutrien Kulit kopi Terfermentasi *

Gamal** Kaliandra**

BK  (%) 82,70 18,54 15,52
BO  (%) 89,17 92.33 93,24
PK (%) 13,68 23,01 25,08
SK (%) 52,94 21,94 21,49
Energi Bruto (Kkal/kg) 3753 4409 4489

Keterangan : * Nutrien dihitung berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Nutrisi  Pakan Ternak  Fakultas
Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang

** Nutrien dihitung berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Balai   Penelitian ternak Ciawi,
Bogor

Tabel 2.   Kandungan Nutrien Ransum Perlakuan

                                   Perlakuan
Nutrien

P1 P2 P3 P4

BK  (%) 17,03 36,73 46,58 56,43
BO (%) 92,79 91,70 91,16 90,62
PK (%) 24,05 20,94 19,38 17,83
SK (%) 21,72 31,08 35,77 40,45
Energi Bruto (Kkal/kg) 4.449,00 4.240,20 4.135,80 4.031,40

Konsumsi Kambing Peranakan Etawah Yang Diberi Kulit Kopi Terfermentasi
dan Leguminosa | I Made Londra
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antara perlakuan P1 dengan P2 dan P3  berbeda
tidak nyata (P>0,05), dapat dilhat pada
tabel 4.

Konsumsi bahan organik (BO) pakan kambing
PE yang mendapatkan perlakuan P4 adalah
543,22 gram/ekor/hari. Perlakuan P1,  P2 dan P3
masing-masing 675,58 gram/ekor/hari, 693,25
gram/ekor/hari dan 673,12 gram/ekor/hari.  Secara
statistik konsumsi BO kambing PE perlakuan P1,
P2 dan P3 masing-masing  19,60; 21,65 ; 19,30%
nyata lebih tinggi (P<0,05) dari perlakuan P4.
Sedangkan perlakuan P1, P2 dan P3 konsumsi
bahan organik berbeda tidak nyata (P>0,05) dapat
dilihat pada   tabel 3.

Perlakuan yang dicobakan sangat nyata
(P<0,01) memberikan pengaruh terhadap
konsumsi protein kasar. Ternak kambing PE yang
diberi perlakuan P1, P2, P3 dan P4 konsumsi
protein kasarnya masing-masing  193,65 g/ekor/
hari, 177,14 g/ekor/hari, 170,12 g/ekor/hari dan
104,58 g/ekor/hari. Hasil penelitian menunjukan
ternak yang diberi perlakuan P1, P2 dan P3
konsumsi protein kasarnya 46,00; 40,97 dan
38,53% sangat nyata (P<0,01) lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan P4,  sedangkan
perlakuan P1 konsumsi protein kasarnya 8,53 dan
12,15% lebih tinggi dibandingkan dengan
perlakuan P2 dan P3  tetapi secara statistik
berbeda tidak nyata (P>0,05), seperti tabel .4.

Konsumsi serat kasar (SK) pakan kambing
PE yang mendapatkan perlakuan P1 adalah
174,71 g/ekor/hari,  sedangkan P2, P3 dan P4
masing-masing 242,58 g/ekor/hari, 247,85 g/ekor/
hari dan  254,12 g/ekor/hari. Secara statistik

konsumsi serat kasar kambing PE  perlakuan P1
27,98; 29,51 dan 31,25% sangat nyata lebih
rendah (P<0,01) dari perlakuan P2, P3 dan P4,
sedangkan perlakuan P2, P3 dan P4 konsumsi
serat kasar berbeda tidak nyata (P>0,05) seperti
tabel 4.

Konsumsi energi bruto pakan,  pada perlakuan
yang dicobakan sangat nyata (P<0,01)
memberikan pengaruh terhadap kambing PE.
Konsumsi energi bruto yang tertinggi dicapai oleh
perlakuan P2 yaitu 3222,27 kkal/ekor/hari,
kemudian diikuti oleh perlakuan P3 (3164,89 kkal/
ekor/hari) serta P1 (3091,55 kkal/ekor/hari) dan
terakhir perlakuan P4 (2480,03 kkal/ekor/hari).
Secara statistik perlakuan P4  19,78; 23,04 dan
21,64% berbeda  sangat nyata lebih rendah dengan
perlakuan P1, P2 dan P1 (P<0,01).  Sedangkan
antara perlakuan P2 dengan P1 dan P3 berbeda
tidak nyata (P>0,05).

Makanan yang dikonsumsi oleh ternak pada
dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya
akan energi, baik untuk mikroba di dalam rumen
maupun ternaknya itu sendiri. Secara teoritis
ternak akan terus mengkonsumsi pakan (bahan
kering dan bahan organik) sampai kebutuhannya
akan energi terpenuhi, walaupun kapasitas
lambungnya (rumen) masih memungkinkan dapat
diisi. Sebaliknya ternak akan berhenti makan pada
saat kapasitas rumennya penuh, walaupun pada
saat yang sama kebutuhannya akan energi belum
sepenuhnya terpenuhi.

Konsumsi ransum kambing selama 10 minggu
penelitian seperti yang disajikan pada Tabel 4,
nampak bahwa, konsumsi BK dan BO nyata lebih

Tabel 3.   Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Nutrien Ransum Kambing PE

Perlakuan
Parameter

P1 P2 P3 P4 F pr.

Konsumsi Nutrien :
- B K (gram/ekor/hari) 733,78b 755,20b 741,72 b 597,11a 0,014*
- B O (gram/ekor/hari) 675,58b 693.25b 673,12 b 543.22a 0,011*
- P K (gram/ekor/hari) 193,65b 177,14b 170.12 b 104,58a 0,001**
- S K (gram/ekor/hari) 174,71 a 242,58 b 247,85 b 254,12 b 0,006**
- Energi Bruto (Kkal/ekor/hari) 3091,55b 3222,27b 3164,89 b 2480,03a 0,006**
Konversi Pakan 8,27a 7,61a 7,42 a 8,53a 0,621ns

Keterangan :
-  *)   =  Berpengaruh nyata (P<0,05)
- **)  =  Berpengaruh sangat nyata (P<0,01)
- ns)   =  Berbeda tidak nyata (P>0,05)
- F.pr =  Probability value
- Nilai dengan huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) sampai

sangat nyata (P<0,01).
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tinggi (P<0,05) pada kambing yang diberi perlakuan
P2, P1 dan P3 dibandingkan dengan perlakuan
P1. Hal ini terjadi jika ditinjau dari kandungan energi
bruto, ransum P2 tertinggi kemudian P3. Ini berarti
tingginya konsumsi BK dan BO pada ransum
perlakuan P2, P1 dan P3 karena disebabkan oleh
availabilitas eneginya relatif rendah, sehingga
konsumsi ransum (BK dan BO) menjadi tinggi.
Dengan meningkatkan konsumsi diharapkan dapat
terpenuhinya kebutuhan akan energi. Selain itu
ransum P2, P1 dan P3 yang mengandung pakan
hijauan berbasis daun-daunan leguminosa sesuai
dengan habitat alami kambing dalam mencari
pakan yakni merambah/memagut, yang
menyebabkan terjadinya peningkatan bahan
kering.   Berpengaruhnya ransum yang dicobakan
terhadap konsumsi energi, juga karena kandungan
energi bruto ransum.  Tingginya kandungan energi
bruto ransum perlakuan P2  ditambah dengan
konsumsi BK yang tinggi semakin meningkatkan
energi yang dikonsumsi oleh ternak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlakuan P4
memiliki kecernaan dan palatabilitas yang rendah
karena kandungan serat kasarnya lebih tinggi.
Arora (1995) menyatakan bahwa hijauan dengan
kandungan lignin yang tinggi mempunyai
palatabilitas yang rendah dan konsumsi pakannya
lebih rendah daripada hijauan yang mengandung
lignin rendah. Selanjutnya ditambahkan bahwa,
sifat bulky (kemampuan mengisi) hijauan
berpengaruh juga terhadap tingkat konsumsi.
Faktor lain yang mempengaruhi konsumsi bahan
kering adalah sistem pencernaan ternak. Ternak
ruminansia akan mengurangi konsumsi pakan jika
waktu retensi pakan meningkat sehingga kapasitas
rumen untuk menampung makanan berkurang
(Orskov, 2001).

Putra (1992) menyatakan bahwa, hijauan yang
bersifat bulky (kemampuannya mengisi lambung)
tinggi menyebabkan ternak akan makan sedikit,
karena lambungnya cepat terasa penuh. Lebih
lanjut dijelaskan bahwa semakin tinggi kandungan
serat kasar, maka konsumsi bahan kering akan
menurun (korelasi negatif). Hal ini akan berakibat
ternak menjadi kurang mampu memenuhi kebu-
tuhan energinya. Sejalan dengan itu pula Parak-
kasi (1998) menyatakan bahwa tingkat konsumsi
ditentukan oleh kandungan kalori dan serat kasar.

Meningkatnya konsumsi bahan kering
berakibat pada meningkatnya konsumsi BK dan
PK ransum,  Hal ini sejalan dengan pendapat Arora
(1995) dan  Tillman et al., (1998) bahwa,
peningkatan jumlah konsumsi bahan kering akan
diikuti dengan peningkatan konsumsi nutrien
ransum.

Ransum yang berkadar protein rendah dapat
membatasi atau menekan konsumsi pakan
sukarela (voluntary feed intake) atau konsumsi
bahan kering (BK) (Minson, 1976; Bowker et al.,
1978), lebih lanjut dijelaskan pengaruh rendahnya
protein ransum terletak pada penyediaan N bagi
mikroba rumen menjadi rendah, sehingga aktivitas
fisiologisnya terhambat. Akibatnya degradasi
pakan terhambat dan akhirnya menekan
konsumsi.  Menurut Soebarinoto, et al (1991)
protein yang dihasilkan melebihi dari kebutuhan
hidup ternak, maka ternak akan menggunakan
kelebihan nutrien pakan tersebut untuk
pertumbuhan dan produksi (PBB).     Faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi konsumsi protein
adalah bobot badan, kadar dan kecernaan protein,
kualitas pakan, kondisi fisiologis dan kesehatan
ternak serta aras pemberian pakan (Haryanto dan
Djajanegara, 1993).

Peningkatan konsumsi protein akan
meningkatkan populasi mikroba rumen, sehingga
pencernaan mikroba dalam rumen meningkat,
diharapkan dapat  digunakan sebagai salah satu
sumber protein selain protein murni untuk
meningkatkan jumlah protein yang terdeposisi
dalam tubuh ternak dan dimanfaatkan ternak untuk
memenuhi hidup pokok dan berproduksi. Menurut
Orskov (1992) selain dipengaruhi oleh faktor pakan,
deposisi protein juga dipengaruhi oleh bobot badan.
Ternak yang berbobot badan rendah dan masuk
masa pertumbuhan membutuhkan protein lebih
tinggi dibandingkan ternak dewasa yang telah
masuk masa penggemukkan.

Berdasarkan kandungan nutrien (tabel.4)
bahwa kandungan SK dari  pakan perlakuan yang
diberikan yaitu semakan tinggi pemberian limbah
kopi terfermentasi makan kandungan SK semakin
tinggi pula.   Blakely et al., (1998)  menyatakan
bahwa  campuran dari berbagai jenis bahan pakan
konsentrat  dapat saling melengkapi dan
meningkatkan efisiensi serta palatabilitas pakan
secara keseluruhan sehingga ternak dapat
mencapai produksi maksimum.    Campuran dari
beberapa bahan pakan sumber protein dan energi
akan menjamin kecukupan  beberapa macam
mikro nutrien sehingga defisiensi  dapat dicegah
apabila ternak dalam jangka waktu yang lama
diberi pakan tersebut (Anggarodi, 1994).

Konversi Pakan

Konversi pakan yang didapatkan dari hasil
penelitian ini adalah untuk perlakuan P1 sebesar
8,27, perlakuan P2 (7,61), perlakuan P3 (7,42) dan
perlakuan P4 (8,53). Secara statistik perlakuan
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P1 dengan perlakuan P2, P3 dan P4   berbeda
tidak nyata (P>0,05) disajikan pada tabel 4.

Konversi pakan  adalah gambaran terhadap
efisiensi penggunaan ransum. Konversi pakan
merupakan perhitungan pembagian antara jumlah
konsumsi bahan kering per hari dengan
pertambahan bobot badan per hari. Pada penelitian
ini, rataan konversi pakan  tertinggi pada perlakuan
P4 yakni 8,53. Hal ini terjadi karena konsumsi BK
ransum perlakuan P4 paling rendah dan
pertambahan bobot badan hariannya juga rendah
sehingga dampaknya konversi pakan  menjadi
tinggi.

Konversi pakan paling rendah (efisien) terdapat
pada perlakuan P3 yakni 7,42, ini berarti bahwa
kambing yang diberi pakan hijauan berbasis daun-
daunan leguminosa (gamal, kaliandra dan 45%
limbaah kopi) efisiensi penggunaan ransumnya
menjadi lebih baik. Kambing yang diberi ransum
perlakuan P3 membutuhkan 7,42 kg bahan kering
ransum untuk meningkatkan   1 kg bobot badan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Pemberian kulit kopi terfermentasi  sebanyak

45 % dan  pemberian 55% leguminosa berupa
gamal dan kaliandra (P3) memberikan konsumsi
pakan  paling baik terhadap kambing peranakan
etawah dan konversi pakan kecendrungan yang
paling efisien dalam penggunaan pakan.

Saran.
Bagi para peternak kambing PE di kawasan

perkebunan bisa menggunakan limbah kulit kopi
sebanyak 45  %  sebagai pengganti leguminosa
(kaliandra dan gamal)  karena memberikan
konsumsi psksn  yang paling baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anggorodi, R. 1994. Ilmu Makanan Ternak Umum.
Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.

Anonimus. 2009. Statistik Perkebunan 2009.
Kementrian Pertanian RI, Jakarta.

Arora, S.P. 1995. Pencernaan Mikroba pada
Ruminansia. Cetakan Kedua. Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta.

Food and Agriculture Organization. 1990.
Guidelines for The Conduct of Training in
Farming System Development. FAO – UN.
Rome. Italy.

Hunter, R.A. and Vercoe.J.E., 1984. The Role of
Urea in the Nutrition of Ruminants Fed Two
Quality Roughage Diets. Outlook on Agric.
13 : 154 – 169.

Kompiang, IP. 2000. Peningkatan Mutu Bahan Baku
Pakan. Makalah Seminar Pengembangan
teknologi Pertanian Ramah Lingkungan.
IP2TP Denpasar. Denpasar : 8-9 Maret 2000.

Kearl, L.C. 1982. Nutrition Requirements of
Ruminants in Developing Countries
International Feedstuff Institute Utah Agric.
Exp. Station Utah State Univ. Logan Utah.
USA.

Minson, D.J. 1976. Nutritional Significant of Protein
in Temperate and Tropical Pasture. Proc. of
Symp. from Plant to Animal Protein No.2 (Rev.
Rur. Sci). University of New England.
Armidale, N.S.W. p. 27 – 30.

Orskov, E. R. 1992. Protein Nutrition in Ruminants.
Edisi ke-2. Harcount BraceJovanovich,
Publishers, London.

Orskov, ER. 2001. The Feeding of Ruminants
Principles and Practice. Chalcombe
Publication, London.

Parwati, I.A.P.,Guntoro. S, Suyasa. N., Raiyasa
.I.M., Londra. I.M dan Sriyanto. 2006.
Penelitian Adaptif Pengolahan Limbah
Perkebunan Untuk pakan Ternak. Laporan
Akhir Tahun. Balai Pengkajian Teknologi
pertanian Bali.

Pane, I. 1986. Pemuliabiakan Ternak Sapi. Penerbit
PT. Gramedia, Jakarta.

Parakkasi, A. 1999. Ilmu Nutrisi dan Makanan
Ternak Ruminan. Penerbit Universitas
Indonesia, Jakarta.

Putra, S. 1992. Evaluasi Komposisi Kimia dan
Tingkat Konsumsi 16 Provenance Gamal
(Gliricidia sepium) yang Ditanam pada Lahan
Kering di Bali. (tesis). Bogor: Institut Pertanian
Bogor.

Smith, J,B. dan Mangkuwidjoyo, S. 1988.
Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan
Hewan Percobaan di Daerah Tropis. Cetakan
Pertama. Universitas Indonesia Press.
Jakarta

Soebarinoto, S. Chuz.aemi, dan Mashudi. 1991.
Ilmu Gizi Ruminansia. Jurusan Nutrisi dan
Makanan Ternak. LUW. Universitas
Brawijaya. Malang.



135

Sukanten, I.W., Uchida.S., Nitis. I.M., Putra. S
and Lana. I.K., 1996. Performance of the Goat
fed Grass, Shrub and Tree Fodders During
the Dry Season in Bali, Indonesia. Asian –
Australian J. of Anim. Sci. Vol. 9 (4) :
359 – 482.

Mulyono, S. dan B. Sarwono. 2010. Penggemukan
Kambing Potong. Penebar Swadaya, Jakarta

Orskov, E. R. 1988. The Feeding of Ruminant
Principles and Practice. Chalombe publ.,
Marlow.

Surjowardojo.P, Chuzaemi.S, Sutama.I.K dan
Londra.I.M, 2011, Laporan PRA (Participatory

Rural Aprraisal).  Kerjasama Kemitraan Pene-
litian Pertanian dengan Perguruan Tinggi
(KKP3T), Badan Penelitian dan Pengem-
bangan (LITBANG) Pertanian, Jakarta dengan
Universitas Brawijaya, Malang.

Tillman, A.D., Hartadi.H., Reksohadiprodjo.S.,
Prawirokusumo.S. dan Lebdosoekojo. S.,
1998. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta.

Zainuddin. D., Kompiang. I. P. dan Hamid. H, 1995.
Pemanfaatan Kulit kopi Dalam Ransum
Ayam. Kumpulan Hasil –Hasil Penelitian
APBN T.A. 94/95. Balai Penelitian ternak
Ciawi-Bogor.

Konsumsi Kambing Peranakan Etawah Yang Diberi Kulit Kopi Terfermentasi
dan Leguminosa | I Made Londra



Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian, Vol.12 No. 37 Desember 2014136

KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHATANI KOMODITAS HORTIKULTURA
DI KAWASAN PERKEBUNAN KABUPATEN TABANAN

(Studi Kasus Desa Belatungan, Kecamat an Pupuan, Kabup aten Tabanan)

Jemmy Rinaldi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar-Selatan, Bali, 80222

Email: jemmy_rinaldi@yahoo.com

Submitted date : 15 Nopember 2015    Approved date: 5 Desember 2015

ABSTRACT
The Contribution of Horticulture Farming in The Plant ation Area of T abanan Regency

In the plantation area often farm horticulture commodity as an additional income of the farmers household.The
aim of this study were: (1) determine income and feasibility of horticultural farming, and (2) determine the
contribution of farm income of horticulture commodity. Study conducted by interview through Participatory
Rural Appraisal (PRA). Interviews were conducted with farmers in the village Belatungan with a total sample
of 30 farmers. Indicator used was analysis of farm income crops produced by farmers. Followed by the value
of the type of income per farm compared to the entire generatedcrops revenue. The results in study indicate
that types ofBelatunganVillagefarmers’ incomefromcropaspectdivided intotwokinds of commodities, i.eestate
cropandhorticulture.Based on thetype offarming, farm incomegeneratedduring theyearamounting
toIDR5.179.450. Contribution offarm income, horticulturalfarming was the highest, 86,97%. Bananas farming
contribute the highest number 56,76% of all both estate crop and horticulture.

Keywords: Contribution, farm income, horticulture commodity

ABSTRAK

Kawasan perkebunan seringkali banyak diusahakan komoditas hortikultura yang menjadi salah satu
pendapatan sampingan rumah tangga petani. Tujuan dari kajian ini adalah : (1) mengetahui seberapa
besar pendapatan dan kelayakan usahatani komodtas hortikultura, dan (2) mengetahui kontribusi
pendapatan usahatani dari komoditas hortikultura. Kajian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan
dengan metode Partisipatory Rural Apraisal (PRA). Wawacara dilakukan terhadap petani di Desa Belatungan
dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Indikator analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan
usahatani komoditas tanaman yang dihasilkan petani. Selanjutnya nilai jenis pendapatan per usahatani
dibandingkan dengan pendapatan seluruh komoditas tanaman yang dihasilkan. Hasil kajian menunjukkan
bahwa jenis pendapatan petani dari aspek tanaman di Desa Belatungan terbagi menjadi 2 jenis komoditas,
yaitu komoditas perkebunan dan komoditas hortikultura. Berdasarkan jenis usahatani, pendapatan usahatani
yang dihasilkan selama setahun yaitu sebesar Rp. 5.179.450. Kontribusi pendapatan usahatani tertinggi
terdapat pada usahatani komoditas hortikultura yaitu sebesar 86,97% dengan jenis usahatani pisang yang
paling berkontribusi yaitu sebesar 56,76% dari pendapatan seluruh usahatani komoditas perkebunan
maupun hortikultura.

Kata kunci : kontribusi, pendapatan usahatani, komoditas horikultura

PENDAHULUAN

Komoditas hortikultura merupakan komoditas
potensial yang mempunyai nilai ekonomi dan
permintaan pasar yang tinggi. Kontribusi sub
sektor hortikultura terhadap pembangunan sektor
pertanian dari tahun ke tahun cenderung meningkat

yang ditandai dengan peningkatan beberapa
indikator makro seperti produk domestik bruto
(PDB), volume ekspor, penyerapan tenaga
kerja dan nilai tukar petani (NTP) (Litbang
Pertanian, 2012). Keragaman komoditas
hortikultura yang begitu besar dan nilai ekonomis
yang tinggi menimbulkan kesulitan di dalam
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memilih  prioritas komoditas yang akan
dikembangkan.

Dibandingkan sektor-sektor lainnya, sektor
pertanian dianggap sektor yang lentur dalam
menghadapi krisis moneter dan ekonomi, karena
selain merupakan sumber mata pencaharian
sebagian besar masyarakat, ternyata juga mampu
meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja.
Hal ini dibuktikan bahwa usaha yang berbasis pada
sumberdaya domestik masih menunjukkan
keunggulannya dalam menghadapi krisis ekonomi
dibandingkan usaha yang berbasis sumberdaya
impor (G. Kartono dkk, 2004).

Menurut Rachmadi Ramli dan Dewa K.S.
Swastika (2005) pemilihan komoditas yang akan
dikembangkan di suatu daerah seharusnya yang
memiliki keunggulan kompetitif, sehingga
menguntungkan dan berkesinambungan.
Komoditas prioritas atau unggulan di dalam
program pengembangan kawasan agribisnis
hortikultura mengacu pada kriteria pangsa pasar,
keunggulan kompetitif, nilai ekonomi, sebaran
wilayah produksi dan kesesuaian agroekosistem
(Litbang Pertanian, 2012).Pada era perdagangan
bebas, semua komoditas pertanian dapat bebas
diperdagangkan antar daerah, bahkan negara.
Konsekuensi dari perdagangan bebas adalah
hanya komoditas yang mempunyai keunggulan
kompetitif saja yang dapat bersaing.

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

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

METODE PENGKAJIAN

Kajian dilakukan di Desa Belatungan,
Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dengan

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

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

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

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

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

  R
a =

  C

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

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

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

maupun merugi)

Kontribusi Pendapatan Usahatani Komoditas Hortikultura di Kawasan Perkebunan Kabupaten Tabanan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Usahatani Komoditas
Perkebunan

Usahatani komoditas perkebunan yang paling
dominan di Desa Belatungan, Kecamatan
Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah kopi, kakao
dan kelapa. Luas lahan yang diusahakan
masyarakat rata-rata sebesar 0,50 hektar atau 50
are. Lahan tersebut diusahakan tanaman
kopisebanyak  600 tanaman dengan umur
tanaman rata-rata 34 tahun. Sedangkan tanaman
kakao sebanyak 90 pohon dengan umur tanaman
25 tahun, serta tanaman kelapa sebanyak 5 pohon
dengan umur tanaman rata-rata 50 tahun.

Berdasarakan hasil kajian, penerimaan
usahatani komoditas perkebunantertinggi pada
komoditas kopi dengan penerimaan sebesar Rp.
7.400.000,-. Kemudian diikuti oleh komoditas
kakao dan kelapa masing-masing sebesar Rp.
5.225.000,- dan Rp. 3.200.000,-. Hal ini berbeda
dengan pendapatan usahatani yang dihasilkan
petani pada komoditas perkebunan, yaitu tertinggi
pada komoditas kelapa sebesar Rp. 2.480.000,-.
Sedangkan komoditas kopi dan kakao mengalami
kerugian yaitu masing-masing sebesar Rp. -
1.565.550,- dan Rp. -240.000,- (Tabel 1). Hal ini
disebabkan karena tingginya biaya input yang
dikeluarkan pada usahatani kopi dan kakao yang
sebagian besar adalah biaya input tenaga kerja
dari pemeliharaan sampai dengan pasca panen.
Sedangkan komoditas kelapa hanya
mengeluarkan biaya input tenaga kerja panen.

Jika biaya tenaga kerja dalam keluarga tidak
diperhitungkan dalam usahatani, maka
pendapatan rill tertinggi yang diterima petani pada
komoditas perkebunan yaitu kopi sebesar Rp.
6.135.000,-, kemudian kakao sebesar Rp.

3.659.450,- dan kelapa Rp. 2.480.000,-. Oleh
karena itu komoditas kopi dan kakao masih
dominan diusahakan di Desa Belatungan,
kecamatan Pupuan, kabupaten Tabanan. Hal ini
disebabkan petani sebagai pelaku usaha tidak
memperhitungkan tenaga kerja meraka dan
keluarga, melainkan hanya melihat nilai akhir yang
diterima pada usahatani tersebut.

Berdasarkan analisis usahatani komoditas
perkebunan di Desa Belatungan terutama
komoditas kopi dan kakao sudah tidak layak
diusahakan dengan indikator R/C ratio masing-
masing dibawah 1. Artinya usahatani kopi dan
kakao jika diusahakan akan mengalami kerugian
bagi petani. Hal ini disebabkan karena umur
tanaman kopi dan kakao sudah melebihi batas
maksimum produksi. Sejalan dengan hasil
penelitian yang menyatakan bahwa umur tanaman
berpengaruh terhadap produksi khususnya
tanaman kakao (Slameto, 2003; Tumanggor,
2009). Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan
bahwa usia tanaman kakao yang paling produktif
adalah 13-19 tahun (Wahyudi et al., 2009). Umur
komoditas kelapa juga sudah melampaui batas
maksimum, tetapi petani tidak dirugikan karena
biaya input hampir tidak dikeluarkan sama sekali.
Hanya pada saat panen dan biasanya penen
kelapa sudah dibebankan pada pembeli.

Pendapatan Usahatani Komoditas
Hortikultura

Usahatani komoditas hortikultura yang paling
dominan yang ditanam petani pada areal lahan
perkebunan dengan luas sebesar 50 are yaitu
pisang, manggis dan durian. Tanaman pisang rata-
rata diusahakan sebanyak 50 rumpun. Sedangkan
manggis dan durian masing-masing sebanyak 5
pohon dengan umur tanaman 15 tahun dan 2 pohon

Tabel 1. Analisis Usahatani Komoditas Perkebunan di Subak Merta Sari, Desa Belatungan, Kecamatan
Pupuan, Kabupaten Tabanan Tahun 2012

Jenis Usahatani Komoditas Perkebunan
No. Uraian

Kopi(Rp) Kakao (Rp) Kelapa(Rp)

1. Biaya sarana produksi    1,145,000   1,840,550                    -
2. Biaya tenaga kerja    6,495,000   5,225,000        720,000
3. Biaya rill yang dikeluarkan    1,265,000   1,840,550        720,000
4. Penerimaan    7,400,000   5,500,000    3,200,000
5. Pendapatan usahatani    -240,000 -1,565,550     2,480,000
6. Pendapatan rill yang diterima    6,135,000   3,659,450     2,480,000
7. R/C ratio 0.97 0.78 4.44
8. Kelayakan usaha tidak layak tidak layak layak
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dengan umur tanaman 20 tahun. Ketiga jenis
tanaman hortikutura tersebut ditanaman disela-
sela antara tanaman kopi, kakao dan kelapa.
Berdasarakan hasil kajian, penerimaan usahatani
komoditas hortikultura tertinggi pada komoditas
pisang dengan penerimaan sebesar Rp.
3.750.000,-. Kemudian diikuti oleh komoditas
durian dan manggis masing-masing sebesar Rp.
1.500.000,- dan Rp. 250.000,-. (Tabel 2).

Berdasarkan hasil analisis, jika biaya tenaga
kerja dalam keluarga tidak diperhitungkan dalam
usahatani, maka pendapatan rill tertinggi yang
diterima petani pada komoditas hortikultura yaitu
pisang sebesar Rp. 3.500.000,-, kemudian durian
sebesar Rp. 1.500.000,- dan manggis Rp.
250.000,-.  Begitu pula jika pendapatan usahatani
diperhitungkan biaya tenaga kerja dalam keluarga,
maka pendapatan tertinggi tetap pada komoditas
pisang yaitu sebesar Rp. 2.950.000,-. Kemudian
diikuti oleh pendapatan durian sebesar Rp,
1.350.000,- dan pendapatan manggis sebesar Rp.
215.000,-. Tidak ada perbedaan pendapatan yang
diperoleh petani disebabkan karena ketiga
komoditas hortikultura ini tidak terlalu diperhatikan
dalam usahataninya. Petani hanya mengeluarkan
biaya input produksi pada tenaga kerja yang dapat
dilakukan oleh tenaga kerja dalam keluarga.

Berdasarkan analisis usahatani komoditas
hortikultura di Desa Belatungan sangat layak
diusahakan dengan indikator R/C ratio masing-
masing diatas1. Artinya usahatani pisang, durian
dan manggis jika diusahakan akan mengalami
keuntungan usaha bagi petani. Hal ini
menunjukkan bahwa usahatani komoditas
hortikultura yang dilakukan petani di Desa
Belatungan mampu meningkatkan pendapatan
petani walaupun dianggap sebagai komoditas
sampingan.

Kontribusi Pendapatan Usahatani Komoditas
Hortikultura

Pendapatan usahatani diperoleh dari selisih
antara total penerimaan dan total biaya dari
usahatani tersebut. Sedangkan untuk mengetahui
kontribusi pendapatan usahatani diperoleh dari
pendapatan komoditas dibagi total pendapatan
seluruh komoditas dari usahatani. Pendapatan rill
yang diterima petani dalam waktu satu tahun
dengan luas areal 50 are untuk komoditas
perkebunan dan hortikultura diperoleh sebesar Rp.
17.524.450,- (Tabel 3). Adapun pendapatan yang
diterima petani tertinggi yaitu komoditas kopi
dengan kontribusi sebesar 35,01%. Berdasarkan
total pendapatan rill yang diterima petani kontribusi
tertinggi terdapat pada komoditas perkebunan
sebesar 70,04%, sedangkan komoditas
horikultura hanya mencapai 29,06%. Hal ini yang
menyebabkan komoditas perkebunan masih
dominan diusahakan dan lebih diperhatikan dalam
pemeliharaannya. Lain halnya dengan komoditas
hortikultura, sebagian besar petani tidak
memelihara komoditas tersebut dengan maksimal.

Berdasarkan analisa pendapatan usahatani
dalam waktu satu tahun dengan luas areal 50 are
untuk komoditas perkebunan dan hortikultura
diperoleh pendapatan sebesar Rp. 5.179.450,-.
Pendapatan usahatani tertinggi yaitu pada
komoditas hortikultura diperoleh sebesar 86,97%
dengan komoditas yang potensi adalah pisang.
Sedangkan komoditas perkebunan hanya
berkontribusi terhadap pendapatan usahatani
sebesar 13,02%. Hal ini disebabkan karena
usahatani kopi dan kakao mengalami kerugian jika
diperhitungan secara bisnis dengan
memperhitungkan biaya input tenaga kerja dalam
keluarga. Kerugian usahatani komoditas

Tabel 2. Analisis Usahatani Komoditas Hortikultura di Subak Merta Sari, Desa Belatungan, Kecamatan
Pupuan, Kabupaten Tabanan Tahun 2012

Jenis Usahatani Komoditas Hortikultura
No. Uraian

Pisang (Rp) Manggis (Rp) Durian (Rp)

1. Biaya sarana produksi       250,000                 -                    -
2. Biaya tenaga kerja       560,000       35,000        150,000
3. Biaya rill yang dikeluarkan       250,000                 -                    -
4. Penerimaan   3,750,000    250,000     1,500,000
5. Pendapatan usahatani   2,940,000    215,000     1,350,000
6. Pendapatan rill yang diterima    3,500,000     250,000     1,500,000
7. R/C ratio             4.63           7.14            10.00
8. Kelayakan usaha  layak  layak  layak
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perkebunan khususnya usahatani kopi dan kakao
tidak hanya dari sisi biaya input usahatani, tetapi
umur tanaman yang diusahakan sudah melebihi
umur maksimum produksi. Sehingga produksi
yang dihasilkan dari usahatani kopi dan kakao
tidak mampu lagi memenuhi biaya input produksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Komoditas hortikultura sebagai usaha
sampingan dengan luas lahan sebesar 50 are dan
ditanam diantara tanaman perkebunan mampu
memeperoleh pendapatan usahatani sebesar Rp.
5.250.000,- per tahun dengan komoditas yang
paling berpotensi yaitu pisang. Dari sisi kelayakan
usahatani, komoditas hortikultura layak
diusahakan sebagai tambahan pendapatan bagi
petani.

Komoditas hortikultura berkontribusi lebih
besar dibandingkan komoditas perkebunan jika
semua biaya input usahatani diperhitungkan,
termasuk biaya input tenaga kerja dalam keluarga.
Tetapi jika perhitungan pendapatan hanya biaya
input rill yang dikeluarkan petani, maka komoditas
hortikultura hanya mampu memberikan kontribusi
pendapatan sebesar 30 persen.

Saran

Komoditas hortikultra ternyata memberikan
pendapatan yang baik walaupun hanya sebagai
komoditas sampingan dan sebagian besar tidak
terpelihara dengan baik. Sebaiknya petani
melakukan pemeliharaan yang optimal terhadap
komoditas hortikultura agar pendapat yang
dihasilkan lebih maksimal.

Komoditas perkebunan sebagai komoditas
dominan yang diusahakan petani terutama kopi
dan kakao dapat ditingkatkan pendapatannya, jika
umur tanaman tidak lebih dari umur maksimum
produksi. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah
daerah mampu memberikan bibit untuk mengganti
tanaman kopi dan kakao yang sudah tidak
produktif.
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ABSTRACT
Opportunity to Increase The Rice Farming V alue -Added by Seed Breeder Coaching

To The Farmers Group

Awareness of the importance of the use of best seed(labeled) encourage the growth ofseed breeding
bussiness. Rice seed breeding inTabanan Regency implemented by farmers/breeder in the form of individuals
or groups whose member are farmers (Gapoktan). This research was conducted in Subak Guama from
March to June 2013. The Policyto provides guidance and assistance to the farmer groups breeder intended
to increase the value-added rice production that ultimately may increase farmers’ income. Also, it was
expected to farmer groups as abreeder/producer of seed develops into business units agribsnis oriented
businesses. The aimof this study were to calculate and analyze the rece ivedadded-value of the farmers who
were implementing the processing breeder rice seed. The results of this study were also expected to in form
the important notice to the farmer breeder sand other parties interested inconducting rice seed.The results
showed that mostly KUAT Subak Guama breeds the Ciherang Varieties with seed class of BD, BP and BR
which is conducted in collaboration with the UPBS of AIAT Bali, Ministry of Agriculture. The added value
obtained by the breeder farmers through calculation of the gap between the out put and material price to
processing of 1 kg dry grain harvest (GKP) into the seed was Rp 1,855. It was indicated that agribusiness of
paddy seed create value added (positive). The results of this study were expected to provide information to
farmers, breeders and others interested who conducting rice seed breeding.

Keywords: Value-added, coaching groups and paddy seed breeder

ABSTRAK

Kesadaran akan pentingnya penggunaan benih unggul (berlabel) mendorong tumbuhnya usaha perbenihan.
Penangkaran benih padi di Kabupaten Tabanan dilaksanakan oleh petani/penangkar dalam bentuk
perorangan ataupun yang tergabung dalam kelompoktani/Gapoktan. Penelitian ini dilakukan di Subak Guama
dari Bulan Maret-Juni 2013.  Kebijakan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani
penangkar dimaksudkan agar dapat meningkatkan nilai tambah produksi padinya sehingga pada akhinya
dapat meningkatkan pendapatan petani. Dan diharapkan pula kelompok tani sebagai penangkar/produsen
benih berkembang menjadi unit usaha bisnis yang berorientasi agribsnis. Tujuan dari penelitian ini antara
lain untuk menghitung dan menganalisis nilai tambah yang diterima petani penangkar dalam melaksanakan
prosessing benih padi. Hasil penelitian ini juga diharapkan menghasilkan informasi yang penting untuk
petani penangkar maupun pihak lain yang tertarik melakukan kegiatan penangkaran benih padi. Hasil
penelitian menunjukkan KUAT Subak Guama sebagian besar menangkarkan benih varietas Ciherang
dengan kelas benih BD, BP dan BR yang dilakukan bekerjasama dengan UPBS BPTP Bali. Nilai tambah
yang diperoleh petani penangkar dengan menghitung selisih antara nilai output dan harga bahan baku
untuk pengolahan 1 kg GKP menjadi benih sebesar Rp 1.855. Hal ini berarti agribisnis penangkaran benih
padi sawah memberikan nilai tambah (positif). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
kepada petani, penangkar maupun pihak lain yang tertarik melakukan kegiatan penangkaran benih padi

Kata kunci :Nilai tambah, pembinaan kelompok dan penangkar benih padi
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PENDAHULUAN

Peningkatan produktivitas  beras saat ini
mengalami penurunan, salah satunya akibat  alih
fungsi lahan  termasuk untuk pemukiman. Oleh
karena itu sangat dibutuhkan dukungan dan
keberpihakan pemerintah pusat maupun daerah
pada sektor pertanian.  Melalui HKTI,  Bali  juga
meminta agar pemerintah melakukan terobosan
dan revitalisasi pengelolaan pertanian dalam upaya
mewujudkan sistem pertanian industrial unggul
berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal
untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai
tambah, ekspor dan kesejahteraan petani.

Pengembangan usaha agribisnis padi  dan
upaya peningkatan produktivitas beras membuka
peluang berkembangnya industri sarana produksi
dan jasa pelayanan, salah satunya adalah
penyediaan  benih  unggul. (Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, 2007).  Penyediaan
benih unggul merupakan salah satu inovasi
teknologi (inotek) yang dihasilkan oleh Badan
Litbang Pertanian dan lembaga penelitian lainnya
dalam mendukung pembangunan pertanian
terutama dalam penyediaan pangan (Darman dkk,
2007).  Ketersediaan benih unggul yang diperlukan
petani merupakan hal penting yang perlu dicermati
oleh pemangku kepentingan termasuk pengambil
kebijakan guna mendukung keberhasilan budidaya
padi. Mengingat pentingnya fungsi benih dalam
ketahanan pangan, maka penggunaan benih
unggul disesuaikan  dengan agroklimat dan
preferensi konsumen.

Kebutuhan benih padi unggul di Bali mencapai
3.775 ton, dengan potensi luas tanam 151.000
hektar. Sementara produksi benih dari penangkar
hanya 2.336,7 ton. Sistem pengadaan dan distrbusi
benih unggul meliputi berbagai aspek kegiatan
yang saling terkait dan berjenjang mulai dari tingkat
nasional sampai ke petani pengguna yang
mengadopsi. Namun demikian ketersediaan benih
dalam volurne yang besar dan dalam waktu yang
bersamaan sulit dilakukan karena berkaitan
dengan ketersediaan varietas yang diinginkan
petani, pengadaan dan pengawasan kualitas serta
distribusinya.

Selama ini benih unggul yang digunakan dalam
usahatani sangat tergantung pada benih yang
dihasilkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih (BPSB). Padahal kemampuan BPSB untuk
menghasilkan benih yang dibutuhkan petani sangat
terbatas. Untuk itu diperlukan kerjasama antara
pemerintah, swasta dan petani guna memecahkan
masalah ketersediaan benih. Dalam   rangka

membantu penyediaan benih unggul, upaya yang
dilakukan adalah memberikan peluang kepada
petani  baik secara berkelompok (kelompok tani
atau gabungan kelompok tani) untuk tumbuh
menjadi penangkar benih. Kemandirian petani
untuk memproduksi sendiri kebutuhan benih dapat
menghemat waktu dan biaya. Dalam memproduksi
benih, kelompok tani penangkar menggunakan
teknologi yang telah ada dan perlu dukungan
penguatan kelembagaan kelompok melalui
penyuluhan dan pendampingan.

Pembinaan kelompok tani atau gapoktan
sebagai penangkar benih pada awalnya diharapkan
dapat membantu  memenuhi kebutuhan benih padi
di tingkat lokal. Kebijakan memberikan pembinaan
dan pendampingan kepada kelompok tani
penangkar dimaksudkan agar dapat
meningkatkan nilai tambah produksi padinya
sehingga pada akhinya dapat meningkatkan
pendapatan petani. Dan diharapkan pula kelompok
tani sebagai penangkar/produsen benih
berkembang menjadi unit usaha bisnis yang
berorientasi agribsnis.

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan
menganalisis nila tambah yang diterima petani
penangkar dalam melaksanakan prosessing benih
padi. Hasil penelitian ini juga diharapkan
menghasilkan informasi yang penting untuk petani
penangkar maupun pihak lain yang tertarik
melakukan kegiatan penangkaran benih padi.

METODE PENELITIAN

Lokasi peneltian  dilakukan di  Subak Guama,
Desa Selanbawak, Kecamatan Marga. Lokasi
penelitian ditentukan secara sengaja dengan
pertimbangan kelompok tani ini secara konsisten
mengembangkan usaha penangkaran dan produksi
benih padi  Penelitian ini melibatkan seluruh
pemangku kepentingan yang meliputi instansi
pemerintah, swasta dan petani penangkar benih.
Kajian ini menggunakan data yang bersifat
kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif beruapa
angka-angka seperti jumlah benih yang
ditangkarkan dan kebutuhan benih. Sedangkan
data kualitatif berupa pernyataan verbal seperti
kebijakan perbenihan di Bali, persepsi dan saran
pemangku kepentingan perbenihan.

Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut,
bersumber dari data primer dan sekunder. Metode
pengumpulan data primer diperoleh dari survey dan
wawancara secara mendalam kepada petani
penangkar. Sedangkan data sekunder diperoleh
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dari publikasi dan laporan yang terkait seperti dari
BPS Provinsi Bali dan Dinas Pertanian Tanaman
pangan Provinsi Bali.

Data yang terkumpul selanjutnya ditabulasi
dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif
dengan tujuan menjelaskan atau mendeskripsikan
keadaan yang sebenarnya. Untuk perhitungan nilai
tambah digunakan Metode Output-Input. Semua
nilai dinilai berdasarkan harga masing-masing
produk atau input yang berlaku pada tahun
analisis. Berdasarkan hasil analisis akan diperoleh
perkiraan nilai tambah dan keuntungan (Rp/kg).
Kriteria nilai tambh adalah :
1. Jika NT > 0, berarti agrib isnis penangkaran

benih padi sawah memberikan nilai tambah
(positif)

2. Jika NT < atau = 0, bararti agribisnis
penangkaran benih padi sawah tidak
memberikan nilai tambah (negative)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Penangkar Benih dan Jejaring
Kemitraan Perbenihan

Penangkar benih di Kabupaten Tabanan  dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berasal dari
perusahaan swasta dalam bentuk CV atau UD,
instansi pemerintah/BUMN oleh PT Pertani di
tingkat kabupaten dan petani/kelompok tani.  Pada
umumnya, kelompok tani yang terdiri dari petani-
petani penangkar benih padi memproduksi benih
padi kelas Benih Sebar (BR), sedangkan produsen
benih padi dengan kelas yang lebih tinggi (Benih
Dasar dan Benih Pokok) adalah instansi
pemerintah dalam hal ini adalah Balai Benih lnduk

(BBI) Kabupaten Tabanan. Sedangkan Balai Benih
Umum (BBU), Balai Benih Pembantu (BBP) dan
UPTD di kabupaten memproduksi kelas benih BP
dan/atau BR.  Daftar nama penangkar padi dan
kelas benih yang ditangkarkan Provinsi Bali pada
tahun 2012 disajikan pada Tabel  1

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
di Kabupaten Tabanan  terdapat 12 penangkar dari
berbagai kelas benih termasuk diantaranya BBI,
UPTD, perusahaan swasta, BUMN (PT Pertani),
kelompok tani/subak dan petani perorangan.
Jumlah ini merupakan jumlah penangkar
terbanyak terdapat di Kabupaten Tabanan. Hal ini
sejalan dengan kondisi wilayah Tabanan yang
dikenal sebagai ‘lumbung padi’ Provinsi Bali bahwa
ketersediaan agro-input  benih berdekatan dengan
petani pengguna. Jumlah penangkar saja tidak
cukup untuk menjamin ketersediaan benih, karena
ada faktor lain yang perlu diperhatikan seperti kelas
benih, varietas dan kemampuan produksi.

Hal spesifik yang dijumpai di lapangan adalah
penyediaan benih melalui kelompok-kelompok tani
adalah berbasis subak karena tidak satupun
kegiatan pengadaan tanaman pangan, khususnya
padi, tanpa melibatkan subak. Organisasi petani
dalam wadah subak telah dikenal solid dalam
menyepakati pengaturan air, jadwal tanam dan
varietas yang diinginkan anggota subak. Semua
itu dilaksanakan berdasarkan musyawarah
mufakat. Oleh karena itu peran kepala subak,
disebut dengan pekaseh, sangat penting.
Perusahaan swasta dan BUMN yang bekerja
sama dengan kelompok tani dalam pengadaan
benih selalu melakukan pendekatan dengan
pekaseh terlebih dahulu agar lebih mudah
mencari anggota petani yang mau melakukan
penangkaran.

Tabel 1.  Daftar Nama Penangkar dan Kelas Benih yang Ditangkarkan di Kabupaten Tabanan Tahun 2012

No Nama produsen/penangkar Alamat Kelas

1 UPT BBITPH Desa Timpag, Kec. Kerambitan BD, BP
2 UPTD Perbenihan Bongan Sbk Bongan, Desa Bongan BP, BR
3 Kop. KUAT Subak Guama Desa Selanbawak, Kec. Marga BD, BP, BR
4 UD Wahyu Sani Arta Sbk. Kukuh, Desa Kukuh, Kec. Marga BP, BR
5 CV Sunari Gading Desa Batannyuh, Kec. Marga BD, BP, BR
6 UD Bali Bangun Persada Sbk. Nyitdah, Desa Pandak, Kec. Kediri BD
7 Klp. Sbk Babakan Wanasari Desa Wanasari, Kec. Tabanan BR
8 Klp. Sbk. Anyar Surabrata Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg BR
9 PT Pertani Sbk. Gungungan, Desa Wanasari BP, BR
10 I Wayan Sukanada Sbk. Jakadayang, Kec. Marga BD
11 I Kt. Suka Ardana Sbk. Bongan, Desa Bongan BP, BR
12 Klp. Penangkar. Subak Jadi Sbk. Jadi, Desa Banjar Anyar, Kediri BR

Sumber: BPSBTPH Bali (2012)
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Berdasarkan klasifikasi produsen/penangkar,
penangkar benih di Bali pada umumnya tergolong
ke dalam katagori pemula dan madya. Pembagian
klasifikasi pemula, madya dan maju didasarkan
pada pengalaman memproduksi benih,
kemampuan teknis memproduksi benih, luas lahan
yang diusahakan, kontinuitas produksi benih dan
lamanya berusaha penangkaran benih (BPSB Bali,
2012). Sebagai contoh, penangkar benih pemula
adalah petani/kelompok tani yang belum
mempunyai pengalaman memproduksi calon benih
serta kemampuan teknis memproduksi benih
tergolong rendah. Selain itu, penangkar pemula
memiliki sarana/prasarana kerja sangat minim,
modal terbatas, luas lahan yang diusahakan
kurang dari 5 hektar dan lama berusaha kurang
dari 5 tahun.

Distribusi benih dari produsen ke petani
pengguna sangat didukung oleh adanya pedagang/
penyalur benih. Di Provinsi Bali terdapat 65
pedagang/penyalur benih berkualitas yang terdaftar
di BPSBTH Bali dengan berbagai kemampuan
penyaluran, seperti terlihat pada Tabel 2.  Penyalur
benih di Provinsi Bali memiliki kemampuan
menyalurkan benih sebanyak 1.935 ton per tahun.
Bila dilibandingkan dengan kebutuhan benih per
tahun yang mencapai 3.775 ton, hal ini
menggambarkan bahwa masih banyak peluang
dalam usaha penyaluran benih di Bali.
Kemampuan penyalur benih di Kabupaten Tabanan
memiliki kemampuan menyalurkan benih terbesar
sampai 1.225 ton/tahun (63,30%) dari total
kemampuan penyalur benih di Bali.

Penyebaran pedagang/penyalur benih
tampaknya sudah dipikirkan oleh pebisnis dengan
melihat peluang pasar pada masing-masing
daerah. Saluran pemasaran benih tidak terlepas

dari kondisi penawaran dan permintaan (supply
and demand) serta pemangku kepentingan yang
terlibat sepanjang saluran pemasaran benih.
Penangkar benih merupakan produsen benih yang
produknya akan dipakai oleh konsumen (petani
pengguna benih) melalui jasa penyalur benih yang
berfungsi sebagai pengecer. Untuk dapat
memahami potensi penangkar benih dalam
penyediaan benih berkualitas, maka diperlukan
pemahaman antara penawaran dan permintaan
pasar terhadap varietas benih, jumlah, waktu dan
harga benih.

Hasil survey terhadap kegiatan penangkaran
yang dilakukan oleh Koperasi KUAT Subak
Guama, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga,
Kabupaten Tabanan diperoleh informasi bahwa
kelas benih yang ditangkarkan adalah benih
sumber (BS), BD dan BP. Benih sumber dibawa
dan diujikan oleh BPTP dalam rangka pengkajian
perbenihan (UPBS). Koperasi KUAT Subak Guama
mulai jadi penangkar sejak tahun 2004. Anggota
subak sebanyak 544 orang dan yang menjadi
penangkar digilir 1 tempek (sub kelompok) untuk
1 musim tanam atau sekitar 60 orang per 1 musim
tanam. Pola tanam di subak ini : padi-padi-padi
diganti dengan penanaman palawija setiap 5 tahun
sekali. Dalam pengadaan  perbenihan, KUAT
Subak Guama selalu mengadakan kerjasama
dengan BBI. Tidak ada sistem kontrak dengan BBI
atau BBU, KUAT membeli benih di BBI (Kebun
Induk Padi Timpag), karena harga lebih murah,
dan umumnya  kelas benih yang dibeli adalah BD.
Pemasaran dilakukan di seluruh kabupaten atau
di subak dan kios pertanian yang ada di Provinsi
Bali. Untuk luar Bali pemasaran benih sampai ke
NTB (Lombok, Sumbawa) dan NTT (Kupang).
Varietas yang diinginkan adalah Ciherang dan

Tabel 2. Jumlah Pedagang/Penyalur Benih di Provinsi Bali Tahun 2012

No Kabupaten Jumlah pedagang/ Komoditas  yang Kemampuan penyaluran
penyalur diedarkan (ton/tahun)

1 Buleleng 8 Padi 50
2 Jembrana 13 Padi dan jagung 340
3 Tabanan 10 Padi 1.225
4 Badung 4 Padi 65
5 Denpasar 5 Padi 32
6 Gianyar 10 Padi 84
7 Klungkung 6 Padi 84
8 Bangli 4 Padi 22
9 Karangasem 5 Padi 33

Total 65 1.935

Sumber: BPSBTPH Bali (2012), diolah

Peluang Meningkatkan Nilai Tambah Usahatani Padi dengan Pembinaan Kelompok Tani
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Cigeulis. Pemasaran tergantung pada kelas benih
yang diinginkan oleh pembeli. Kalau yang
ditangkar kelas benihnya BS maka hasil BD dijual
ke penangkar yang ada di Klungkung, Gianyar dan
Jembrana. Sedangkan apabila hasil penangkaran
diperoleh  kelas benih BP maka hasilnya dijual ke
subak dan kios-kios pertanian.

Jejaring komunikasi antar penyedia benih
sumber dan pengguna benih sudah terjalin, seperti
BBI dan subak, perusahaan swasta dan subak,
BUMN dan subak dan lainnya. Pengembangan
benih berkualitas di Bali sangat tergantung dengan
peran subak sebagai ujung tombak pengadaan
sekaligus pengguna benih. Jejaring ini tidak
terbatas hanya di wilayah Provinsi Bali saja tetapi
juga melewati batas wilayah ke provinsi lain seperti
Sulteng, NTB dan NTT. Hal ini mencerminkan
bahwa keseimbangan pasar input seperti benih
berkualitas ini akan saling mencari informasi
antara supply dan demand agar bisa mencapai
keseimbangan pasar, baik dari segi jumlah
maupun harga.

Kendala dalam penangkaran dan distribusi
benih secara umum yang dijumpai di lapanngan
antara lain: pengadaan sumber benih tidak sesuai
dengan permintaan petani pengguna.
Pengembangan benih varietas Inpari sudah
dilakukan di beberapa lokasi penangkaran Subak
Guama, namun  kebutuhan benih dan minat
pengguna benih varietas ini masih kalah
dibandingkan dengan varietas Ciherang. Masalah
umum lainnya adalah iklim dan cuaca yang terkait
dengan infrastruktur pasca panen. Pasca panen
benih menjadi masalah bila musim hujan tiba
karena proses penjemuran menjadi lebih lama dan
bisa mempengaruhi mutu benih yang dihasilkan.

Pengembangan penangkar benih berbasis
subak secara berkelanjutan perlu tetap
dikembangkan dalam jejaring kerjasama yang
saling menguntungkan terutama dalam
menghadapi masalah-masalah seperti:
1. Pemilihan varietas tanaman untuk memenuhi

preferensi petani pengguna benih dan juga
pengenalan varietas unggul yang sudah teruji.
Selain itu, pengadaan benih sumber, target
dan sistem pemasaran produk, yang
memerlukan kemitraan dengan pedagang/
penyalur benih.

2. Penguasaan inovasi teknologi dan
operasionalisasi sistem perbenihan bagi
subak atau petani pelaksanan  memerlukan
mitra dan pembinaan dari sumber-sumber
inovasi teknologi dan kebijakan, pengawasan

dan sertifikasi, seperti Dinas Pertanian TPH
Propinsi dan Kabupaten, Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP), UPT BPSB,
UPTD BBI dan jajarannya.

Proses Pengolahan Benih

Prosesing yang dilakukan oleh Subak Guama
diawali dari hasil panen padi sawah yang dilakukan
oleh petani penangkar berupa Gabah Kering Panen
(GKP) dengan kadar air berkisar 22 – 25%. GKP
ditimbang dan kemudian dihamparkan atau dijemur
di bawah terik sinar matahari hingga mencapai
kadar air 11 – 12%. Gabah yang telah dikeringkan
akan menjadi bahan baku benih yang akan
diproses lebih lanjut. Oleh karena itu perlu gudang
penyimpanan sementara yang bersih dan dengan
suhu tertentu agar calon benih tidak mudah rusak.

Langkah berikutnya adalah ketua Gapoktan
atau Kelompok Tani selaku produsen benih
mengajukan permohonan ke BPSB untuk
pengujian laboratorium guna keperluan sertifikasi
(Ishaq, 2009). Banyaknya contoh benih paling
sedikit diambil 700 gram untuk tiap-tiap kelompok
benih. Pengujian di laboratorium dilakukan untuk
mengetahui kadar air, kadar kotoran benih dan
daya tumbuh benih. Setelah dinyatakan lulus
pengujian oleh BPSB, maka penangkar dalam hal
ini ketua kelompok dapat memesan label ke
BPSB. Sebelum pemasangan label, gabah calon
benih harus dipastikan bersih  supaya dapat
dikemas dan diberi label. Proses pengolahan benih
selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Komponen Biaya dan Hasil

Dari hasil kerjasama kegiatan UPBS BPTP
Bali tahun 2013 dengan penangkar Subak Guama
produksi benih  yang dihasilkan  Subak Guamai
sebesar 1.533 kg/ha dengan  Varietas Ciherang
kelas benih ES. Dari jumlah tersebut milik mitra
KUAT sebanyak 1.333 kg dan 200 kg milik UPBS
BPTP Bali. Capaian produksi rata-rata yang dapat
dihasilkan oleh petani penangkar sebanyak 4.286
kg yang dibeli oleh kelompok tani dalam bentuk
gabah karena 35,77% dijadikan bahan baku benih.
Setelah melalui serangkaian pengolahan sesuai
persyaratan sertifikasi benih, benih unggul dijual
dengan harga Rp 7.300 per kg  (Rp 11.190.900)
dan sebanyak 2.753 kg menjadi gabah konsumsi
atau dijual  dengan harga Rp 3.800 per kg   (Rp
10.461.400), maka diperoleh penerimaan sebesar
Rp 21.652.300 per hektar.
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Gambar 1. Proses Pengolahan Benih
Unggul Padi sah di Subak Guama

     Pendapatan diperoleh dari selisih dari total
penerimaaan dikurangi biaya usahatani.
Perhitungan biaya dapat dilihat pada Tabel 3.
Keuntungan diperoleh sebesar Rp 6.656.300
dengan menghitung biaya tunai, sedangkan total

keuntungan tanpa menghitung biaya tunai didapat
sebesar Rp 14.942.300 per hektar.

Nilai R/C Ratio dengan menghitung biaya tunai
diperoleh 1.44 yang berarti setiap    Rp 1000 biaya
tunai yang dikeluarkan akan memperoleh
penerimaan sebesar Rp 1.440  dan nilai R/C ratio
tanpa memperhitungkan biaya tunai diperoleh
sebesar 3.23. Nilai B/C ratio atas biaya tunai
mencapai 0.44 yang berarti dari setiap Rp 1000
biaya tunai yang dikeluarkan mampu memberikan
benefit/keuntungan sebesar Rp 440 dan nilai B/C
ratio tanpa memperhitungkan biaya tunai mencapai
1.01. Nilai R/C dan B/C ratio menunjukkan bahwa
kinerja agrbisnis penangkaran benih padi yang
dilakukan Subak Guama cukup layak secara
financial dan mampu memberikan keuntungan bagi
pengelolanya.

Analisis Nilai Tambah

Nilai tambah semata-mata dihasilkan karena
ada suatu upaya penangan dan pengolahan hasil.
Diharapkan melalui upaya pengolahan hasil, petani
dapat menikmati peningkatan nilai jual produknya.
Perhitungan analisis nilai tambah aktivitas
penangkaran padi di Suba k Guama dapat dilihat
pada Tabel 4. Dasar perhitungan dalam analisis
ini adalah nilai tambah untuk setiap kilogram bahan
baku gabah calon benih dalam satu musim dengan
rata-rata produksi sebanyak 48.747 kg benih sebar
berlabel biru. Nilai koefisien tenaga kerja
menunjukkan curahan hari kerja yang dibutuhkan
untuk memproses satu kg GKP menjadi benih
sebar sebanyak 0.002.

Harga bahan baku Rp 3.800 per kg,
sedangkan sumbangan input lain bernilai Rp 550
per kg GKP. Nilai tersebut diperoleh dari

Tabel 3.  Biaya Eksplisit dan Biaya Implisit  pada usahatani penangkaran benih padi per hektar

No Komponen Biaya Biaya Eksplisit Biaya Implisit

1 Benih     270.000
2 Pupuk   1.200.000
3 Obat-obatan 925.000
4 Biaya pendaftaran penangkaran          5.000
5 Jasa pemeriksaan lap 30.000
6 Label dan pengemasan 655.000
7 Biaya pengujian lab 50.000
8 Biaya TK Luar Keluarga 3.150.000
9 Biaya TK Dalam Keluarga 4.520.000
10 Pajak dan iuran 425.000
11 Penyusutan peralatan dan sewa lahan 3.766.000

Jumlah 6.710.000 8.286.000

Total Biaya  = BE + BI 14.996.000

Peluang Meningkatkan Nilai Tambah Usahatani Padi dengan Pembinaan Kelompok Tani
Sebagai Penangkar Benih | Ni Putu Sutami
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pembagian jumlah biaya yang dikeluarkan dengan
jumlah GKP yang digunakan.

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai
output dan harga bahan baku. Nilai tambah yang
diperoleh dari pengolahan 1 kg GKP menjadi benih
sebesar Rp 1.855. Nilai tambah itu masih nilai
kotor sebab belum termasuk imbalan tenaga kerja.
Upaya-upaya yang dapat dapat dilakukan agar nilai
tambah yang diterima petani lebih besar adalah
meningkatkan rendemen benih (factor konversi).
Caranya dilakukan penanganan bahan baku
secara baik terutama saat penjemuran dan
pembersihan. Diupayakan juga agar gabah tidak
ada yang tercecer sehingga susut dapat dikurangi.
Hal-hal yang dapat menghambat penyediaan benih
unggul   karena belum optimalnya kelembagaan
perbenihan, mulai dari lembaga produksi sampai
pada lembag pemasaran sehingga perlu upaya
membangun jejaring kerjasama.
                                                                                                                                                                                                                                                                

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tentang peluang
meningkatkan nilai tambah usahatani padi dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Kuantitas, jenis varietas yang memenuhi
preferensi petani pengguna masih menjadi
ganjalan untuk memadukan keinginan petani
pengguna/konsumen dan ketersediaan benih.

Masalah perbenihan sebaiknya melibatkani
multi-pihak yang perlu diperkuat melalui sistem
kelembagaan, terutama di sentra-sentra produksi.

Tabel 4. Analisis nilai tambah dari usaha penangkaran benih padi di Subak Guama

No Variabel Nilai Keterangan

1 Benih dalam kemasan (kg) 48.747 1
2 Gabah calon benih (kg) 57.350 2
3 Tenaga kerja 150 3
4 Faktor konversi 0.85 4 = 1/2
5 Koefesien TK 0.002 5 = 3/2
6 Harga output 7.300 6
7 Upah TK 50.000 7

Penerimaan dan Keuntungan
8 Harga bahan baku (Rp/Kg) 3.800 8
9 Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) 550 9
10 Nilai output (Rp/Kg) 6.205 10 = 4 x 6
11a Nilai tambah (Rp/kg) 1.855 11a = 10 – 9 - 8
11b Rasio nilai tambah (%) 29.89 11b = (11a/10) x 100
12 Pendapatan Tenaga Kerja (Rp/kg) 100 12 = 5 x 7
13 Keuntungan Rp/kg) 1.755 13a = 11a-12
14 Margin Rp/kg) 2.405 14 = 10-8
15 Keuntungan Pengusaha (%) 72.97 15= (13/14) x100
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ABSTRACT
Effect Of Rice Crop Irrigation T owards Balance Of Irrigation W ater Availability

In Watershed Yeh Ho – Province of Bali

Availability of water in Bali significantly shrink, so it is needed efficient irrigation methods to the rice crops.
The aim of this research is to obtain efficient irrigation practices. Mekongga rice varieties, Inpari 1 and Inpari
10 Laeya, applying continuous irrigation, once in 4 days and 8 days. The research results showed watering
once every 8 days yield 7.40 t ha-1of dry grain harvested, followed by once in 4 days 6.49 t ha-1 and continue
watering method 6.28 t ha-1. Inpari 10 Laeya yield dry grain 7.08 t ha-1 , followed by Mekongga 6.80 t ha-1
and Inpari 1 was 6.74 t ha-1.The use of efficient water at initial planting of 1.21 kg/m3, followed by a second
planting of 1.02 kg/ m3 and the third 1.01kg/m3. According to the location, upstream location is the most
efficient 1.35 kg / m3 , followed by the middle of 1.01kg/m3 and the third of 1.14 kg/m3. The research
concluded watering once in 8 days is the most efficient method of 1.24 kg/m3 , followed by once in 4 days was
1.17 kg/m3 and continuous 1.14 kg/m3 . Inpari1 is the most efficient varieties of 1.14 kg/m3 followed by Inpari
10 Laeya of 1.10 kg/ m3, and Mekongga 1.04 kg /m3. Water balance for 14 months in the downstream
watershed of Yeh Ho watering constantly spending 28,700 m3 ha-1 of reservedwater 62.700m3ha-1, followed
by 4 days 25,200 m3 ha -1 of reservedwater 66.100 m3ha - 1 , and once in 8 days 22.100m3 ha-1 of reservedwater
69.200 m3 ha-1 .

Keywords : Growing season, watersheds, water balance

ABSTRAK

Ketersediaan air di Bali semakin terbatas, diperlukan metode irigasi untuk tanaman padi yang efisien.
Tujuan penelitian untuk mendapatkan cara pengairan yang efisien. Padi varietas Mekongga, Inpari 1 dan
Inpari 10 Laeya, menggunakan irigasi yaitu terus menerus,sekali dalam 4 hari dan 8 hari. Hasil penelitian
menunjukkan pengairan sekali dalam 8 hari menghasilkangabahkering panen 7.40 t ha-1, diikuti sekali
dalam 4 hari 6.49 t ha-1 dan kontinyu 6,28 t ha-1, masing-masing. Inpari 10 Laeya menghasilkan gabah
kering 7.08 t ha-1, diikuti oleh Mekongga6,80 t ha-1 dan Inpari 1 sebesar 6.74 t ha-1, masing-masing.
Penggunaan air, penanaman awal  efisien 1,21 kg/m3, diikuti dengan penanaman kedua 1,02 kg/m3 dan
yang ketiga 1.01kg/m3, masing-masing. Berdasarkan lokasi, hulu adalah yang paling efisien1,35 kg/m3,
diikuti oleh tengah 1.01kg/m3 dan yang ketiga menghasilkan efisiensi 1,14 kg/m3, masing-masing.
Kesimpulan: penyiraman sekali dalam 8 hari adalah metode yang paling efisien 1,24 kg/m3, diikuti oleh
sekali dalam 4 hari 1,17 kg/m3 dan kontinyu 1,14 kg/m3. Inpari1 adalah varietas yang paling efisien 1,14 kg/
m3 diikuti oleh Inpari 10 Laeya 1,10 kg/m3, dan Mekongga 1,04 kg/m3. Neraca air selama 14 bulan daerah
hilir DAS Yeh Ho  pengairan terus menerus menggunakan 28,700 m3 ha-1 dari cadangan air 62.700m3ha-1,
diikuti oleh 4 hari sekali 25,200 m3 ha-1 dari cadangan air 66,100 m3ha-1, dan sekali dalam 8 hari 22.100m3

ha-1 dari cadangan air69,200m3ha-1.

Kata kunci : Musim tanam, daerah aliran sungai, neraca air

Pengaruh Cara Pengairan Tanaman Padi (Oryza Sativa. L) terhadap Neraca Ketersediaan Air Irigasi
Di Daerah Aliran Sungai Yeh Ho Provinsi Bali | I Gusti Komang Dana Arsana
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PENDAHULUAN

Di provinsi Bali dewasa ini sektor pertanian
tidak dapat diandalkan sepenuhnya, perlu
dilakukan diversifikasi usahatani yang saling
bersinergi sehingga dapat menambah lapangan
pekerjaan. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2025
akan menjadi + 273,2 juta jiwa atau meningkat 42
juta jiwa dari tahun 2009 (BPS, 2010). Konsumsi
beras rakyat Indonesia adalah yang tertinggi di
dunia, mencapai +134 kg/kapita/tahun. Kebutuhan
pemenuhan beras terus bertambah selaras dengan
laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,36% per
tahun.  Maka, kebutuhan pangan  dalam jumlah
yang cukup adalah salah satu dari empat sukses
kementrian pertanian  periode 2010-2014. Beras
selain merupakan makanan, pokok lebih dari 95%
rakyat Indonesia bercocok tanam padi dan
menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 20
juta rumah tangga petani di perdesaan, sehingga
padi menduduki posisi strategis dari segi sosial,
ekonomi, dan politis (Arsana,2006). Disisi lain air
merupakan salah satu unsur yang sangat penting
dalam produksi padi sawah, terutama untuk padi
sawah beririgasi. Hasil dari penelitian di berbagai
negara Asia menunjukkan ±20% air irigasi berubah
menjadi energi yang lain di perjalanan dari waduk
sampai ke jaringan primer, 15% dari jaringan primer
ke sekunder dan tersier dari total air yang
disalurkan, hanya 65% digunakan pada
persawahan (Yakup dan Nusyirwan, 1997).

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian
tentang pemanfaatan sumberdaya air yang  efisien
tanpa menurunkan produksi padi. Penelitian ini
bertujuan:1)mempelajari pengaruh cara pengairan
berselang terhadap pertumbuhan, komponen hasil
dan hasil gabah beberapa varietas padi sawah pada
posisi lokasi di DAS dan musim yang berbeda.
2)mencari cara pengairan berselang yang sesuai
untuk masing-masing varietas pada posisi lokasi
di DAS dan musim berbeda. 3)mempelajari
hubungan cara pengairan dan faktor lingkungan
serapan hara, pertumbuhan, komponen hasil dan
hasil gabah padi sawah pada posisi lokasi di DAS
dan musim berbeda.

METODE PENELITIAN

Lokasi  dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan di lahan petani dalam
suatu seri percobaan pada wilayah subak yang

mewakili sub-DAS hulu, tengah dan hilir dari DAS
Yeh Ho. Percobaan di sub-DAS hulu dilaksanakan
di subak Wangaya Betan, Kecamatan Penebel.
Tinggi tempat ±564m dari permukaan laut (dpl).
Percobaan di sub-DAS tengah ditempatkan di
Subak Meliling, Kecamatan Kerambitan. Pada
ketinggian ±152m (dpl). Percobaan di sub-DAS
hilir bertempat di Subak Tibu Biyu, Kecamatan
Kerambitan pada ketinggian ±40m (dpl). Pada
setiap lokasi ditempatkan satu unit percobaan
selama tiga musim tanam: musim tanam MT1/
musim penghujan (MP) Desember 2009-April
2010, MT2/musim kemarau1(MK1) Mei 2010-
September 2010 dan MT 3/ musim kemarau
2(MK2) Oktober 2010–April 2011).

Neraca Air

Neraca air pada pertanaman padi sawah
merupakan  banyaknya air yang masuk dan keluar
dari unit petak sawah. Berkaitan dengan ini
dilakukan pengamatan terhadap neraca air dari
pengairan terus menerus, pengairan 4 hari sekali
dan pengairan 8 hari sekali. Dengan demikian
diperoleh tiga model neraca air di masing-masing
kawasan adalah sbb:
1.I+Ch = P+Pt +P

1
+C,  2.  I+Ch =P+Pt +P

2 
+C, 3.

I+Ch = P+Pt+P
3
+C

Dimana:
I = Irigasi (yang diukur dan diamati adalah air

tanah dangkal),
Ch = Curah hujan,
P = Penguapan, Pt=Pengolahan tanah,
P

1
= Pengairan terus menerus

P
2

= Pengairan 4 hari sekali dan
P

3
= Pengairan 8 hari sekali dan

C = Cadangan.

Analisis data

Data hasil pengamatan dianalisis ragam
(analysis of variance ) untuk mengetahui
signifikansi pengaruh perlakuan air dan varietas
maupun interaksi dengan menggunakan uji F pada
taraf 5% dan 1%. Bila terjadi pengaruh yang berarti
(significant) dari perlakuan untuk karakter tertentu,
maka selanjutnya diuji perbandingan pasangan
rata-rata dari karakter tersebut berdasarkan Jarak
Berganda Duncan dengan taraf 5% dan 1%.
Analisis gabungan/Combine analysis (Federer.
2007). Untuk membandingkan data di masing-
masing bagian sub-DAS.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan tanaman

Hasil analisis gabungan menunjukkan
pertumbuhan tanaman yang ditunjukkan dengan
tinggi tanaman berbeda nyata saat panen berbeda
tidak nyata.Saat panen tinggi tanaman berbeda
tetapi tidak nyata.Varietas padi Mekongga, Inpari
1 dan Inpari 10 Laeya berbeda 49 HST dan saat
panen.Jumlah anakan padi umur 35HST dan 49
HST dipengaruhi musim tanam, lokasi dan
pengairan. Secara keseluruhan anakan padi umur
56 HST sampai saat panen banyak yang mati,
hal ini diduga telah terjadi persaingan internal
sehingga anakan yang tumbuh lambat (late tillers)
yang lemah banyak yang mati.Pertumbuhan
anakan ditentukan periode waktu (phyllochrons)
munculnya batang, daun, dan akar dari dasar
tanaman. Ukuran phyllochrons ditentukan oleh
temperatur, kelembaban, kesuburan tanah,
ketersediaan air, cahaya serta ketersediaan nutrisi
batang dan berikutnya menghasilkan batang baru,
akhirnya meningkat secara berlipat (Berkelaar,
2001).

Gabah kering panen, komponen hasil, jerami
dan EPA

Hasil padi kering panen (GKP) setelah
dikonversi menjadi gabah kering panen (k.a.14%),
menunjukkan antara musim terjadi perbedaan
yang nyata. MT1 menghasilkan gabah kering
panen paling tinggi 7.240 kg ha-1 dan berbeda nyata
dengan MT2 yaitu 6.690 kg ha -1  dan MT3
sebanyak 6.230 kg ha-1. GKP dari MT2 lebih tinggi
dengan nyata dari MT3. Lokasi penelitian
berpengaruh nyata terhadap hasil GKP. GKP
dilokasi hulu yaitu 6.450 kg ha-1 dengan tengah
6.460 kg ha-1, sebanding dan lebih rendah dari
lokasi hilir 7.260 kg ha-1 dengan perbedaan yang
nyata. Pengairan 8 hari sekali 7.400 kg ha-1

meningkatkan hasil sebanyak 17,3% dari
pengairan terus menerus 6.280 kg ha-1 dan
pengairan 4 hari sekali 6.490 kg ha-1  (12,3%).
Varietas Mekongga menghasilkan 6.800 kg ha-1

GKP 5,0% lebih rendah daripada varietas Inpari
10Laeya, 4,1% lebih rendah dari varietas Inpari 1.
Inpari 1 lebih rendah 0,89% dari Inpari 10Laeya
7.080 kg ha-1. Hasil GKP tertinggi pada MT1, pada
pengairan 8 hari sekali dan varietas Inpari 10 Laeya
didukung oleh komponen hasilnya yang lebih
tinggi. Hasil tertinggi di lokasi hilir tidak
didukung dengan oleh data komponen hasilnya
karena CV yang tinggi diatas 15% untuk nilai/

rumpun, persentase gabah isi dan nisbah gabah/
jerami.

Hubungan antara hasil GKP dengan
komponen hasil dianalisis dengan regresi
stepwise, menunjukkan berturut turut: (1) jumlah
malai rumpun-1 saat panen 24,39%. (2)jumlah
anakan waktu panen 21,95%. (3) Jumlah anakan
49 HST 21,95%. (4)jumlah gabah isi malai-
117,07%. (5)jumlah anakan 49HST 7,32%.
(6)jerami kg ha-1 4,88% dan (7)nisbah gabah/jerami
2,44%. Jumlah anakan produktif rumpun-1 saat
panen menunjukkan paling banyak berpengaruh
terhadaphasil GKP, jumlah malai dipengaruhi oleh
banyaknya anakan waktu panen yang mempunyai
nilai  yang sama dengan anakan 49HST,
persentase gabah isi malai-1. Nisbah gabah/jerami
menentukan hasil gabah kering panen.Tabel 5 hasil
analisis gabungan menunjukkan konsumsi air
pertanaman padi MT1 mengkonsumsi air
sebanyak 5.983 m3ha-1 menghasilkan EPA 1,21,
MT2 mengkonsumsi air sebanyak 6.558 m3ha-1

menghasilkan EPA 1,02, MT3 mengkonsumsi air
sebanyak 6.168 m3ha-1 menghasilkan EPA 1,01.
Lokasi penelitian di hulu mngkonsumsi air
sebanyak 4.777m3ha-1 menghasilkan EPA 1,35.
Lokasi penelitian di tengah mngkonsumsi air
sebanyak 6.396 m3ha-1 menghasilkan EPA 1,01
dan Lokasi penelitian di hilir mngkonsumsi air
sebanyak 6.368  m3ha-1 menghasilkan EPA 1,14.

Cara pengairan terus menerus mngkonsumsi
air sebanyak 5.508  m3ha-1 menghasilkan EPA1,14,
Cara pengairan 4 hari sekali mngkonsumsi air
sebanyak 5.547m3ha-1 menghasilkan EPA 1,17
dan Cara pengairan 4 hari sekali mngkonsumsi
air sebanyak 5.967  m3ha-1 menghasilkan EPA
1,24. Varietas padi yang digunakan nampak
Mekongga mengkonsumsi air sebanyak 6.538
m3ha -1 menghasilkan EPA 1,04, Inpari 1
mengkonsumsi air sebanyak 5.912  m3ha-1

menghasilkan EPA 1,14 dan Inpari 10 Laeya
mengkonsumsi air sebanyak 6.436m3ha -1

menghasilkan EPA 1,10. Secara gabungan nilai
EPA tidak berbeda secara nyata, artinya walaupun
padi menghasilkan hasil yang berbeda nyata tetapi
efisiensi pemanfaatan air tidak berbeda ini
kemungkinan disebabkan oleh tanaman padi
sendiri dalam memanfaatkan air juga lingkungan
tumbuh.Musim tanam1 sedikit menggunakan air,
lokasi pengkajian daerah hulu paling rendah
menggunakanair.  Perlakuan pengairan ternyata
perlakuan pengairan 8 hari sekali menghasilkan
nilai efisiensi tertinggi. Varietas nampak padi Inpari
1 menghasilkan nilai EPA tertinggi walaupun tidak
berbeda nyata. Tabel 5.

Pengaruh Cara Pengairan Tanaman Padi (Oryza Sativa. L) terhadap Neraca Ketersediaan Air Irigasi
Di Daerah Aliran Sungai Yeh Ho Provinsi Bali | I Gusti Komang Dana Arsana



Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian, Vol.12 No. 37 Desember 2014152

Pemilihan Teknologi Budidaya Padi Hemat Air
dengan analisis kluster

Hasil analisis kluster gabungan ketiga musim
menunjukkan jarak matrik 25 (atau ketidak
samaan 100%) diperoleh 2 kelompok.  Secara
garis besar sama dengan MT1 pemanfaatan air
dengan pengairan 8 hari sekali lebih efisien
dibanding dengan pengairan terus menerus dan
pengairan berselang 4 hari sekali.  Pengairan 4
hari sekali mempunyai efisiensi yang sama dengan
pengairan terus menerus. Dari ketiga musim
tanam yaitu MT1, MT2 dan MT3 dapat disarikan
pengairan 8 hari sekali menggunakan varietas
Mekongga atau varietas Inpari 10 Laeya
menghasilkan efisiensi penggunaan air yang
tinggi. Artinya pengairan 8 hari sekali
menggunakan varietas Mekongga, Inpari 1 atau
Inpari 10 Laeya dapat direkomendasikan untuk
pertanaman secara luas diseluruh subak DAS Yeh
Ho.Untuk DAS lainnya yang terdapat di seluruh
provinsi Bali karena memiliki karakter biofisik dan
mempunyai kelembagaan subak  yang hampir
sama, maka teknologi ini dapat diterapkan dengan
terlebih dahulu mengikuti prosedur proses
penyebaran teknologi misalnya dengan membikin
petak-petak demplot percontohan skala usaha tani
Gambar 1.

Pendukung Hidrologi

Sumber daya air/Curah hujan
Curah hujan bulanan rata-rata dari 10 tahun

sebelum pengkajian dilaksanakan tertinggi terjadi
pada bulan Desember dan terrendah terjadi bulan
Agustus.  Pola pertanaman setahun adalah padi-
padi-palawija atau padi-padi-bera. Pada saat
penelitian tahun 2010 pola curah hujan bulanan
berubah, sehingga pola tanam berubah menjadi
padi-padi-padi. Hasil pengamatan curah hujan di
daerah bagian Hulu menunjukkan curah hujan
tertinggi terjadi bulan September. Curah hujan
terendah terjadi bulan Agustus. Curah hujan di
daerah bagian tengah curah hujan tertinggi pada
bulan September. Curah hujan ter-rendah terjadi
pada bulan Agustus, yaitu. Hasil pengukuran curah
hujan di daerah bagian hilir menunjukkan curah
hujan tertinggi terjadi bulan September. Curah
hujan terrendah terjadi bulan Agustus. Untuk
daerah hilir sama dengan daerah hulu dan tengah
pola pertanaman berubah dari padi -padi - palawija
menjadi padi - padi - padi.

Terjadinya curah hujan yang tinggi, petani
memilih menanam padi walaupun resiko lebih
besar daripada palawija. Rata rata curah hujan
bulanan selama sepuluh tahun nampak lebih

Tabel 5. Hasil gabah kering panen, komponen hasil, nisbah gabah/jerami, konsumsi air dan Efisiensi
pemanfaatan air (EPA)

Perlakuan GKP Malai Bobot 1000 Gabah isi Nisbah Konsumsi EPA
(kg ha-1) rumpun-1 butir (g) malai-1(%) gabah/jerami air (m3 ha-1) (kg/m3)

Musim
1.MT 1 7.240a 17,33a 29,66a 83,45a 0,67a 5.983 1,21a

2.MT 2 6.690b 16,32ab 29,33b 83,15a 0,63b 6.558 1,02a

3.MT 3 6.230c 15,91b 28,39c 79,23a 0,61b 6.168 1,01a

CV 2,50 15,07 2,25 12,55 7,44 - 4.64
Lokasi
1.Hulu 6.450b 16,73a 29,33a 84,60a 0,66a 4.777 1,35a

2.Tengah 6.460b 16,71a 29,55a 81,32a 0,65a 6.396 1,01a

3.Hilir 7.260a 16,11a 28,49a 79,92a 0,61a 6.368 1,14a

CV 12,06 18,95 5,99 22,05 22,01 - 4,60
Pengairan
1.Terus menerus 6.280b 13,68b 28,84b 83,98a 0,62b 5.508 1,14a

2.4hari sekali 6.490b 13,95b 29,04b 81,00a 0,65ab 5.547 1,17a

3.8hari sekali 7.400a 21,93a 29,49a 80,86a 0,65a 5.967 1,24a

CV 10,82 12,66 4,82 18,01 14,15 - 6,43
Varietas
1.Mekongga 6.800c 15,69b 27,65c 78,74a 0,63a 6.538 1,04a

2.Inpari1 6.740b 16,76a 28,62b 83,13a 0,65a 5.912 1,14a

3.Inpari10Laeya 7.080a 17,11a 31,09a 83,96a 0,64a 6.436 1,10a

CV 9,83 0,89 4,38 20,25 14,39 - 4,61

Keterangan   : Angka dalam kolom dan perlakuan yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda
secara nyata berdasarkan DMRT 5%
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rendah dari Januari sampai Oktober, bulan
November nampak lebih tinggi.  Tahun 2010 selama
pengkajian curah hujan rata-rata bulanan sangat
tinggi. Curah hujan tertinggi terjadi bulan
September baik didaerah hulu, daerah tengah dan
daerah hilir.Perubahan pola curah hujan secara
umum akibat perubahan iklim. Perubahan ini
mengakibatkan pola pertanaman berubah atau
terjadi pergeseran musim hujan dan musim
kemarau menjadi tidak jelas. Sering disebut musim

kemarau yang basah. Curah hujan yang tinggi
pada bulan September 2010 membuat petani
mengambil keputusan melalui rapat subak untuk
melakukan penanaman padi. Pengolahan tanah
dilakukan dengan serentak supaya penanaman
dapat dipercepat. Akibatnya sisa-sisa tanaman
terdahulu berupa singgang-singgang tidak sempat
membusuk malahan tumbuh beberapa ratun.
Keadaan demikian ada buruknya yaitu menjadi
sumber penyakit tungrogambar 2.

Gambar 1 Dendrogram hasil analisis kluster berdasarkan efisiensi pemanfaatan air MT1, MT2 dan  MT3

Keterangan :Minimal curah hujan untuk padi sawah
Minimal curah hujan untuk palawija
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Gambar  2. Grafik curah hujan sebelum penelitiandan pada saat penelitian



Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian, Vol.12 No. 37 Desember 2014154

Air tanah

Air tanah adalah air yang terdapat dalam
lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan
tanah, atau air bawah permukaan adalah batasan
yang digunakan untuk menggambarkan semua air
yang ditemukan di bawah permukaan
tanah.Keberadaan air tanah dikontrol oleh kondisi
geologi, deliniasi dan kondisi batas tanah dan
formasi batuan (UU.No.7 Th 2004).

Faktor lain yang berpengaruh adalah aktivitas
manusia dan iklim lingkungan sekitarnya, baik
secara alami maupun dipengaruhi oleh manusia.
Jika air tanah tersebut secara ekonomi dapat
dikembangkan dan jumlahnya mencukupi untuk
keperluan manusia, maka formasi atau keadaan
tersebut dinamakan lapisan pembawa air atau
akuifer baik berupa formasi tanah, batuan atau
keduanya.  Muka air bawah permukaan adalah
permukaan atas dari air tanah bebas yang terdapat
pada zona jenuh air dan kedalaman (perched) muka
air tanah oleh Thorne dan Peterson (1954)
mendefinisikan sebagai permukaan atas dari
sebuah tubuh air tanah bebas yang terdapat pada
zona jenuh air yang berbeda.

Hasil pengamatan fluktuasi muka air tanah
dari Desember 2009 sampai Januari 2011 nampak
di bagian hulu, tengah dan hilir pergerakan air
tanah hampir sama. Naik turunnya muka air tanah
berhubungan erat dengan perubahan volume air
yang tersimpan (storage) dalam akifer (Todd,
1980).Disamping itu dinamika muka air tanah
ditentukan oleh sifat hidrologi, fisik tanah, topografi,
kondisi drainase, batas kedalaman air tanah, curah
hujan, evapotranspirasi, dan tanaman yang
ditanam (Budi, 1987; Webster dan Wilson, 1980).
Kedalaman muka air tanah  merupakan salah satu
parameter yang mempunyai pengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman. Walaupun kedalaman
muka air tanah tidak langsung mempengaruhi
pertumbuhan tanaman, tetapi secara langsung
mempengaruhi lengas tanah dan akan
mempengaruhi suplai air (Wesseling, 1974).
Penggunaan air untuk irigasi pertanian di Provinsi
Bali menempati porsi paling besar dibandingkan
dengan keperluan lain diluar sektor  pertanian.
Terdapat beberapa cara untuk menghemat
penggunaan air irigasi pada sistim pertanaman
padi sawah tanpa mengurangi hasil antara lain
dengan pengelolaan atau pemanfaatan air yang
sesuai dengan keperluan tanaman dengan tahapan
fase pertumbuhan tanaman padi dengan mengatur
interval hari (intermitten). Tanaman padi sawah
sering disebut tanaman semi aquatic, air

digunakan untuk menyusun jaringan tanaman,
pelarut zat hara dan sebagai sarana untuk
memudahkan pengolahan tanah serta menekan
pertumbuhan gulma.

Hasil pengamatan selama tiga  musim tanam,
fluktuasi konsumsi air untuk setiap musim, dimana
tanaman menyerap air yang paling banyak pada
saat tanaman pada fase pengisian sampai
pemasakan. Hasil pengamatan muka air bawah
permukaan dari bulan Desember 2009 sampai
Januari 2011 di daerah bagian hulu, tengah dan
hilir menunjukkan  tidak terjadi penurunan sampai
tidak ada air. Keberadaan air bawah permukaan
berhubungan dengan curah hujan.

Penguapan/evaporasi

Data sebelum penelitian menunjukkan rata-
rata tiap bulan penguapan tertinggi terjadi pada
bulan Oktober dan terrendah terjadi pada bulan
Juni.Hasil pengamatan selama penelitian di daerah
bagian hulu menunjukkan penguapantertinggi
terjadi pada bulan November dan terrendah bulan
Agustus.Hasil pengamatan di bagian tengah
menunjukkan penguapan tertinggi terjadi pada
bulan April dan terrendah terjadi pada bulan
Agustus.Daerah hilir penguapan tertinggi terjadi
bulan Juni dan terrendah terjadi pada bulan
Agustus Gambar 3.

Neraca Air Kawasan

Pada saat penelitian perlakuan pengairan
yang digunakan adalah pengairan  terus menerus,
pengairan 4 hari sekali dan pengairan 8 hari sekali.
Dengan demikian diperoleh tiga model neraca air
di masing-masing kawasan bagian
adalah sbb: 1.  I +Ch =  P+Pt+P

1 
+C,2. I+Ch =

P+Pt+P
2
+C, 3.  I+Ch =   P+Pt +P

3 
+C

Dimana:
I = Irigasi (yang diukur dan diamati adalah air

tanah dangkal),
Ch = Curah hujan,
P = Penguapan,
Pt = Pengolahan tanah,
P

1
= Pengairan  terus menerus,

P
2

= Pengairan 4 hari sekali dan
P

3
= Pengairan 8 hari  sekali dan C= Cadangan.

Neraca air kawasan DAS Yeh Ho sebelum
penelitian

       Ketersediaan air di pulau Bali didominasi air
yang berasal dari curah hujan. Data curah hujan
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sepuluh tahun  2000-2009 menunjukkan curah
hujan tertinggi terjadi bulan Desember dan
terrendah terjadi bulan Agustus, curah hujan
seperti ini menyebabkan musim penghujan dan
musim kering menjadi jelas. Neraca air DAS Yeh
Ho sebelum pengkajian dihitung berdasarkan rata-
rata curah hujan bulanan selama 10 tahun. Jumlah
curah hujan setahun mencapai penguapan sebesar
174,2cm sehingga air yang dapat digunakan untuk
keperluan irigasi dan lainnya mencapai 80,7cm.
Dilihat dari rata-rata bulanan nampak musim
penghujan dan musim kering sangat jelas sehingga

pola tanam padi-padi-palawija dapat diterapkan.
Ketersediaan  air cukup untuk palawija petani tanpa
ada motivasi, lahan dibiarkan bera. Neraca air
sebelum penelitian dilaksanakan disajikan
Gambar 4.

Pemanfaatan air untuk kawasan DAS Yeh Ho

Pemanfaatan air di kawasan DAS Yeh Ho
selama 14 bulan (Desember 2009-Januari 2011)
dari hulu sampai ke hilir pemberian air untuk
tanaman padi dengan sistim pengairan terus

Gambar   3 Grafik penguapan/epavorasi sebelum dan pada saat penelitian

Sumber : BMG Denpasar data diolah
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Gambar 4 Neraca Air DAS Yeh Ho (cm) rata-rata 2000-2009
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menerus, air yang digunakan 287cm atau 28,700
m3ha-1 menyisakan cadangan air dapat digunakan
untuk keperluan lainnya adalah 627cm atau 62,700
m3ha-1.

Pengairan 4 hari sekali menghabiskan air
252cm atau 25,200 m3ha-1 menyisakan cadangan
air sebanyak 661cm atau 66,100m3ha-1dan
pengairan 8 hari sekali menghabiskan air 221cm
atau 22,100 m3ha-1 menyisakan cadangan air
692cm atau 69,200 m3ha-1. Secara keseluruhan
pengairan 8 hari sekali lebih sedikit menggunakan
air dan menyisakan lebih banyak cadangan
air.Kelebihan air dari keperluan irigasi dapat
dimanfaatkan secara musyawarah antara subak
sebagai pengguna dengan pengguna lainnya. Hasil
pengamatan menunjukkan selama 14 bulan
dengan pengairan terus menerus menyisakan air
69%, pengairan 4 hari sekali 72%, pengairan 8
hari sekali 76%  Gambar 5.

Peresentase pemanfaatan air DAS Yeh Ho

Persentase pemanfaatan air untuk pengairan
dengan cara terus menerus mempunyai cadangan
air sebanyak 54%. Untuk keperluan irigasi
pengairan terus menerus adalah 23% dan
penguapan adalah sebesar 23%.Untuk sistim
pengairan 4 hari sekali penguapan 23%, Pengairan
untuk pengolahan tanah dan kebutuhan tanaman
sebesar 23%. Sisa air yang digunakan lain-lain
adalah sebanyak 57%. Untuk pengairan 8 hari
sekali penguapan mencapai 23% dan untuk
pengolahan tanah pengairan 8 hari sekali 17% lain-
lain 60%.

Persentase pemakaian air (%) menunjukkan
pemanfaatan air kawasan tengah pengairan

dengan sistim terus menerus mempunyai
cadangan air yang digunakan untuk keperluan lain-
lain adalah 50%. Untuk keperluan irigasi pengairan
terus menerus 21% dan penguapan sebesar
28%.Untuk sistim pengairan 4 hari sekali
penguapan 19%, pengairan untuk pengolahan
tanah dan kebutuhan tanaman sebesar 23%. Sisa
air dapat digunakan lain-lain adalah sebanyak 53%.
Dengan pengairan 8 hari sekali penguapan
mencapai 17% dan pengolahan tanah
28%.Digunakan lain-lain sebanyak 55%.
Persentase pemanfaatan air dikawasan hilir
dengan sistim pengairan terus menerus
mempunyai cadangan air sebanyak 49%. Untuk
keperluan irigasi 26% dan penguapan adalah
sebesar 25%.

Pengairan 4 hari sekali mengalami penguapan

26%, untuk pengolahan tanah dan kebutuhan
tanaman sebesar 23% dengan sisa air sebanyak
51%. Untuk pengairan 8 hari sekali penguapan
mencapai 26% dan untuk pengolahan tanah
pengairan 8 hari sekali 21%. Cadangan sisa air
dan lain lain sebanyak 53% Gambar  6.

Persentase Pemanfaatan Air Gabungan

Secara keseluruhan bagian hulu, tengah dan
hilir DAS Yeh Ho  menggunakan sistim pengairan
secara terus menerus. Air yang digunakan untuk
pengairan meliputi pengolahan tanah dan konsumsi
air untuk tanaman menghabiskan air sebanyak
23%, mengalami penguapan sebanyak 26% dan
cadangan, lain-lain 51%.

Gambar 5.  Pengaruh pengairan terhadap pemanfaatan dan cadangan air (cm) Desember
2010 -Januari 2011

------------------------------------- cm -----------------------------------
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Menggunakan sistim pengairan 4 hari sekali,
air yang digunakan untuk pengolahan tanah dan
konsumsi air untuk tanaman menghabiskan air
sebanyak 20%, mengalami penguapan sebanyak
26% dan cadangan, lain-lain 54%.  Menggunakan
sistim pengairan 8 hari sekali, air yang digunakan
untuk pengolahan tanah dan konsumsi air untuk
tanaman menghabiskan air sebanyak 17%,
mengalami penguapan sebanyak 26% dan
cadangan, lain-lain 57%.

Artinya persentase penguapan antara
pengairan terus menerus dengan pengairan 4 hari
sekali, pengairan 8 hari sekali mempunyai nilai
yang sama.  Pengairan terus menerus lebih tinggi
persentase menghabiskan air dari pada pengairan
4 hari sekali dan pengairan 8 hari sekali. Cadangan

air semakin meningkat dari pengairan terus
menerus, pengairan 4 hari dan pengairan 8 hari
sekali. Ditunjukkan Gambar 7.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan di DAS Yeh Ho
pemberian air dengan pengairan terus menerus,
air yang digunakan  28,700 m3 ha -1dengan
cadangan air 62,700 m3 ha-1. Pengairan 4 hari sekali
menghabiskan air 25,200 m3 ha-1dengan cadangan
air 66,100m3 ha-1 dan pengairan 8 hari sekali
menghabiskan 22,100m3 ha-1 dengan cadangan air
69,200 m3 ha-1. Hasil pengamatan menunjukkan
dengan pengairan terus menerus menyisakan air

Gambar  6. Peresentase  pemanfaatan air bagian hulu, tengah dan  hilir

Gambar 7. Persentase (%) gabungan pemanfaatan air DAS Yeh HoDesember 2009 – Januari 2011
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4,0%, pengairan 4 hari sekali 15%, pengairan 8
hari sekali 46,3%.

Pengairan 8 hari sekali menghasilkan GKP
ter tinggi yaitu 7,40 t ha-1 dan ter rendah pengairan
terus menerus yaitu 6,28 t ha-1. Varietas padi
unggul baru Inpari 10Laeya menghasilkan GKP
tertinggi yaitu 7,08 t ha-1 dan ter rendah Mekongga
6,80 t ha-1. EPA tertinggi berdasarkan musim
adalah pada MT1 yaitu 1,21 kg/m3 terrendah pada
MT3 yaitu 1,01 kg/m3, menurut lokasi tertinggi di
bagian hulu yaitu 1,35 kg/m3  dan terrendah di
bagian tengah yaitu 1,01 kg/m3, pengairan 8 hari
sekali menyebabkan Epa tertinggi yaitu 1,24 kg/
m3 dan terrendah pengairan terus menerus 1,14
kg/m3 dan varietas Inpari 1 tertinggi yaitu 1,14 kg/
m3 dan terrendah yaitu Mekongga yaitu 1,04 kg/
m3.

Cara pengairan 8 hari sekali disebut pengairan
intermitten 8 hari sebagai cara budidaya padi di
DAS Yeh Ho. Kondisi tanah berada pada
kapasitas lapangan walaupun diberi pengairan 8
hari sekali hal ini menyebabkan serapan hara lebih
baik ditunjukkan dengan tanaman lebih sehat
sehingga jumlah malai setiap rumpun lebih banyak
dan bobot 1000 butir lebih meningkat
menyebabkan hasil yang lebih tinggi.
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ABSTRACT

The Effect of Probiotic Biocas Application to The Fattening Cattle of Mekar Jaya Farmer
Group at Selasih, Puhu, Gianyar Regency

The aim of this study is to determine the increase of weight gain, revenues, profits and feasibility of livestock
farming which was applying probiotik biocas in fattening cattle. Study was conducted at Mekar Jaya farmers
group,  Selasih, Puhu Village, sub-District of Payangan, Gianyar Regency. The Studies start  February 1,
2014 to October 1, 2014, using 14 cows as samples in which the 4 samples treated by biocas probiotic +
conventional farmers method, 4 samples without any probiotic biocas 4 cc /cow/day + 2 kg of bran/cow/day
and 6 samples by conventional farmer method. Data collected by weighing the cattles every three months at
beginning middle and end, interviews with farmer group , and the record book of the farmer group regarding
data production and sale. Method of analysis by farming analysis then compared every treatment. The
results showed that probiotic biocas treatment added with 1 kg of bran/ cow/ day weight gain of cattle provide
the highest weitgh 0,42 kg. Applying biocas for the fattening cattle 0.5 cc/ cow/day were able to provide the
highest profit Rp 2.033.550,- the R/C ratio was 1,20.

Keyword: Biocas, cattle, profits

ABSTRAK

Tujuan dari pengkajian ini untuk mengetahui seberapa besar penambahan berat badan, penerimaan,
keuntungan dan kelayakan usaha dengan pemberian probitik biocas  pada sapi penggemukan di kelompok
ternak Mekar Jaya Dusun Selasih Desa Puhu Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Kajian dilakukan
mulai 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Oktober 2014, dengan menggunakan 14 ekor sapi sebagai
sampel dimana 4 ekor diberikan perlakuan biocas + cara petani, 4 ekor tanpa diberi probiotik biocas 4 cc/
ekor/hari + 2 kg dedak/ekor/hari dan  6 ekor dengan cara petani. Data dikumpulkan dengan cara melakukan
penimbangan setiap tiga bulan sekali pada awal pertengahan dan akhir, wawancara dengan kelompok
ternak, dan buku catatan kelompok mengenai data produksi, dan data penjualan.  Data dianalsis dengan
metode analisis  usahatani kemudian dibandingkan hasilnya dari setiap perlakuan. Dari hasil yang diperoleh
kesimpulan  Pemberian probiotik biocas di tambah  dengan 1 kg dedak/ekor/hari memberikan penambahan
berat badan sapi paling tinggi yaitu 0,42 kg. pemberian biocas pada sapi penggemukan sebanyak 0,5 cc/
ekor/hari mampu memberikan keuntungan tertinggi yaitu sebesar 2.033.550,- dengan R/C ratio sebesar
1,20.

Kata kunci: Bio Cas, sapi, keuntungan.
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PENDAHULUAN

Pertanian memegang peran penting bagi
perekonomian di Indonesia karena sebagian besar
produksi nasional merupakan hasil pertanian dan
sebagian besar pendapatan rumah tangga
dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian
(Firdaus, 2010). Peternakan merupakan bagian
dari pertanian dalam arti luas, Memiliki peluang
besar dikembangkan menjadi agribisnis
peternakan.  Peluang agribisnis peternakan
khususnya sapi dilihat dari kebutuhan daging sapi
setiap tahun meningkat. Pada tahun 2011 jumlah
kebutuhan daging sapi nasional sebesar 449.000
ton, kebutuhan di tahun 2015 diperkirakan
meningkat menjadi sebesar 640.000 ton (Anonim,
2011). Fikar dan Ruhyadi 2012, menyatakan dasar
pertimbangan peningkatan kebutuhan akan daging
sapi adalah pertumbuhan penduduk mencapai
yang mencapai 1,49% dan pertumbuhan ekonomi
sebesar 6,6%. Kebutuhan itu juga
memperhitungkan elastisitas daging sekitar 1,2
dan koreksi kebutuhan daging saat hari besar
keagamaan dan nasional sebesar 1,984 ton. (Fikar
dan Ruhyadi, 2012).

Sapi bali merupakan salah satu komoditas
jenis ternak yang menjadi unggulan di Propinsi
Bali. Sehingga sapi bali mempunyai potensi
ekonomis yang tinggi, baik sebagai ternak potong
maupun sebagai ternak bibit. Sebagai ternak
potong, sapi bali merupakan jenis sapi lokal yang
memegang peran penting sebagai penghasil
daging yang merupakan sumber potein hewani
bagi kehidupan manusia. hingga kini sapi bali
masih dianggap sebagai sapi potong lokal yang
terbaik diantara sapi potong lokal lainnya di
Indonesia. Potensi sapi bali sebagai ternak daging
lokal yang memberi hasil daging mutu yang baik
member harapan untuk dikembangkan menjadi
sapi tipe daging prima untuk pasar internasional
cukup menjanjikan. Sampai saat ini sekitar 80%
sapi bali menguasai populasi sapi potong yang
menyebar di Indonesia (Unud press, 2012).

Petani di Bali memelihara sapi bali sejak
ratusan tahun yang lalu, manfaat yang diperoleh
sangat banyak, ini yang menjadi alasan kenapa
sapi bali semakin disukai untuk diusahakan.
Petani di Bali memelihara sapi bali dengan
beberapa tujuan, 1) Untuk membantu mengerjakan
tanah 2) sebagai tabungan yang sewaktu-waktu
bisa di jual dan juga 3) sebagai keperluan upara
adat/agama  hindu di Bali dan 4) Kotoran dan urine
sapi dimanfaatkan sebagai pupuk organik (Unud
Press, 2012).

Desa Puhu Kecamatan payangan merupakan
daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan
usaha penggemukan sapi bali. Kondisi wilayah
dengan iklim sedang dan tanahnya yang subur
membuat daerah ini memiliki ketersediaan pakan
untuk sapi yang cukup banyak. Salah satu
sumberdaya yang tersedia untuk pakan sapi
adalah batang pisang batu. Petani di Desa Puhu
Kecamatan Payangan Gianyar menjadikan pisang
batu sebagai komoditas pertanian karena
dianggap mampu memberikan keuntungan dan
mudah dalam membudidayakannya. Hasil utama
pisang batu adalah daunnya yang dijual oleh petani
ke pasar sekitar hingga ke pasar di Denpasar.
Limbah dari pisang batu adalah batang dari
tanaman yang sudah tidak produktif lagi.  Oleh
petani limbah berupa batang pisang batu dianggap
masih memiliki nutrisi banyak nutrisi sehingga
banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak babi
maupun sapi berupa pakan segar. Komposisi yang
digunakan petani adalah 50 % batang pisang dan
50 % dari hijauan berupa rumput dan daun-daunan.

Menurut analisis dari Fakultas Peternakan
Universitas Udayana batang pisang memiliki minim
nutrisi di bandingkan bahan lainnya. Oleh karena
itu diperlukan pakan tambahan seperti konsentrat
dan probiotik.  Hasil penelitian IP2TP menunjukkan
pemberian pakan tambahan berupa dedak padi
sebanyak 0,7 % dari berat badan memberikan
tambahan berat sebesar rata-rata 490-500 gram/
ekor/hari. Disamping pemberian pakan tambahan,
pemberian probiotik akan membantu pertumbuhan
sapi. Hasil penelitian IP2TP pemberian probiotik
akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan
konsentrat (Guntoro, 2002).

Kelompok Ternak Mekar Jaya di Desa Puhu
Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar berdiri
tahun sudah berdiri selama tujuh tahun, jumlah
anggotanya mencapai 83 orang. Sebagian besar
anggotanya merupakan petani kecil ini terlihat dari
terbatasnya sumberdaya dasar tempat mereka
berusaha tani. dengan keterbatasan sumberdaya
yang dimiliki petani kegiatan usaha penggemukan
sapi selama ini dilakukan petani secara traditional.
Intensifikasi dan Perubahan teknologi belum
pernah dilakukan petani.

Menurut soekartawi 2011 intensifikasi telah
cukup menunjukkan perubahan teknologi dan
dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi.
Pengkajian dengan pemberian probiotik bio cas
merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan
oleh BPTP Bali. Tujuan dari kajian ini adalah
mengetahui pengaruh probiotik biocas terhadap
penambahan berat badan sapi penggemukan milik
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petani dan apakah teknologi biocas mampu
memberikan keuntungan yang lebih tinggi kepada
petani dibandingkan cara petani yang masih
traditional.

METODE PENELITIAN

Kajian dilakukan di Kelompok Tani Mekar
Jaya, Desa Puhu Kecamatan Payangan
Kabupaten Gianyar, waktu pelaksanaan mulai 1
Februari 2014 sampai dengan 1 Oktober 2014,
dengan menggunakan 14 ekor sapi sebagai
sampel dimana 4 ekor diberikan perlakuan biocas
+ cara petani, 4 ekor tanpa diberi probiotik biocas
4 cc/ekor/hari + 2 kg dedak/ekor/hari dan  6 ekor
dengan cara petani . Data dikumpulkan dengan
cara melakukan penimbangan setiap dua bulan
sekali pada awal pertengahan dan akhir,
wawancara dengan anggota kelompok mengenai
data produksi, dan data penjualan. Data dianalsis
dengan metode analisis  usahatani dengan
menghitung keuntungan dan kelayakan usahatani.
perhitungan keuntungan  menggunakan rumus P
= R-TC sedangkan kelayakan dengan R/C Ratio.
dimana
N = Keuntungan (Profit)
R = Penerimaan (Revenue)
TC = Total biaya (Total Cost)

Setiap perlakuan dihitung keuntungan dan
kelayakan usahataninya kemudian dibuat
perbandingannya sehinga diperoleh kesimpulan
perlakuan yang paling menguntungkan dan paling
layak dilakukan oleh petani dari ketiga perlakuan
yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penimbangan awal diketahui rata-rata
berat sapi bakalan sebesar 210 kg. Penggemukan
dilakukan selama 10  bulan setiap tiga bulan sekali
dilakukan penimbangan dan diketahui sapi
penggemukan yang diberikan tambahan Dedak 2
kg + bio cas 5 cc/ekor/hari pada pakan memiliki
penambahan berat badan paling tinggi yaitu 0,42
kg/ekor/hari, diikuti oleh cara peternak yang hanya

ditambahkan Bio cas 5 CC/ekor/hari yaitu 0,31/
ekor/hari dan sapi yang dipelihara dengan cara
petani memiliki penambahan berat badan terkecil
yaitu 0,21 kg/ekor/hari. Secara lebih rinci rata-rata
penambahan berat badan harian sapi enggemukan
masing-masing perlakuan Kelompok Ternak Mekar
Jaya di Dusun Selasih Desa Puhu tahun 2014
disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rata-rata penambahan berat badan sapi
per hari usaha penggemukan sapi cara
petani dengan pemberian probiotik bio cas
pada kelompok ternak mekar jaya di Dusun
Selasih Desa Puhu tahun 2014

No Perlakuan rata-rata

1 Bio cas 5 CC+ cara petani 0.31
2 Cara peternak tanpa bio cas 0.21
3 Dedak 2 kg + bio cas 0.42

5 cc/ekor/hari

Sumber: Diolah dari data primer

Dari ketiga perlakuan pada sapi
penggemukan milik peternak di  Kelompok Ternak
Mekar Jaya di Dusun Selasih Desa Puhu tahun
2014 diketahui bahwa penerimaan petani yang
berasal dari penjualan sapi dan kotoran sapi
perekornya paling tinggi adalah pada sapi yang
diberikan tambahan Dedak 2 kg + bio cas 5 cc/
ekor/hari pada pakan yaitu Rp. 13.305.375,-
sedangkan penerimaan petani terendah yaitu
dengan cara petani yaitu sebear Rp.11.655.000,-
akan tetapi setelah dikurangi biaya-biaya yang
dikeluarkan keuntungan tertinggi bukan dengan
perlakuan pemberian Dedak 2 kg + bio cas 5 cc/
ekor/hari pada pakan melainkan pada perlakuan
pemberian Bio cas 5 CC+ cara petani yaitu Rp.
2.033.550,-. ini disebabkan karena biaya
tambahan yang dikeluarkan untuk pembelian
dedak masih lebih tinggi dibandingkan dengan
kenaikan berat harian yang diperoleh.
Perbandingan dengan analisis ekonomi, usaha
penggemukan sapi cara petani dengan pemberian
probiotik bio cas pada kelompok ternak Mekar
Jaya di Dusun Selasih Desa Puhu tahun 2014
secara lebih rinci disajikan dalam tabel 2.

Pengaruh Pemberian Probiotik Biocas Pada Sapi Penggemukan di Kelompok Ternak Mekar Jaya
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 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian probiotik biocas 5 cc + 1 kg dedak/
ekor/hari memberikan penambahan berat badan
sapi paling tinggi yaitu 0,42 kg. Secara finansial
pemberian biocas pada sapi penggemukan
sebanyak 5 cc/ekor/hari mampu memberikan
keuntungan tertinggi yaitu sebesar 2.033.550,-
dengan R/C ratio tertinggi sebesar 1,20.

Saran

Dari hasil kajian usaha penggemukan sapi
di kelompok ternak Mekar Jaya Dusun Selasih
Desa Puhu Kecamatan Payangan Kabupaten
Gianyar disaran agar petani yang ingin melakukan
penggemukan sapi cukup dengan pemberian
biocas/ekor/hari + dengan cara petani karena
mampu memberikan keuntungan paling tinggi bagi
petani.

Tabel 3.  Analisis usahatani penggemukan sapi cara petani dengan pemberian probiotik bio cas pada
Kelompok Ternak Mekar Jaya di Dusun Selasih Desa Puhu tahun 2014

A Biaya Variabel Cara petani Bio cas 5 cc/ekor/ Biocas 5 cc + 1 kg
hari + cara petani dedak/ekor/hari

1 Bibit 8.370.000 8.000.000 8.440.000
2 Penyusustan kandang 50.000 50.000 50.000
3 Pakan

 - Batang pisang 180.000 180.000 180.000
 - Rumput 540.000 540.000 540.000
 - Dedak 540.000
 - Biocas 125.000 150.000

4 Tenaga kerja 750.000 750.000 750.000
5 Bunga modal 602.400 587.700 658.800

B Biaya Tetap
1 Penyusutan alat 100.000 100.000 100.000

C Biaya lain-lain
 Biaya upakara 50.000 50.000 50.000
D Total Cost (TC) 10.642.400 10.382.700 11.458.800
E Penerimaan

1 Penjualan Sapi 11.115.000 11.876.250 12.765.375
2 Kotoran sapi 540.000 540.000 540.000

A Penerimaan total 11.655.000 12.416.250.00 13.305.375
B Keuntungan usaha 1.012.600 2.033.550.00 1.846.575
C R/C Ratio 1.10 1.20 1.16
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ABSTRACT
Effect Of Planting System On The Growth And Yield Of New Rice Field Superior V ariety

Assessment was conducted in Subak Timbul, Gadung Sari Village, District Selemadeg Timur, Tabanan Bali
from March to June 2012. Assessment arranged withUnpaired Comparation with two rice varieties treatment,
ten times replications.The treatments were: VUB Inpari 10 and Inpari 13 separately using row planting
system legowo 2: 1 and spacing system. Plant parameters measured were: plant height, number of tillers,
panicle length, number of grains per panicle and empty contents, weight of 1000 seeds and dry grain harvest
of crops per hectare. The analysis showed that the rice varieties treatments significantly affect growth and
yield. Growth and yield by planting system legowo 2: 1 is better than spacing cropping systems. Dry grain
harvest per hectare crop legowo system 2: 1 of Inpari 10 was 5.8 ton/ha, whereas Inpari 13 was 7.04 ton/ha,
increased by 21-22% compared to spacing cropping systems.

Keywords: cropping systems, growth and yield, VUB paddy.

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan di Subak Timbul, Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan Bali
dari bulan Maret sampai Juni 2012. Kajian menggunakan rancangan percobaan sederhana tidak
berpasangan dengan ragam sama (Unpaired Comparation)dengan dua perlakuan varietas diulang sepuluh
kali. Perlakuan tersebut adalah: VUB Inpari 10 dan Inpari 13secara terpisah dengan menggunakan sistem
tanam jajar legowo 2:1 dan tegel. Parameter tanaman yang diamati adalah : tinggi tanaman, jumlah anakan,
panjang malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 biji dan hasil gabah kering panen (GKP)
per hektar. Hasil analisis menunjukkan perlakuan varietas yang dikaji berpengaruh nyata
terhadappertumbuhan dan hasil. Pertumbuhan dan hasil dengan sistem tanam legowo 2:1 lebih baik
daripada sistem tanam tegel. Hasil gabah kering panen per hektar dengan sistem legowo 2:1 yaitu varietas
Inpari 10 sebesar 5,8 ton/ha, sedangkan varietas Inpari 13 sebesar 7,04 ton/ha, meningkat sebesar 21 - 22
% dibanding sistem tanam tegel.

Kata kunci :sistem tanam, pertumbuhan dan hasil, vub padi sawah.

PENDAHULUAN

Padi merupakan bahan makanan pokok
bangsa Indonesia yang produksinya harus terus
ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah
penduduk. Sumbangan terbesar dari peningkatan
produksi padi Indonesia dalam kurun waktu 1970-
2010 adalah teknologi dan didalamnya terdapat
peran varietas unggul. Inovasi varietas unggul
merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan
peningkatan produksi padi Indonesia (Sasmita dkk,
2013).

Dalam upaya peningkatan produksi padi
menuju swasembada beras berkelanjutan, langkah
yang telah diambil oleh Kementerian Pertanian
antara lain perluasan areal panen dengan menekan
laju konversi lahan sawah, peningkatan
produktivitas melalui pengembangan varietas
unggul baru berdaya hasil tinggi, tahan terhadap
hama dan penyakit, toleran kekeringan,
rendaman,salinitas dan suhu rendah (Badan
Litbang, 2011).

Kendala produktivitas lahan sawah
diantaranya akibat serangan hama, penyakit dan
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gulma. Perkembangan pengganggu tanaman ini
sering didukung oleh cara tanam yang sebenarnya
masih bisa diperbaiki. Banyak hal yang
mempengaruhi proses meningkatnya produksi
padi, mulai dari penggunaan bibit unggul,
pemupukan yang tepat sasaran, pengairan yang
tepat, pengendalian hama penyakit, dan lain
sebagainya. Pada saat ini ada cara yang bisa di
tempuh oleh petani dalam proses meningkatkan
produksi padi, salah satu yang bisa di pilih yaitu
cara tanam padi dengan sistem jajar legowo.
“Legowo” di ambil dari bahasa jawa yang berasal
dari kata “Lego” yang berarti luas dan “Dowo” yang
berarti panjang. Tujuan utama dari tanam padi
dengan sistem jajar legowo yaitu meningkatkan
populasi tanaman dengan cara mengatur jarak
tanam dan memanipulasi lokasi dari tanaman
yang seolah-olah tanaman padi berada di pinggir
(tanaman pinggir) atau seolah-olah tanaman lebih
banyak berada di pinggir (Badan Litbang, 2014).

Tujuan pengkajian adalah untuk mengetahui
keragaan pertumbuhan dan hasil VUB Inpari 10
dan 13 dalam sistem tanam yang berbeda pada
introduksi PTT di Subak Timbul, Desa Gadung Sari,
Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten
Tabanan.

METODE PENELITIAN

Pengkajian dilaksanakan diSubak Timbul,
Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur,
Kabupaten Tabananpada Maret–Junitahun 2012
dalam satu unit SL-PTT seluas 25 ha.Dimana 1
ha lahan untuk 1 unit Laboratorium Lapang (LL),
24 ha unit Sekolah Lapang (SL). Komponen PTT
padi sawah yang diterapkan meliputi (1) Varietas
yaitu Inpari 10 dan Inpari 13; (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 cm  x 12,5 cm x 50 cm) dan
Tegel (25 cm x 25 cm); (6) Pemupukan berimbang
dengan pupuk urea 200 kg/ha, ponska 200 kg/ha,
dan  pupuk organik 2 ton/ha; (7) Pengairan
berselang (intermittent) yaitu pengaturan lahan
sawah dalam kondisi kering dan tergenang secara
bergantian;(9) Pengendalian gulma dan penyakit
dengan PHT.

Rancangan penelitian menggunakan
Rancangan percobaan sederhana tidak
berpasangan dengan ragam sama (Unpaired
Comparation), menggunakan 2 jenis VUByaitu
Inpari 10 dan 13, diulang 10 kali. Petak perlakuan
menggunakan petak alami dan pengacakan

dilakukan pada setiap blok (ulangan). Parameter
yang diamati antara lain tinggi tanaman, jumlah
anakan produktif, gabah isi per malai, gabah
hampa per malai, berat 1000 butir, dan hasil (GKP).
Analisis data (ANOVA) menggunakan uji F saja/
tanpa dilanjutkan dengan uji beda rerata.  Lebih
lanjut dijelaskan bahwa untuk perlakuan ber-db
tunggal (1) cukup dengan uji F  dan bila
berpengaruh nyata  atau sangat nyata juga
sekaligus menyatakan perbedaan perlakuan yang
diberikan(Gomez dan Gomez, 1984, Narka
Tenaya, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah Pengkajian

Desa Gadung Sari, kabupaten Tabanan
merupakan daerah yang memiliki luas wilayah
340,34 ha yang terdiri dari pemukiman 12,45 ha,
sawah irigasi teknis  120 ha, dan kebun campuran
201 ha. Desa Gadung Sari merupakan dataran
rendah terletak pada ketinggian ± 210 m dari
permukaan laut.Curah hujan rata-rata 3000 mm/
tahun. Lahan sawah merupakan lahan dominan
(47,58%). Tanah umumnya  berasal dari bahan
induk vulkan (Andisols), umumnya gembur, ringan
dan porous, dengan tingkat kesuburan tanah
sedang (Monografi Desa, 2013).

Varietas Inpari 10
Tinggi Tanaman

Hasil analisis komponen pertumbuhan dan
hasilvarietas Inpari 10 disajikan pada Tabel 1. Tinggi
tanaman dengan sistem tanam legowo 2:1 yaitu
96,9 cm lebih tinggi dibandingkan dengan sistem
tanam tegel yaitu 96,6 cm.

Hasil analisis statistik sistem tanam
berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan.
Jumlah anakan dengan sistem tanam legowo 2:1
yaitu 22,3 batang lebih tinggi dibandingkan dengan
sistem tanam tegel yaitu19,3 batang. Banyaknya
batang tanaman padi yang tumbuh dalam satu
lubang tanam mempengaruhi jumlah anakan yang
tumbuh. Hal ini terlihat jumlah anakan per rumpun
pada perlakuan tapin legowo 2:1 lebih banyak
dibandingkan dengan sistem tegel. Persaingan
tanaman untuk mendapatkan unsurhara akan
terjadi apabila unsur hara tersebut tidak tersedia
dalam jumlah yang cukup atau apabila populasinya
melebihi populasi yang seharusnya (Aribawa dkk,
2012).
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Hasil analisis statistik sistem tanam tidak
berpengaruh nyata terhadap panjang malai.
Panjang malai dengan sistem tanam legowo 2:1
yaitu 26,1 cm lebih tinggi dibandingkan dengan
sistem tanam tegel yaitu 24,7 cm. Jumlah gabah
isi/malai belum dipengaruhi sistem tanam, akan
tetapi terlihat kecendrungan bahwa sistem tanam
jajar legowo 2:1 memberikan hasil yang lebih
banyak terhadap gabah isi/malai dibandingkan
dengan sistem tanam tegel.

Hasil analisis statistik sistem tanam
berpengaruh nyata terhadap jumlah gabah hampa.
Jumlah gabah hampa per malai terbanyak
dihasilkan oleh perlakuan sistem tanam legowo
2:1 yaitu 55,7 butir. Demikian juga jumlah gabah
per malai yaitu sebesar 171 butir.

Hasil analisis statistik sistem tanam
berpengaruh nyata terhadap berat 1000 butir. Berat
1000 butir tertinggi dihasilkan oleh perlakuan
sistem tanam legowo 2:1 yaitu 28,5 gr. Berat gabah
kering panen tertinggi dihasilkan oleh perlakuan
tapin legowo 2:1  yaitu 5,8 ton/ha lebih tinggi 21
%bila dibandingkan dengan sistem tegel. Hal ini
disebabkansistem tanam jajar legowo 2:1
memberikan ruang yang lebih lebar bagi tanaman
untuk memperoleh cahaya matahari yang
dipergunakan dalam proses fotosintesis. Semakin
banyak cahaya matahari yang bisa diserap oleh
tanaman akan semakin cepat proses fotosintesis,
menghasilkan asimilat yang lebih banyak yang
sekaligus akan mempercepat pertumbuhan
tanaman. Jarak tanam yang lebar pada sistem jajar
legowo 2:1 mengakibatkan tanaman dapat tumbuh
lebih leluasa sehingga ketersediaan unsur hara
dapat diserap lebih optimal oleh tanaman (Yunizar
dan Ali Jamil, 2012). Demikian halnya jumlah
rumpun tanaman padi per hektar yang ditanam
dengan sistem legowo 2:1 lebih tinggi bila
dibandingkan dengan cara tegel. Tingginya berat
gabah kering panen yang dihasilkan didukung oleh
panjang malai dan jumlah gabah isi per malai yang
lebih tinggi bila dibandingkan dengantegel
(Aribawa dkk, 2012).

Varietas Inpari 13
Tinggi Tanaman

Hasil analisis stastistik komponen
pertumbuhan dan hasil varietas Inpari 13 disajikan
pada Tabel 2. Tinggi tanaman dengan sistem tanam
legowo 2:1 yaitu 104,8 cm lebih tinggi
dibandingkan dengan sistem tanam tegel yaitu
102,0 cm.

Tinggi tanaman yang lebih tinggi dengan ruang
antar kanopi daun lebih terbuka memungkinkan
penetrasi cahaya lebih besar dibanding dengan
tipe tanaman yang lebih pendek.  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,
2010).

Hasil analisis statistik sistem tanam
berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan.
Jumlah anakan dengan sistem tanam legowo 2:1
yaitu 22,1 batang lebih tinggi dibandingkan dengan
sistem tanam tegel yaitu 14,1 batang. H a s i l
analisis statistik sistem tanam tidak berpengaruh
nyata terhadap panjang malai. Panjang malai
dengan sistem tanam legowo 2:1 yaitu 26,2 cm
lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tanam
tegel yaitu 22,1 cm. Jumlah gabah isi/malai tidak
dipengaruhi sistem tanam, akan tetapi terlihat
kecendrungan bahwa sistem tanam jajar legowo
2:1 memberikan hasil yang lebih baik terhadap
gabah isi/malai dibandingkan dengan sistem
tanam tegel.

Hasil analisis statistik sistem tanam
berpengaruh nyata terhadap jumlah gabah hampa.
Jumlah gabah hampa per malai terbanyak
dihasilkan oleh perlakuan sistem tanam legowo
2:1 yaitu 59,4butir. Demikian juga dengan jumlah
gabah per malai yaitu sebesar 189 butir.

Hasil analisis statistik terhadap sistem tanam
berpengaruh nyata terhadap berat 1000 butir. Berat
1000 butir tertinggi dihasilkan oleh perlakuan

Tabel 1.  Rata-rata beberapa variabel yang diamati pada varietas Inpari 10 pada dua cara tanam

Tinggi Jml Panjang Gabah Gabah Jumlah Berat Hasil ton
Uraian Tanaman Anakan Malai Isi/malai hampa/ Gabah per 1000 GKP/ha

(cm) (Batang) (cm) (butir) malai (butir) malai (butir) butir (gr)

Legowo 2:1 96,9 a 22,3 a 26,1 a 127,3 a 55,7 a 171 a 28,5 a 5,8 a
Tegel 96,6 a 19,3 b 24,7 a 108,1 a 27,4 b 136 b 26,4 b 4,8 a

Keterangan  : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda nyata pada taraf
uji BNT 5%.
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sistem tanam legowo 2:1 yaitu 28,8 gr. Berat gabah
kering panen tertinggi dihasilkan oleh perlakuan
tapin legowo 2:1  yaitu 7,04 ton/ha lebih tinggi 22
%bila dibandingkan dengan sistem tegel.

Kecendrungan hasil gabah kering panen lebih
tinggi pada tanam  jajar legowo dibandingkan tegel
yakni sebesar 22% disebabkan oleh : (1) lebih
meningkatnya  ruang dalam mengintersepsi
cahaya matahari, penyerapan CO2 serta substrat
fotosintesis lainnya, (2) mengurangi kompetisi
antar tanaman (interplant) dan dalam tubuh
tanaman itu sendiri (intraplant) dama pemanfaatan
hara atau asimilat untuk perkembangan maupun
penyimpanan di dalam biji. Menanam tanaman
secara seragam/teratur sehingga tanaman teratur
juga sampai di atas tanah dapat mengurangi
kompetisi antar tanaman selama
pertumbuahannya dan meningkatkan laju
penyerapan radiasi matahari (Gardner et al., 2008).

KESIMPULAN

Sistem tanam antara jajarlegowo 2:1 dengan
tegel berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil
varietas Inpari 10 maupun Inpari 13.

Pertumbuhan dan hasil dengan sistem tanam
legowo 2:1 lebih baik daripada sistem tanam tegel.

Hasil gabah kering panen per hektar dengan
sistem legowo 2:1 yaitu varietas Inpari 10 sebesar
5,8 ton/ha, sedangkan varietas Inpari 13 sebesar
7,04 ton/ha, meningkat sebesar 21 - 22
%dibanding sistem tanam tegel.
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ABSRACT
Corn Growth Yield and Soil Physical Changes Due T o Fertilization by Organic and

Inorganic in the Dry Land

Low soil fertility is one cause towards corn low productivity in the dryland area of Bali. Mostly, farmers only
apply chemical fertilizers. Study of organic and inorganic fertilization was carried out at Sumberkima Village,
Gerokgak, Buleleng from July to November 2012. The experiment of fertilization on maize “Lokal Seraya”
varieties with fertilization treatments, namely: P1: common farmers fertilize (using Urea 300 kg/ha alone);
P2: cow manure 10 t/ha + 150 kg urea/ha; P3: compost 10 t/ha + 150 kg urea/ha and P4: compost 10 t/ha +
25.000 liters of bio urine/ha. The experiment was designed using a randomized block design with three
replications. Plant spacing applied was 75 cm x 40 cm (666.666 crops/ha) with  plot size of 3.5 m x 4.0 m. The
analysis showed organic fertilization yields lower than inorganic fertilizer and their combinations. Organic
fertilizer treatment and the combination may improve the physical properties of soil with increasing the water
content of soil.

Keywords: Organic fertilizer, inorganic, corn, soil physical and chemical properties

ABSTRAK

Rendahnya kesuburan lahan merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas jagung di lahan
kering di Bali. Petani sebagian besar hanya menggunakan pupuk kimia saja dalam usahataninya.  Kajian
pemupukan organik dan anorganik ini dilaksanakan di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng
dari bulan Juli sampai Nopember 2012.  Pemupukan yang diuji pada tanaman jagung varietas Lokal Seraya
dengan perlakuan pemupukan yaitu: P1: Cara petani (hanya menggunakan Urea 300 kg/ha); P2: Pupuk
kandang sapi 10 t/ha + 150 kg Urea/ha; P3: Kompos 10 t/ha + 150 kg Urea/ha dan P4: Kompos 10 t/ha +
25.000 liter bio urin/ha. Percobaan dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 3 ulangan.
Jarak tanam yang digunakan yaitu 75 cm x 40 cm (666.666 tan/ha) dengan ukuran petak 3,5 m x 4,0 m.  Hasil
analisis menunjukkan pemupukan organik memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan pemupukan
anorganik dan kombinasinya.  Perlakuan pemupukan organik dan kombinasinya mampu meningkatkan
sifat fisik tanah dengan menurunkan bulk density, meningkatkan kadar air dan total ruang pori tanah.

Kata kunci: Pemupukan organik, anorganik, jagung, sifat fisik dan kimia tanah

PENDAHULUAN

Secara umum produktivitas jagung di lahan
kering di Bali masih rendah.  Agung (2003)
menyatakan hasil jagung di lahan kering berkisar
antara 3,0-3,5 t/ha.  Hal ini disebabkan selain
penggunaan varietas lokal juga disebabkan oleh
budidaya tanaman khususnya pemupukan
tanaman yang tidak mampu mencukupi kebutuhan
tanaman jagung.

Kendala yang menyebabkan rendahnya hasil
tersebut antara lain karena sifat fisik tanah yang
kurang baik dan kekahatan tanah akan unsur
makro serta mikro, sehingga menurunkan
produktivitas lahan (Kuntyastuti et al.,1989;
Suastika et al., 2004). Takaran pupuk yang
mengandung N, P dan K anjuran yang diberikan
pada tanaman jagung berkisar antara 90-135 kg
N ha-1, 30-75 kg P

2
O

5
 ha-1 dan 40-60 kg K

2
O ha-1

(Anonim., 2005b), sedangkan Purwono dan
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Hartono (2005) menyatakan bahwa rata-rata dosis
pemupukan jagung per hektar yaitu 200-300 kg
urea, 100-200 kg SP-36 dan 50-100 kg KCl,
sedangkan dosis pemupukan per hektar untuk
jagung bersari bebas yaitu 200 kg urea, 150 kg
SP-36 dan 100 kg KCl.

Yasa et al. (2006) menyatakan hasil PRA
menunjukkan bahwa pada usahatani jagung di
lahan kering, rendahnya kesuburan lahan tidak
diimbangi dengan pemupukan yang optimal oleh
petani. Petani umumnya hanya memupuk
tanaman jagungnya sekali saja menggunakan
urea dalam dosis yang tidak tepat dan
menggunakan pupuk kandang seadanya pada
saat pengolahan tanah, sehingga produktivitasnya
rendah.

Pupuk kandang merupakan salah satu sumber
bahan organik tanah yang sangat berperan dalam
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
Pupuk kandang seperti halnya pupuk organik dapat
meningkatkan pH, kadar C-organik serta
meningkatkan ketersediaan nitrogen, fosfor, kalium
dan unsur mikro bagi tanaman (Flaig, 1984;
Suprijadi, et al., 2000).  Kuntyastuti dan Rahmania
(2001) menyatakan pemanfaatan pupuk organik
dalam usaha peningkatan produktivitas lahan
memerlukan takaran pupuk yang cukup tinggi,
sehingga menjadi faktor pembatas dalam aplikasi
skala luas.

Selain menghasilkan pupuk kandang padat
ternak juga menghasilkan urin yang dapat dijadikan
pupuk bagi tanaman.    Bio urin adalah urin ternak
yang difermentasi (Anonim, 2007).  Rahman (1989
dalam Negara et al., 2007) menyatakan untuk
mengolah limbah  kotoran sapi (air kencing)
tersebut menjadi produk yang lebih bermanfaat dan
potensial meningkatkan pendapatan masyarakat
peternak, diperlukan paket teknologi fermentasi
dengan melibatkan peran bakteri (mikroorganisme)
untuk mengubah atau mentransformasikan
senyawa kimia ke substrat organik sehingga bisa
diimplementasikan langsung sebagai nutrisi pada
tanaman pertanian seperti pada tanaman padi,
sayur-mayur, dan tanaman perkebunan.

Kajian pemanfaatan pupuk organik dan
anorganik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemupukan organik, anorganik serta kombinasinya
terhadap pertumbuhan dan produktivitas jagung
serta pengaruhnya terhadap sifat fisik dan kimia
lahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberkima,
Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali dari bulan
Juli sampai dengan Nopember 2012. Pemupukan
diuji pada tanaman jagung varietas Lokal Seraya
dengan perlakuan : P1: Cara petani (hanya
menggunakan Urea 300 kg/ha); P2: Kompos 10 t/
ha + 150 kg Urea/ha; P3: Pupuk kandang sapi 10
t/ha + 150 kg Urea/ha; dan P4: Kompos 10 t/ha +
25.000 liter bio urin/ha. Percobaan dirancang
menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan
3 ulangan. Jarak tanam yang digunakan yaitu 75
cm x 40 cm (666.666 tan/ha) dengan ukuran petak
3,5 m x 4,0 m.

Pemupukan cara petani menggunakan Urea
diberikan 1 kali yaitu umur tanaman 14 hari.
Pemberian kompos dan pupuk kandang  (P2,P3
dan P4) diberikan sebelum tanam sedangkan
pupuk urea pada perlakuan (P2 dan P3) diberikan
dua  kali yaitu umur 14 han 35 hst masing-masing
½ dosis.  Perlakuan Bio Urin pada P4 diberikan 4
kali yaitu umur 14, 28, 42 dan 56 hst masing-
masing ¼ dosis dengan konsentrasi 20% diberikan
dengan cara dikocor di sekitar pangkal batang
jagung.

Variabel yang diamati yaitu komponen
pertumbuhan (tinggi tanaman, berat berangkasan
segar per tanaman dan per hektar, berat kering
berangkasan per tanaman dan per hektar),
komponen hasil (jumlah tongkol/tanaman, berat
kering biji/tanaman) dan hasil biji kering/ha.

Variabel sifat fisik dan kimia tanah yang
diamati pada pemanfaatan pupuk organik (kompos
dan bio urin) pada ketiga komoditas tanaman
tersebut seperti berikut:
1. Berat volume tanah (bulk density) (g cm-3)

Berat volume tanah diamati sebanyak dua kali
yaitu umur tanaman 42 hst  dan saat panen.
Pengamatan dilakukan dengan mengambil
contoh tanah di lapangan dengan
menggunakan ring sampel pada kedalaman
0 cm - 10 cm.  Berat volume tanah dihitung
dengan rumus:
Berat volume         Berat tanah kering oven (g)
tanah             =  ————————————
(g cm-3)                  Volume tanah (cm3)

2. Kadar air tanah (%)
Pengamatan kadar air tanah dilakukan dengan
metode gravimetrik (Soepardi, 1979).

Pertumbuhan dan Hasil Jagung Serta Perubahan Sifat Fisik Tanah Akibat Pemupukan Organik dan
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Pengamatan air tanah dilakukan dua kali yaitu
umur tanaman 42 hst dan pada saat panen.
Contoh tanah ditimbang dan dikeringkan
dalam oven pada suhu 1050C  sampai
beratnya konstan.  Kadar air tanah dihitung
dengan rumus:

    Berat tanah – Berat tanah kering
      basah (g)       oven (g)

KAT (%) = ——————————— x 100 %
                  Berat basah tanah (g)

3. Total ruang pori tanah (%)
Pengukuran dihitung berdasarkan hasil
penetapan berat volume tanah (bulk density)
dan kerapatan partikel tanah (2,65 g cm-3)
(Buckman dan Brady, 1982).  Pengukuran
ruang pori dilakukan umur tanaman 42 hst
dan pada saat panen.  Total ruang pori dihitung
dengan persamaan:
f = (1,0 – b/p) x 100 %
Dimana:
f = Total ruang pori (%)
b = Berat volume tanah (g cm-3)
p = Kerapatan partikel tanah yang

diasumsikan 2,65 g cm-3

Data hasil pengamatan dianalisis sidik ragam
dilanjutkan dengan uji BNT taraf 5%  jika perlakuan
berpengaruh nyata (Gomez and Gomez, 1995)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Hasil Jagung

Penggunaan kombinasi bio urin dan pupuk
kompos belum mampu memberikan hasil seperti
perlakuan pupuk kimia maupun kombinasi antara

pupuk organik (kompos dan pupuk kandang sapi)
dengan 50% pupuk kimia. Hal ini ditunjukkan oleh
lebih rendahnya komponen hasil dan komponen
pertumbuhan yang dihasilkan pada perlakuan
tersebut. Komponen pertumbuhan dan hasil
tanaman pada perlakukan pemupukan kimia dan
kombinasi pemupukan organik 10 ton/ha dengan
menurunkan dosis pupuk kimia setengah
dosismemberikan hasil yang tidak berbeda (Tabel
1 dan 2).  Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan
pupuk organik (kompos dan pupuk kandang sapi)
mampu mensubsitusi penggunaan 150 kg urea/
ha yang merupakan sumber Nitrogen pada
pemupukan jagung tanpa mengurangi produktivitas
tanaman. Hasil ini sesuai dengan pendapat
Syafruddin et al., (2007) yang menyatakan
pemberian 50% N Urea dan 50% N dari pupuk
kandang sapi memberikan hasil yang sama
dengan pemberian 100% N Urea.

Sirappa (2002) menyatakan batas kritis
nitrogen untuk tanaman jagung adalah 0,15%,
sedangkan Sutoro (1988, dalam Nurdin et al.,
2009) menyatakan pupuk N sangat diperlukan
tanaman jagung pada tanah dengan kandungan
N-total kurang dari 0,4%.  Apabila kadar nitrogen
dalam tanah lebih rendah dari batas kritis tersebut
maka tanaman jagung akan sangat responsif
terhadap pemupukan nitrogen yang dilakukan.
Semakin tinggi dosis pupuk urea yang diberikan
akan meningkatkan kandungan N-total dalam
tanah. Semakin tinggi kadar nitrogen dalam tanah
mengakibatkan nitrogen yang tersedia bagi
tanaman akan meningkat, sehingga pertumbuhan
tanaman akan semakin terpacu yang ditandai
dengan tanaman semakin tinggi, jumlah daun
semakin banyak, daun lebih luas, diameter batang
semakin besar, panjang ruas semakin panjang dan

Tabel 1. Komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil jagung Lokal Seraya akibat pemupukan
organik dan anorganik di Desa Sumberkima, Gerokgak, Buleleng tahun 2012

Tinggi Jumlah Berat Berat biji Berat biji Berat biji
Perlakuan tanaman tongkol /tan tongkol / pipilan/ pipilan / kering oven/

(cm) (tongkol) tan (g) tan (g) ha (t) ha (t)

P1 284,80 a 1,50 a 160,43 a 86,90 a 4,63 a 3,99 a
P2 283,37 a 1,53 a 155,97 a 86,33 a 4,60 a 3,96 a
P3 280,73 a 1,50 a 148,50 ab 81,90 ab 4,37 ab 3,76 ab
P4 273,17 a 1,25 b 140,07 b 77,50 b 4,13 b 3,55 b

BNT 5% - 0,21 14,23 7,88 0,42 0,36

Keterangan:
- P1: Cara petani (hanyamenggunakan Urea 300 kg/ha); P2: Kompos 10 t/ha + 150 kg Urea/ha; P3:

Pupukkandangsapi 10 t/ha + 150 kg Urea/hadan P4: Kompos 10 t/ha + 25.000 liter bio urin/ha.
- Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata

pada uji BNT 5%
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akhirnya mengakibatkan berat berangkasan lebih
tinggi.  Hal ini disebabkan oleh fungsi nitrogen yang
memberikan pengaruh yang paling cepat terhadap
pertumbuhan tanaman dibandingkan hara lainnya.
Lebih lanjut Sutejo (2002) dan Poerwowidodo
(1992) menyatakan nitrogen diperlukan untuk
merangsang pertumbuhan vegetatif, meningkatkan
kandungan klorofil daun memperbesar ukuran daun
dan biji.  Pendapat ini sejalan dengan hasil
penelitian Kuruseng dan Kuruseng (2008) yang
mendapatkan peningkatan dosis pemupukan urea
dari 250 kg/ha menjadi 350 kg/ha nyata
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tiga varietas
tanaman jagung yang diuji.

Pupuk organik umumnya memiliki sifat yang
slow release dalam pelepasan hara, sehingga
perlakuan P4 (organik penuh) memberikan
pertumbuhan dan hasil yang lebih rendah
dibandingkan dengan pemupukan kimia dan
kombinasinya dengan pemupukan organik.

Aritonang et al., (2012) mendapatkan kisaran
kandungan N-total pada bio urin sapi antara 0,18%-
0,24%. Kandungan N tersebut jauh lebih rendah
dibandingkan kandungan N urea sehingga dengan
dosis pemberian sebesar 25.000 liter/ha belum
mampu mensubstitusi kebutuhan N bagi tanaman
jagung.

Sifat Fisik Tanah

Terhadap sifat fisk tanah setelah panen
pemupukan organik tidak berpengaruh nyata
terhadap bulk density dan total ruang pori tanah,
namun nyata meningkatkan kadar air tanah (Tabel
3). Kombinasi pemupukan kompos dan bio urine
sapi memberikan sifat fisik tanah terbaik (kadar
air tanah) yang berbeda nyata dibandingkan
dengan cara petani (pemupukan dengan urea saja),
sedangkan kombinasi penggunaan pupuk kompos
dan pupuk kandang sapi dengan 50% pupuk urea

Tabel 2. Berangkasan basah dan kering jagung Lokal Seraya pada berbagai perlakuan pemupukan di
lahan kering di Desa Sumberkima, Gerokgak, Buleleng tahun 2012

Perlakuan Berat berangkasan Berat berangkasan Berat  berangkasan Berat berangkasan
segar/tan (g) segar/ha (t) kering oven/tan (g) kering oven/ha (t)

P1 499,90 ab 26,66 ab 110,98 ab 5,92 ab
P2 508,63 a 27,13 a 112,92 a 6,02 a
P3 489,17 ab 26,09 ab 108,60 ab 5,79 ab
P4 457,13 b 24,38 b 101,48 b 5,41 b

BNT 5% 46,50 2,48 10,32 0,55

Keterangan:
- P1: Cara petani (hanyamenggunakan Urea 300 kg/ha); P2: Kompos 10 t/ha + 150 kg Urea/ha; P3:

Pupukkandangsapi 10 t/ha + 150 kg Urea/hadan P4: Kompos 10 t/ha + 25.000 liter bio urin/ha.
- Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata

pada uji BNT 5%

Tabel 3. Sifat fisik tanah akibat perlakuan pemupukan organik dan anorganik pada tanaman jagung  di
Desa Sumberkima, Gerokgak, Buleleng tahun 2012

Perlakuan Bulk density (g/cm3) Kadar air  tanah (%) Total ruang pori tanah (%)

P1 1,18 a 21,37 b 55,47 a
P2 1,17 a 22,74 ab 55,84 a
P3 1,17 a 22,77 ab 55,95 a
P4 1,15a 24,01 a 56,71 a

BNT 5% - 2,07 -

Keterangan:
- P1: Cara petani (hanyamenggunakan Urea 300 kg/ha); P2: Kompos 10 t/ha + 150 kg Urea/ha; P3:

Pupukkandangsapi 10 t/ha + 150 kg Urea/hadan P4: Kompos 10 t/ha + 25.000 liter bio urin/ha.
- Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata

pada uji BNT 5%
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memberikan sifat fisik yang tidak berbeda dengan
pemupukan cara petani maupun pemupukan
organik secara penuh (kombinasi kompos dan bio
urin sapi).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian Suratmini (2004) yang menyatakan
bahwa pemberian 15 ton ha-1 pupuk kadang sapi
pada tanaman jagung, meningkatkan kadar air
tanah dari 27,22% menjadi 29,11%, sedangkan
Muku (2002) juga mendapatkan pemupukan pupuk
kandang sapi 15 t ha-1 pada bawang merah
meningkatkan kadar air  tanah dari 15,87% menjadi
17,52%.  Lebih lanjut Agus et al.  (2006)
menyatakan perbaikan sifat fisik tanah sangat erat
kaitannya dengan kemudahan penetrasi akar di
dalam tanah, drainase, aerasi tanah dan kadar air
tanah.

Hasil serupa juga didapatkan pada penelitian
pemupukan organik dengan pupuk kandang dan
bio urin sapi pada tanaman jagung, dimana
pengaruh sifat fisik tanah lebih besar dipengaruhi
oleh pemberian pupuk kandang sapi dibandingkan
pengaruh pemupukan bio urin sapi (Adijaya, 2010).
Hal ini disebabkan oleh kandungan bahan organik
dalam bio urin yang jauh lebih rendah dibandingkan
dengan pupuk kandang sapi.  Pupuk kandang sapi
memiliki komposisi C-organik sebesar 23,75%
sedangkan bio urin sapi memiliki kandungan C-
organik 0,49%.

KESIMPULAN

Pemupukan 300 Urea kg/ha  dan kombinasi
pemupukan kimia (50% Urea) dan organik (kompos
dan pupuk kandang sapi 10 ton/ha) mampu
memberikan hasil jagung tertinggi dengan kisaran
hasil biji pipilan kering 4,37 ton - 4,63 ton/ha
dibandingkan pemupukan organik secara penuh
dengan hasil biji pipilan kering 4,13 ton/ha.

Pemupukan dengan pupuk kandang 10 ton/
ha + bio urin sapi 25.000 liter/ha meningkatkan
sifat fisik tanah dengan meningkatkan kadar air
tanah(24,01%) dibandingkan pemupukan urea
(21,37%).
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ABSTRACT
Productivity of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) in the Low Dry Land Againts

Medium Irrigation land

Development of biofuels as a renewable energy source in many places often collide with the development
of feed and food. Development of sweet sorghum (Shorgum bicolor L.) is expected to be a solution, since it
may produce feed material (forages and concentrates), food and bio-fuel materials. This study aims to
determine the productivity of sweet sorghum in the dry land and irrigated land. The study arranged with
completely randomized design (CRD) conducted in two locations, each using four replications and each
replication breadth 10 acres. Sorghum seed of Rio varieties were planted on ridges with spacing of 70 cm
between rows and 35 cm within rows. Fertilization applied were organic fertilizers 1.5 tons per hectare and
inorganic fertilizers i.e urea, SP-36 and KCl, with successive doses of 150 kg/ha, 75 kg/ha and 75 kg/ha. The
results showed that sorghum plants growth, seed production and waste which was cultivated on irrigated land
of medium plateau was higher than the sorghum grown on lowland dry land. However, the nutritional content
of both locations, were non significantly different at the seeds and its by-products. Except, the crops grown on
dry land contains higher energy than dry land crops. While the sap production on irrigated land was higher in
quantity. The crops on the dryland has higher brix number.

Keywords: Sweet sorghum, productivity, dry land and irrigation land

ABSTRAK

Pengembangan biofuel sebagai sumber energi terbarukan di banyak tempat sering berbenturan dengan
pengembangan pakan maupun pangan. Pengembangan sorgum batang manis (Shorgum bicolor L.)
diharapkan menjadi solusi, karena dapat menghasilkan bahan pakan (hijauan dan konsentrat), bahan
pangan dan bahan bio fuel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas sorgum batang manis
di lahan kering dan lahan irigasi. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang dilakukan
di dua lokasi, masing-masing menggunakan 4 ulangan dan setiap ulangan luasnya 10 are. Benih sorgum
varietas Rio ditanam pada guludan dengan jarak 70 cm antar baris dan 35 cm dalam barisan. Pemupukan
menggunakan pupuk organik sebanyak 1,5 ton per hektar dan pupuk an-organik yakni urea, SP-36 dan KCl,
dengan dosis berturut-turut 150 kg/ha, 75 kg/ha dan 75 kg/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman
sorgum yang dibudidayakan pada lahan irigasi dataran medium memiliki pertumbuhan, produksi biji, dan
limbah lebih tinggi dibandingkan dengan sorgum yang dibudidayakan di lahan kering dataran rendah.
Namun, kandungan nutrisi pada biji dan limbah sorgum yang dibudidayakan di kedua lokasi tersebut, tidak
berbeda nyata, kecuali kandungan energi pada batang yang lebih tinggi pada sorgum yang dibudidayakan
di lahan kering. Sedangkan produksi nira pada lahan irigasi secara kuantitas lebih tinggi, tetapi secara
kualitas angka brix nyata lebih tinggi pada sorgum yang ditanam di lahan kering.

Kata kunci: Sorgum batang manis, produktivitas, lahan kering dan lahan irigasi
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PENDAHULUAN

Untuk mengantisipasi krisis energi fosil,
beberapa negara mulai merintis penggunaan
energi alternatif yang terbarukan, diantaranya
adalah biofuel. Namun, pengembangan biofuel
dalam berbagai kasus ternyata berbenturan
dengan upaya pengembangan areal untuk pangan
maupun pakan (Prabowo,2007). Salah satu upaya
untuk mengurangi kompetisi kepentingan tersebut
adalah dengan membudidayakan jenis tanaman
multiguna, yang dapat menjadi sumber pangan,
pakan dan atau energi.

Tanaman sorghum  batang manis (Sorghum
bicolor L. Moench) merupakan salah satu
tanaman alternatif yang berpotensi sebagai sumber
pakan, sumber pangan sekaligus sebagai sumber
bioetanol (Sirappa.2003). Tanaman ini juga
memiliki keistimewaan yakni mudah
dibudidayakan dan memiliki daya tahan
kekeringan yang lebih tinggi dibanding jagung  dan
memiliki daya adaptasi yang luas dengan daya
hasil yang cukup tinggi (Suranto.2008 ).

Tanaman ini memiliki potensi sebagai sumber
pakan, karena produktivitas batang dan daun cukup
tinggi, serta memiliki daya tahan terhadap
kekeringan yang sangat baik, sehingga dapat
dikembangkan pada lahan marginal (Mc.Laren et
al., 2003). Kandungan nutrisi biji sorgum setara
dengan biji jagung, dengan energi termetabolis
sebesar 3288 kkal/kg, protein kasar 8,8%, lisin
0,21% dan metionin 0,16% (NRC, 1984). Bahkan
Purnomo (2008) menyatakan biji tanaman sorgum
kandungan proteinnya relatif tinggi, mencapai 11%
lebih, dengan serat kasar 2-9% (Nyman et al.,
1984) sehingga bisa dijadikan sumber konsentrat
untuk ternak ruminansia maupun monogastrik.

Produksi hijaunnya juga mengandung nutrisi
yang setara dengan rumput gajah yakni dengan
kandungan protein kasar sebesar 3,3% dan serat
kasar 32,2% (Hartadi et al., 1991). Tanaman
sorgum batang manis dapat menghasilkan
bioetanol, dengan potensi produksi sekitar 5.500-
6000 liter/ha/tahun (Direktorat Jendral Tanaman
Pangan, 2007). Disamping sebagai sumber
bioetanol, menurut Atang (1996), nira sorgum
batang manis juga potensial diolah menjadi
berbagai industri minuman terfermentasi.

Dengan demikian, pengembangan tanaman
ini, akan dapat mendukung pengembangan ternak,
karena memiliki potensi sebagai sumber pakan,
disamping sumber bioenergi (bioetanol) dan
pangan. Karena itu perlu dilakukan penelitian untuk
memperoleh data produktivitas dan kualitas baik

sebagai sumber pakan maupun energi dengan
kondisi lingkungan berbeda yang ada di Bali.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di 2 (dua) lokasi, yakni
di desa Bebalang, kecamatan Bangli kabupaten
Bangli yang merupakan lahan irigasi dataran
medium dan di desa Bukti, kecamatan
Kubutambahan kabupaten Buleleng, yang
merupakan lahan kering, dataran rendah.

Metode

a. Rancangan Penelitian
Penelitian menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL) yang dilakukan di dua lokasi,
masing-masing menggunakan 4 ulangan dan
setiap ulangan luasnya 10 are (0,1 ha),
sehingga luas setiap lokasi 40 are atau total
80 are.

b. Benih
Dalam penelitian ini menggunakan benih
varietas Rio, merupakan varietas unggul sweet
sorgum yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian
dan Pengembangan Gula Indonesia (P3GI)-
Jawa Timur.

c. Teknis Budidaya
Sebelum benih ditanam, lahan diolah (dibajak)
kemudian dibuat guludan selebar ± 110 cm.
Selanjutnya benih ditanam 2 baris setiap
guludan dengan jarak 70 cm (antar baris) dan
35 cm dalam barisan.
Penanaman dilakukan dengan tugal dengan
jumlah 3 biji per lubang. Pada saat pembuatan
guludan ditaburkan pupuk organik (kompos)
dengan dosis 1,5 ton per hektar sebagai
pupuk dasar. Pupuk an-organik diberikan pada
umur 4 dan 6 minggu dengan dosis dan jenis
yang sama yakni urea, SP-36 dan KCl,
dengan dosis pupuk secara keseluruhan,
berturut-turut 150 kg/ha, 75 kg/ha dan 75 kg/
ha. Bersamaan dengan pemupukan pupuk an-
organik pertama dilakukan penjarangan
sehingga per titik tanam hanya terdapat 1
(satu) batang tanaman.

d. Panen dan pasca Panen.
- Panen dilakukan setelah buah keras dan

berubah warna dari hijau menjadi warna
krem kekuningan

- Panen dilakukan dengan memotong

Produktivitas Sorgum Batang Manis (Sorghum bicolor L.Moench) di Lahan Kering Dataran
Rendah dan Lahan Irigasi Dataran Medium | Suprio Guntoro, dkk.
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batang sorgum bagian bawah dan
menyisakan satu mata tunas agar
tanaman dapat tumbuh kembali

- Selanjutnya dipisahkan antara malai, daun
dan batang

- Untuk memperoleh biji kering simpan,
malai dijemur hingga kering lalu biji
dirontokkan

- Nira diperoleh dengan mengepres batang
sorgum dalam keadaan segar

e. Analisa data
Parameter yang diukur meliputi pertumbuhan
tanaman, produksi biji, produksi limbah dan
produksi nira. Data diolah dengan uji beda
rata-rata (t-test) dengan tingkat kesalahan 5%
(p<0,005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Biji

Budidaya sweet sorgum varietas Rio di lahan
irigasi dataran medium (Bebalang) menghasilkan
pertumbuhan tanaman yang nyata lebih tinggi
dibanding tanaman yang dibudidayakan di lahan
kering dataran rendah (Bukti). Pada lahan irigasi
dataran medium diperoleh tinggi tanaman 264,48
cm yang nyata lebih tinggi (P<0,05) dibanding
yang dibudidayakan di lahan kering dataran rendah
dengan tinggi tanaman hanya 186,3 cm.
Sedangkan umur panen pada tanaman di lahan
kering 2 hari lebih cepat daripada di lahan irirgasi,
namun tidak berbeda nyata secara statistik.

Produksi biji kering panen (dengan malai)
nyata lebih tinggi yang dibudidayakan di lahan
irigasi yakni 9.456 kg sementara pada lahan kering
hanya 6.002 kg. Demikian pula produksi biji kering
simpan/kering giling (tanpa malai) pada sorgum
yang dipelihara di lahan irigasi 32,91% lebih tinggi
dibandingkan yang dibudidayakan di lahan kering.
Kondisi tanah di lahan irigasi yang lebih subur dan
ketersediaan air yang tercukupi sepanjang waktu,
memberi peluang pertumbuhan tanaman lebih
tinggi dan produktivitas yang lebih tinggi pula
(Salisbury dan Ross, 1995)..

Tetapi bila dibandingkan dengan varietas lain
seperti varietas Numbu, Kawali atau lokal, pada
varietas Rio baik yang dibudidayakan di lahan
irigasi maupun di lahan kering umur panennya
masih jauh lebih pendek dan produktivitasnya lebih
tinggi (Anon, 2012 ; Anon, 2013)

Produksi Limbah

Sebagaimana produksi biji, produksi limbah
pada sorgum di lahan irigasi dataran medium nyata
lebih tinggi dibanding yang dibudidayakan di lahan
kering dataran rendah. Produksi malai pada lahan
irigasi sebesar 2.176 kg atau 45,36% nyata lebih
tinggi (P<0,05) dibandingkan produksi malai di
lahan kering. Produksi malai yang lebih tinggi ini
berkorelasi positif dengan produksi biji yang juga
lebih tinggi yang dibudidayakan di lahan irigasi.
Demikian pula dengan produksi batang, pada lahan
irigasi 77,82% nyata lebih tinggi (P<0,05)
dibandingkan produksi batang di lahan kering.
Lebih tingginya produksi batang disebabkan tinggi

Tabel 1. Pertumbuhan Tanaman, Umur Panen dan Produksi Biji Sorgum Batang Manis var. Rio yang
Dibudidayakan di Lahan Kering dan Lahan Irigasi

No Parameter Lahan Kering Dataran Rendah Lahan Irigasi Dataran Medium

1 Umur Panen (hari) 85a 87a

2 Tinggi Tanaman (cm) 186,3 a 264,48 b

3 Produksi Biji
- Kering Panen (kg) 6.032 a 9.456 b

- Kering Simpan (kg) 3.014 a 4.906 b

Keterangan : Huruf yang berbeda pada lajur yang sama adalah berbeda nyata (P<0,05)

Tabel 2. Produksi Limbah Tanaman Sorgum Batang Manis var. Rio Dibudidayakan di Lahan Kering dan
Lahan Irigasi

No Parameter Beriklim Kering Dataran Rendah (kg) Lahan Irigasi Dataran Medium (kg)

1 Malai 1.497 a 2.176 b

2 Batang 23.408 a 41.623 b

3 Daun 11.632 a 13.740 b

Keterangan: Huruf yang berbeda pada lajur yang sama adalah berbeda jika (P<0,05).
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tanaman pada lahan irigasi nyata lebih tinggi.
Untuk produksi daun pada lahan irigasi 18,12%
nyata lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan produksi
daun di lahan kering.

Lebih tingginya produksi limbah pada sorgum
yang ditanam di lahan irigasi ini juga tidak terlepas
dari faktor kesuburan tanah dan ketersediaan air
sepanjang waktu (Salisbury dan Ross, 1995).

Komposisi Kimia Biji dan Limbah

Potensi limbah sorgum sebagai bahan pakan
tidak hanya perlu dilihar dari kuantitas, tetapi juga
perlu dipertimbangkan secara kualitas. Untuk
mengetahui kualitas bahan tersebut dilakukan
dengan analisa proximate, sehingga diketahui
kandungan gizi yang ada di dalamnya, seperti
protein, energi, dll.

Dari hasil “proximate analysis” menunjukkan
bahwa kandungan nutrisi pada biji maupun limbah
(batang dan daun) sorgum yang ditanam di lahan
kering dataran rendah tidak berbeda dengan yang
dibudidayakan di lahan irigasi dataran medium,
kecuali kandungan energi pada batang.
Kandungan energi pada batang nyata lebih tinggi
pada sorgum yang ditanam di lahan kering dataran
rendah. Hal ini terkait dengan kandungan gula yang
nyata lebih tinggi pada nira dari sorgum yang
ditanam di lahan kering dibandingkan yang ditanam

di lahan irigasi (lihat tabel 4). Dimana angka brix
pada nira sorgum yang dibuddidayakan di lahan
kering mencapai lebih dari 14%, sedangkan yang
di lahan irigasi kurang dari 10%. Angka brix
merupakan angka yang menunjukkan kadar gula
dan kandungan gula amat berpengaruh terhadap
kandungan energi (Hendroko, 2008; Atang 1996).
Kandungan energi yang lebih tinggi pada sorgum
yang dibudidayakan di lahan kering juga terjadi
pada biji maupun daun, meskipun perbedaannya
tidka nyata. Hal ini kemungkinan juga karena
pengaruh kadar gula (karbohidrat sederhana) yang
lebih tinggi pada biji dan daun sorgum yang
dibudidayakan di lahan kering.

Produksi Nira

Nira adalah cairan batang dari tanaman
sorgum yang diperoleh dengan proses
pengepresan. Terkait dengan pengembangan
bioenergi biasanya nira dimanfaatkan untuk industri
bioetanol. Disamping itu nira sorgum juga bisa
diolah menjadi berbagai macam gula dan minuman
(Sirappa, 2003).

Pada proses pembuatan bioetanol, nira
difermentasi selanjutnya didestilasi, sehingga
diperoleh bioetanol. Dalam proses pembuatan
bioetanol, diperoleh 2 (dua) jenis limbah, masing-
masing bagase (ampas batang) dan limbah (cairan)

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Biji Dan Limbah Sorgum Varietas Rio yang Dibudidayakan di Lahan Kering
dan Lahan Irigasi

Komposisi

No Bahan      Protein      Serat Lemak (%)   Ca (%)       P (%) GE (Kkal/gr)
   Kasar (%)   Kasar (%)

LKDR LIDM LKDR LIDM LKDR LIDM LKDR LIDM LKDR LIDM LKDR LIDM

1 Biji 10,30 9,40 4,12 3,77 2,97 2,89 0,3 0,3 0,02 0,02 4091 4018
2 Batang 4,21 4,41 30,61 29,37 0,92 0,98 0,98 0,43 0,02 0,02 3881a 3739b

3 Daun 9,30 9,02 28,13 27,81 3,06 2,39 0,69 0,60 0,03 0,03 3917 3819

Keterangan :
LKDR : lahan kering dataran rendah
LIDM : lahan irigasi dataran medium

Tabel 4. Produksi Nira Sorgum Batang Manis yang Dibudidayakan di Lahan Irigasi Dataran Medium dan
Lahan Kering dataran Rendah (Per Ha Per Kali Panen)

No Lokasi Produksi Batang (Kg) Produksi Nira (Kg) Angka Brix

1 Lahan Irigasi Dataran Medium 41.623 a 23.209 a 9,8 a

2 Lahan Kering dataran Rendah 23.408 b 6.577 b 14,7 b

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama adalah berbeda yaitu (Pd”0,05)

Produktivitas Sorgum Batang Manis (Sorghum bicolor L.Moench) di Lahan Kering Dataran
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destilasi. Kedua jenis limbah ini dapat
dimanfaatkan pula sebagai bahan pakan ternak.

Secara kuantitas, produksi nira per hektar,
nyata lebih tinggi pada sorgum yang dibudidayakan
di lahan irigasi. Tetapi secara kualitas angka brix,
nyata lebih tinggi pada tanaman yang
dibudidayakan di lahan kering dataran rendah.
Tingginya kadar nira juga dipengaruhi oleh faktor
lingkungan terutama ketersediaan air (Atang,
1996). Sedangkan angka brix yang lebih tinggi akan
menghasilkan rendemen etanol yang lebih tinggi
pula ( Hendroko, 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanaman sorgum yang dibudidayakan di lahan
irigasi dataran medium memiliki pertumbuhan,
produksi biji, dan produksi limbah yang nyata lebih
tinggi dibandingkan yang dibudidayakan di lahan
kering dataran rendah. Tetapi secara kualitas
kandungan nutrisi biji maupun limbah tidak
berbeda nyata, kecuali kandungan energi bagian
batang yang lebih tinggi dibandingkan sorgum di
lahan kering.

Secara kuantitas kandungan nira pada
tanaman yang dibudidayakan di lahan irigasi nyata
lebih tinggi, tetapi secara kualitas angka brix nyata
lebih tinggi pada sorgum yang dibudidayakan di
lahan kering

Meskipun secara kuantitas produksi biji,
limbah dan nira pada sorgum yang dibudidayakan
di lahan kering lebih rendah, tetapi dengan potensi
lahan kering yang cukup besar, maka dengan
adaptasi yang cukup baik tanaman sorgum varietas
Rio layak pula direkomendasikan pengem-
bangannya di lahan kering.
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ABSTRACT
Appreance of Some Clones of Cocoa SE (Somatic Embryogenesis) on Intensification

Program at Subak Abian T aman Sari, Candi Kusuma V illage, Melaya District,
Regency of Jembrana

Studies aimed to determine appearance some cocoa clones SE (Somatic embryogenesis) in Subak Abian
Taman Sari, the Village Of Candi Kusuma has been implemented in fiscal year (TA) 2013. The objective of
this study was to determine the appreance of yield components and the yield of cocoa. Studies using a
randomized block design (RBD) five treatments, three replications. The treatments were five cocoa clones,
namely ICCRI 03, ICCRI 04, 1 Sulawesi, Sulawesi, 2, and  Scavina 6. Plants parameters observed were:
number of bunch of flowers, fruit teat number, the number of young fruit, the number of fruit ready to harvest,
fruit diameter, fruit length, fruit weight, wet seed weight, dry seed weight and number of seeds per fruit.
Statistical analysis showed a significant effect of treatment on all parameters observed, except for the number
of fruits per plant ready to harvest. Weight of the heaviest fruit produced by clones ICCRI 03, was 615.25 g.

Keywords: Appearance clone, subak abian and yield of cocoa

ABSTRAK

Kajian untuk mengetahui tampilan beberapa klon kakao SE (Somatic Embriogenesis) di Subak Abian
Taman Sari, Desa Candi Kusuma telah dilaksanakan pada tahun anggaran (TA) 2013. Tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk mengetahui tampilan dalam hal ini komponen hasil dan hasil tanaman kakao. Kajian
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) lima perlakuan diulang tiga kali. Perlakuan yang dimaksud
adalah lima klon kakao, yaitu ICCRI 03, ICCRI 04, Sulawesi 1, Sulawesi 2, dan Scavina 6. Parameter
tanaman yang diamati adalah : jumlah dompol bunga, jumlah pentil buah, jumlah buah muda, jumlah buah
siap panen, lingkar buah, panjang buah, berat buah, berat biji basah, berat biji kering, dan jumlah biji per
buah. Hasil analisis statistik menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata terhadap semua parameter tanaman
yang diamati, kecuali jumlah buah siap panen per tanaman. Berat buah terberat dihasilkan oleh klon ICCRI
03, yaitu 615,25 g.

Kata kunci : Tampilan klon, subak abian dan hasil kakao

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, 2009a). 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
merupakan komoditi yang sangat penting karena
hampir 90% dimiliki oleh petani (Perkebunan

Tampilan Beberapa Klon Kakao SE (Somatic Embriogenesis) Pada Kegiatan Intensifikasi
Di Subak Abian Taman Sari, Desa Candi Kusuma..... | I Nengah Duwijana, dkk.
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Rakyat) dari total areal sekitar 1,5 juta ha (Anon,
2009b; Anon, 2010).

Indonesia adalah negara produsen kakao
terbesar ke tiga di dunia setelah Ivory-Coast dan
Ghana, dengan luas areal 1.563.423 ha dan
produksi 795.581 ton. Sungguhpun Indonesia
dikenal sebagai negara produsen kakao terbesar
di dunia, tapi produktivitas dan kualitasnya
(mutunya) masih sangat rendah (Anon, 1988;
Anon, 2010). 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).

Kementerian Pertanian (Kementan)
menargetkan produksi kakao nasional pada 2014
mencapai 1,1 juta ton atau meningkat dari tahun
2013 yang sebanyak 800 ribu ton. Dirjen
Perkebunan Kementan, mengemukakan salah
satu upaya dalam peningkatan produksi tersebut
adalah dengan melanjutkan program gerakan
nasional peningkatan produksi dan mutu kakao
(Gernas Kakao) pada 2014. Dengan pelaksanaan
gernas kakao ini, produksi kakao nasional
didorong menjadi nomor dua di dunia dengan target
sebesar 1,1 juta ton. Program Gernas Kakao telah
dilaksanakan pada 2009-2011 dengan kucuran
anggaran sekitar Rp3 triliun serta cakupan areal
400 ribu hektare atau 27 persen dari luas
perkebunan kakao 1,6 juta ha saat ini (Anon, 2014).

Gerakan peningkatan produksi dan mutu
kakao nasional (Gernas Kakao) telah dicanangkan
oleh Kementerian Pertanian, melalui Direktorat
Jendral Perkebunan. Gerakan ini melibatkan
provinsi dan kabupaten yang merupakan sentra
kakao di Indonesia. Gerakan ini mencakup tiga
program utama, yaitu : (1) intensifikasi (2)
rehabilitasi melalui sambung samping dengan
menggunakan klon kakao unggul, dan (c)
peremajaan menggunakan bibit kakao hasil
Somatic Embriogenesis (Anon, 2009a). Untuk
provinsi Bali Gernas Kakao yang diprogramkan dari
tahun 2009 mencapai 8.000 ha yang dipusatkan
di Kabupaten Jembrana dan Tabanan. Peremajaan
dengan bibit SE seluas 1.700 ha, sedangkan
6.300 ha akan ditempuh dengan program

rehabilitasi dan intensifikasi dengan menggunakan
klon kakao unggul hasil perbanyakan secara
somatic embriogenesis.

Desa Candi Kusuma, di Kecamatan Melaya,
Jembrana Provinsi Bali, merupakan salah satu
desa yang mendapat program Gernas Kakao. Data
menunjukkan, luas perkebunan kakao rakyat di
Kecamatan Melaya pada tahun 2008 adalah
1287,55 hektar, meningkat menjadi 1936,49 hektar
pada tahun 2012, sedangkan produksinya menurun
dari 1173,63 ton menjadi 518,41 ton biji kakao
kering (BPS, 2013). Sehingga dengan demikian
produktivitas kakao di Kecamatan Melaya
menurun dari 0,91 ton biji kakao kering per hektar
pada tahun 2008 menjadi 0,27 kg biji kakao kering/
ha pada tahun 2012. Produktivitas kakao yang
dihasilkan di tingkat petani ini jauh lebih rendah
bila dibandingkan dengan produktivitas kakao yang
mencapai 0,70 s/d 0,90 ton biji kakao kering/ha
pada kegiatan Demplot Intensifikasi Gernas Kakao
di Subak Abian Sumber Urip, Desa Pengragoan,
Kecamatan Pekutatan dan Desa Candi Kusuma,
Kecamatan Melaya, Jembrana (Aribawa et al.,
2011; Aribawa et al., 2012 dan Aribawa et al.,
2013).

Dalam gerakan peningkatan produksi dan
mutu kakao nasional (Gernas Kakao) pada
kegiatan Intensifikasi di Kabupaten Jembrana,
digunakan lima klon tanaman kakao terpilih yang
telah dilepas oleh Menteri Pertanian, yaitu : ICCRI
03, ICCRI 04, Sulawesi 1, Sulawesi 2 dan Scavina
6, dimana semua klon ini merupakan hasil dari
perbanyakan secara somatic embriogenesis.
Untuk melihat tampilan dari masing-masing klon
kakao yang ditanam, maka dilakukan kajian ini.
Kajian ini bertujuan untuk melihat tampilan
beberapa klon kakao unggul hasil perbanyakan
secara SE di Subak Abian Taman Sari, Desa Candi
Kusuma, Kecamatan Melaya, Jembrana.

METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah
pupuk anorganik dan pupuk organik, seperti pupuk
phonska, pestisida dan bahan lainnya. Selain itu
digunakan klon kakao unggul hasil SE, seperti
ICCRI 03, ICCRI 04, Sulawesi 1, Sulawesi 2 dan
Scavina 6. Sedangkan alat yang digunakan adalah
alat untuk bercocok tanam, meteran, timbangan
dan alat-alat yang lainnya.
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Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian ini dilakukan di Subak Abian Taman
Sari, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya
Jembrana pada TA. 2013, pada tanaman kakao
yang mulai belajar berbuah. Tanaman kakao
kegiatan intensifikasi ini dianggarkan TA. 2009,
tapi ditanam petani pada bulan Maret 2010.

Rancangan Percobaan

Kajian dilaksanakan dengan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) lima perlakuan,
diulang 3 kali. Pengkajian dilaksanakan di lahan
tegalan milik petani seluas 10.000 m² pada
tanaman kakao dengan jarak tanam 3 m x 3 m.
Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik
dengan dosis 5,00 kg/pohon dan 225 g pupuk
Phonska/pohon. Pupuk organik dan anorganik ini
diberikan pada akhir musim hujan sekali setahun,
sesuai dengan dosis rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan dimulai dengan penentuan lokasi dan
petani kooperator sebagai lokasi pelaksanaan.
Pada tahap persiapan juga dilakukan koordinasi
ke tingkat pusat (Puslitbangbun) Bogor, guna
mencari informasi inovasi teknologi untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat
lapangan disamping itu, dilakukan juga kegiatan
sosialisasi di daerah dan di lapangan.

Sosialisasi di daerah dilakukan dengan
instansi terkait (Distan, dan Disbun) mulai dari
tingkat kabupaten, kecamatan, serta desa/
kelompok tani untuk mencari masukan dari tingkat
lapangan guna penyempurnaan kegiatan.

Pengumpulan dan Analisis Data

Jumlah tanaman yang diamati setiap klon
adalah tiga pohon (tanaman). Pengamatan
dilakukan terhadap komponen produksi/daya hasil

dan hasil tanaman kakao yaitu jumlah dompol
bungan, jumlah pentil buah, jumlah buah muda,
jumlah buah siap panen, lingkar buah, panjang
buah, berat buah, berat basah dan berat kering
biji, dan jumlah biji per buah. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis statistik, untuk melihat
perbedaan masing-masing klon tanaman kakao,
apabila ada perbedaan maka dilanjutkan dengan
uji BNT 5% ( Gomez dan Gomez, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Intensifikasi adalah upaya untuk
meningkatkan produktivitas tanaman melalui
penerapan standar teknis budidaya tanaman (Tabel
1). Kegiatan intensifikasi ini dilakukan di Kelompok
Tani Subak Abian Taman Sari, Desa Candi
Kusuma. Adapun standar teknis budidaya kakao
yang dilakukan disajikan pada Tabel 1, di bawah
ini :

Data karakter komponen hasil tanaman kakao
seperti jumlah dompol bunga, jumlah pentil buah,
jumlah buah muda, dan jumlah buah siap panen
disajikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2, terlihat
perlakuan dalam hal ini klon kakao berpengaruh
nyata terhadap jumlah dompol bunga. Jumlah
dompol bunga terbanyak dihasilkan oleh klon ICCRI
04 dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
klon kakao yang lainnya. Jumlah dompol bunga
terrendah dihasilkan oleh klon Sulawesi 2. Jumlah
pentil buah, jumlah buah muda dan jumlah buah
siap panen terbanyak dihasilkan oleh klon
Sulawesi 1, sementara itu jumlah pentil buah,
jumlah buah muda dan jumlah buah siap panen
terrendah dihasilkan oleh klon ICCRI 03.

Data karakter buah kakao seperti lingkar buah,
panjang buah dan berat buah disajikan pada Tabel
3. Pada Tabel 3, terlihat perlakuan berpengaruh
nyata terhadap seluruh parameter buah yang
diamati. Lingkar buah terbesar dihasilkan oleh klon
ICCRI 03 dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya, kecuali dengan klon ICCRI 04. Lingkar
buah terkecil dihasilkan oleh klon Sulawesi 2.

Tabel 1. Standar teknis budidaya yang diterapkan pada kegiatan intensifikasi tanaman kakao di Subak
Abian Taman Sari, Desa Candi Kusuma, Melaya, Jembrana, Bali TA. 2013.

No Teknis budidaya Keterangan

1 Pemangkasan Ringan, sesering mungkin
2 Pemupukan anorganik dan organik Disesuaikan umur tanaman
3 Panen sering Pada tanaman yang sudah berbuah
4 Sanitasi Dilakukan sesering mungkin
5 Pengendalian OPT Apabila terjadi serangan OPT

Tampilan Beberapa Klon Kakao SE (Somatic Embriogenesis) Pada Kegiatan Intensifikasi
Di Subak Abian Taman Sari, Desa Candi Kusuma..... | I Nengah Duwijana, dkk.
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Untuk panjang buah yang terpanjaang dihasilkan
oleh klon ICCRI 03 dan yang terpendek dihasilkan
oleh klon Scavina 6. Sedangkan berat buah
terberat dihasilkan oleh klon ICCRI 03 dan berat
buah terrendah dihasilkan oleh klon Scavina 6.

Data kakater buah yang lain seperti berat biji
basah, berat biji kering dan jumlah biji per buah
disajikan pada Tabel 4. Pada Tabel 4, terlihat
perlakuan berpengaruh nyata terhadap seluruh

Tabel 2. Beberapa karakter komponen hasil tanaman kakao SE di Subak Abian Taman Sari, Desa Candi
Kusuma, Kecamatan Melaya Jembrana TA. 2013.

Klon Jumlah dompol Jumlah pentil Jumlah buah Jumlah buah
bunga buah muda siap panen

ICCRI 03 16,23b 1,66a 1,26a 1,03a
ICCRI 04 39,80d 3,31ab 3,29b 1,49a
Sulawesi 1 19,23b 8,37c 7,54c 2,20a
Sulawesi 2 9,94a 4,89b 3,26ab 1,00a
Scavina 6 28,20c 7,54c 6,37c 2,66a

BNT 5 % 6,00 2,50 2,00 -

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

Tabel 3. Beberapa karakter komponen buah tanaman kakao SE di Subak Abian Taman Sari, Desa Candi
Kusuma, Kecamatan Melaya Jembrana TA. 2013.

Klon Lingkar buah (cm) Panjang buah (cm) Berat buah (g)

ICCRI 03 27,75b 22,50b 615,25c
ICCRI 04 27,54b 21,42b 592,92c
Sulawesi 1 26,67a 21,69b 567,78c
Sulawesi 2 25,88a 18,63a 478,13b
Scavina 6 25,98a 17,64a 401.40a

BNT 5 % 1,00 2,00 75,00

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

parameter tanaman yang diamati. Berat biji basah
terberat dihasilkan oleh klon ICCRI 04 dan hanya
berbeda nyata bila dibandingkan dengan klon
Sulawesi 2 dan Scavina 6. Berat basah biji
terrendah dihasilkan oleh klon Scavina 6.
Sedangkan untuk berat kering biji yang terberat
dihasilkan oleh klon ICCRI 03 dan yang terrendah
dihasilkan oleh klon Scavina 6. Untuk jumlah biji
per buah terbanyak dihasilkan oleh klon ICCRI 03

Tabel 4. Beberapa karakter buah tanaman kakao SE di Subak Abian Taman Sari, Desa Candi Kusuma,
Kecamatan Melaya Jembrana TA. 2013

Klon Berat biji basah (g) Berat biji kering (g) Jumlah biji per buah

ICCRI 03 133,75c 49,69c 44,63d
ICCRI 04 137,08c 45,94bc 38,54b
Sulawesi 1 126,11bc 42,28b 36,72a
Sulawesi 2 120,50b 47,63c 39,88b
Scavina 6 109,40a 38,27a 41,70ac

BNT 5 % 11,00 4,00 1,80

Keterangan   : angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf BNT 5 %.
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dan yang terrendah dihasilkan oleh klon
Sulawesi 1.

Klon-klon tanaman kakao yang diamati
bervariasi baik dalam komponen hasil, maupun
hasilnya. Hal ini bisa dimaklumi karena adanya
perbedaan genetis dari masing-masing klon dalam
memanfaatkan lingkungan dimana tanaman kakao
tersebut dibudidayakan. Tanaman kakao di Subak
Abian Taman Sari yang digunakan dalam kegiatan
intensifikasi ini, sebagian besar dianggarkan pada
tahun anggaran 2009 dan ditanam awal tahun 2010
di musim hujan. Disamping dengan pemangkasan,
perbaikan budidaya juga dilakukan dengan
pemberian pupuk, yaitu pupuk organik dan
anorganik. Pupuk organik yang diberikan adalah
pupuk organik dari kotoran sapi. Pupuk organik
yang diberikan dosisnya 5 ton ha-1. (5.000 gram
pohon-1). Pupuk anorganik yang diberikan adalah
pupuk phonska dengan dosis 225 kg ha-1 (225 gram
pohon-1). Karakter buah yang dihasilkan oleh klon-
klon tanaman kakao di kegiatan perbaikan
budidaya (intensifikasi) kakao sudah memenuhi
kriteria dari karakter buah kakao, diantaranya
panjang buah antara 10-30 cm dan jumlah biji
antara 20-50 biji per buah (Adi Prawoto dan Sri
Winarsih, 2010; Siregar et al., 2010).

Tanaman kakao yang diuji merupakan
tanaman yang baru belajar berbuah. Jadi dengan
demikian tanaman kakao hasil SE ini baru berumur
sekitar tiga tahun lebih. Sehingga dengan demikian
karakter buah kakao yang diamati belum stabil,
demikian juga terlihat secara visual di lapangan,
buah masing-masing klon sangat bervariasi, baik
didalam klon sendiri, maupun antar klon. Hal yang
sama dikemukakan juga oleh Widyaningsih dan
IB. Aribawa (2012) yang mendapatkan bahwa
tampilan klon-klon yang dibudidayakan di Subak
Abian Buana Sari, Desa Tuwed, menunjukkan
tampilan yang bervariasi baik didalam klon itu
sendiri maupun antar klon.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tampilan klon tanaman kakao hasil SE di
Subak Abian Taman Sari bervariasi, baik dalam
klon sendiri maupun antar klon.

Klon-klon yang diuji berpengaruh nyata
terhadap semua parameter tanaman yang diamati,
kecuali jumlah buah siap panen

Berat buah kakao yang terberat dihasilkan
oleh klon ICCRI 03, yaitu 615,25 g

Saran

Tanaman kakao yang diamati baru mulai
belajar berbuah, sehingga hasilnya belum stabil,
sehingga dengan demikian untuk melihat stabilitas
hasil diperlukan kajian yang berkelanjutan.

Kajian mengenai tampilan klon tanaman
kakao hasl SE, di subak abian lain perlu dilakukan
agar hasil yang diperoleh dapat mewakili atau
mendekati daya hasil atau potensi hasil kakao
yang sebenarnya.
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