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ABSTRACT

Dynamics of Library Services at BPTP Bali

One indicator for Bali  BPTP library  is active or not by, knowing the number of users and the types of services
available in the library. Assessment of Library Services Institute for Agricultural Technology Bali aims to see
the extent to which the use of libraries to meet the needs of users informations in BPTP Bali. The method
used is descriptive method by analyzing the data from the guest book library use by library patrons for 3
(three) years, namely in 2012 - 2014. The analysis showed that the number of library users BPTP Bali for 3
(three) last year were 33 women and 919 people were male.Users / visitors of the highest library in 2012 as
many as 371 users and in 2013 with 310 people, and continued to decline in 2014 that only 271 users. From
the results of data collection is known that the highest user 419 (44%) were employees, researchers followed
328 people total users (34%) and extension of 70 people (07%). The analysis shows that the user 432 (45%)
are more interested in finding the literature, followed to simply read as many as 356 people (37%) goes for
internet purposes as many as 103 users, and the lowest is a comparative study as many as 13 people (01%).
Subjects collections to which the user is the subject collections of agriculture in general.
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ABSTRAK

Salah satu indikator aktif atau tidaknya perpustakaan BPTP Bali adalah dengan mengetahui jumlah pengguna
dan jenis layanan yang ada di perpustakaan itu. Pengkajian Layanan Perpustakaan Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Bali bertujuan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan perpustakaan terhadap
pemenuhan kebutuhan informasi pengguna di BPTP Bali. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif
dengan menganalisa data dari buku tamu pemanfaatan perpustakaan oleh pengunjung perpustakaan
selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2012-2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah pengguna
perpustakaan BPTP Bali selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah 33 orang perempuan dan 919 orang adalah
laki-laki. Pengguna/pengunjung perpustakaan tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 371 pengguna dan
tahun 2013 dengan 310 orang, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2014 yang hanya 271 orang
pengguna. Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa pengguna tertinggi 419 orang (44%) adalah
pegawai struktural, diikuti peneliti sebanyak 328 orang (34%) dan penyuluh sebanyak 70 orang (7%). Hasil
analisa menunjukkan bahwa 432 pengguna (45%) lebih tertarik untuk mencari literatur, diikuti untuk sekedar
membaca sebanyak 356 orang (37%) selanjutnya untuk keperluan internet sebanyak 103 pengguna, dan
yang paling rendah adalah studi banding sebanyak 13 orang (01%). Subyek koleksi perpustakaan yang
digunakan pengguna adalah subyek koleksi-koleksi pertanian secara umum.

Kata kunci : Layanan perpustakaan, BPTP Bali

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkembangan perpustakaan
lebih merupakan perwujudan keinginan pengguna
perpustakaan dalam memperoleh informasi yang

lebih cepat dan komprehensip sehingga
memperlancar kegiatan aktifitas penggunanya,
maka perpustakaan wajib meningkatkan
kemampuan layanannya baik dari sumberdaya
manusia maupun infrastrukturnya  Untuk itu peran
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tenaga perpustakaan atau pustakawan yang
merupakan ujung tombak dalam layanan informasi
diperpustakaan sangat menentukan.

Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Bali merupakan salah satu perpustakaan
khusus bidang pertanian yang berada di bawah
Badan Litbang Pertanian. Perpustakaan BPTP
Bali merupakan perpustakaan yang didirikan untuk
mendukung visi dan misi BPTP Bali dan berfungsi
sebagai pusat informasi terutama berhubungan
dengan penelitian dan pengkajian khusus masalah
pertanian di wilayah Bali. Oleh sebab itu
perpustakaan BPTP Bali mempunyai karakteristik
khusus dibidang informasi atau koleksi bahan
pustaka dan pemustaka yang dilayani.

Istilah pengguna perpustakaan atau pemakai
perpustakaan lebih dahulu digunakan sebelum
istilah pemustaka muncul. Menurut Sutarno (2008)
dalam Kamus Perpustakaan dan Informasi
mendefinisikan pemakai perpustakaan adalah
kelompok orang dalam masyarakat yang secara
intensif mengunjungi dan memakai layanan dan
fasilitas perpustakaan, sedangkan pengguna
perpustakaan adalah pengunjung, anggota dan
pemakai perpustakaan. Setelah Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
disahkan, istilah pengguna atau pemakai
perpustakaan diubah menjadi pemustaka, dimana
pengertian pemustaka menurut Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 9 adalah
pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan,
kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang
memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan,
sedangkan menurut Wiji Suwarno (2009),
pemustaka adalah pengguna fasilitas yang
disediakan perpustakaan baik koleksi maupun
buku (bahan pustaka maupun fasilitas lainnya).
Ada berbagai jenis pemustaka seperti mahasiswa,
guru, dosen dan masyarakat bergantung pada
jenis perpustakaan yang ada. (http://
www.pemustaka.com/pemustaka).

Pelayanan perpustakaan berorientasi
pengguna harus segera diimplementasikan di
perpustakaan untuk menunjang proses akselerasi
transfer ilmu pengetahuan, yang secara global
dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan
berimbas pada kemajuan pembangunan dalam
segala bidang, berorientasi pada pengguna, berarti
perpustakaan telah menempatkan pengguna
sebagai subjek dari layanan perpustakaan.

Keberhasilan sebuah perpustakaan dapat
diukur apabila dapat memenuhi dan mewujudkan
kebutuhan penggunanya. Sebagai perpustakaan
khusus, BPTP dituntut untuk mampu
menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna
dalam cakupan misi dan visi lembaga induknya,

menyediakan informasi bagi peneliti dan penyuluh
dalam melaksanakan program pengkajian
teknologi spesifik lokasi yang dijabarkan dalam
kegiatan perpustakaan yang meliputi pengadaan
bahan pustaka, pengolahan, pemanfaatan,
pelestarian, serta penyebaran informasi. Selama
ini pemanfaatan pelayanan perpustakaan BPTP
Bali belum pernah dikaji dan dievaluasi, oleh sebab
itu kajian mengenai pemanfaatan pelayanan di
BPTP Bali dirasakan sangat diperlukan untuk
melihat sejauh mana pemanfaatan perpustakaan
terhadap pemenuhan kebutuhan informasi
pemustaka pada BPTP Bali.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif dengan menganalisis data statistik
pemanfaatan perpustakaan oleh pengunjung
perpustakaan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
tahun 2012-2014 dan berbagai sumber seperti
laporan kegiatan, statistik pengunjung dan data
dukung lainnya. Setelah data semua dikumpulkan,
selanjutnya ditabulasi, dan dianalisis secara
deskriptif, kemudian ditarik suatu kesimpulkan
berdasarkan nilai persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemustaka (Pengguna)

Hasil analisis pada pengguna/pemustaka
perpustakaan BPTP Bali diketahui bahwa selama
3 tahun (2012-2014) pengguna sebanyak 952
orang, dimana 919 orang (96.5%) pengguna
berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya 33 orang
(3.5%) adalah perempuan (gambar 1).

Gambar 1. Jumlah pengguna perpustakaan
menurut jenis kelamin.
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Apabila dilihat dari jumlah pengguna setiap
tahunnya, diketahui bahwa pengguna/pengunjung
perpustakaan tertinggi pada tahun 2012 sebanyak
371 pengguna dan tahun 2013 dengan 310 orang
pengguna dan terus mengalami penurunan  dari
tahun 1 sampai tahun ke 3 (tahun 2014) sebanyak
271 orang pengguna. (Gambar 2).

Gambar 2. Penurunan pengguna perpustakaan
BPTP Bali selama 2012-2014

Berarti telah terjadi penurunan pengguna
sebesar 100 orang pengunjung dari tahun 2012.
Hal ini perlu mendapat perhatian bagi pustakawan/
pengelola perpustakaan, untuk mengkaji lebih
lanjut mengapa pengguna perpustakaan selama
tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Evaluasi
perlu dilakukan terhadap ketersediaan koleksi,
sikap petugas maupun sarana dan prasarana yang
mendukung.

Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa
pengguna tertinggi adalah pegawai BPTP sendiri,
sebanyak 440 orang (46%), diikuti peneliti
sebanyak 333 pengguna (35%), sedangkan
sisanya adalah penyuluh sebanyak 70 pengguna
(07%), mahasiswa 06 %dan siswa hampir sama
sebanyak 06%, dan yang terakhir adalah dari
petani sebanyak 20 pengguna (02%).(Gambar 3).

Apabila dihubungkan dengan profesi
pengguna, jumlah pengguna perpustakaan dari
tahun ketahun dapat diatasi antara lain dengan
lebih mengembangkan koleksi yang sesuai
kebutuhan mayoritas pengguna, dalam hal ini
adalah pegawai (staf), peneliti, penyuluh dan
mahasiswa.

Penyediaan koleksi bahan pustaka harus lebih
ditekankan pada teknologi tepat guna dan
teknologi inovasi, ketersediaan jurnal-jurnal ilmiah
yang terbaru perlu dipertimbangkan untuk
memenuhi kebutuhan peneliti, penyuluh dan
mahasiswa.

Gambar 3. Jumlah pengguna perpustakaan BPTP
Bali menurut profesi

Kebutuhan Pengguna.

Hasil analisis menunjukkan bahwa 432
pengguna (45%) datang ke perpustakaan adalah
untuk mencari literatur kemudian selanjutnya
membaca buku sebanyak 356 orang (37%),
pengguna yang tertarik untuk menggunakan
internet sebanyak 103 (11%) pengguna, keperluan
magang bagi mahasiswa hanya mencapai angka
38 (04%) pengguna, sementara untuk keperluan
studi banding sebanyak13 (01%), petugas pusat
yang datang  dengan keperluan pembinaan
perpustakaan sebanyak 10 orang (01%).
(Gambar 4).

Gambar 4. Jumlah pengguna perpustakaan BPTP
Bali berdasarkan kebutuhan informasi

Pengguna yang mencari literatur yang cukup
tinggi sebanyak 432 pengguna (45%). Khusus
pengguna yang datang ke perpustakaan BPTP Bali
dengan keperluan mencari literatur mengalami
kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2014, ini
disebabkan oleh peneliti, penyuluh dan mahasiswa
sudah semakin memahami keberadaan
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perpustakaan BPTP Bali, yang mana koleksi
berupa buletin dan jurnal-jurnal ilmiah cukup
membantu para pengguna dalam menemukan
informasi ilmiah sesuai kebutuhan.Pengguna yang
datang untuk keperluan membaca sebanyak 356
pengguna (37%), ini terus mengalami penurunan
setiap tahunnya, sama dengan pengguna internet,
juga mengalami penurunan, ini didebabkan karena
di masing-masing ruangan kerja sudah difasilitasi
komputer lengkap dengan jaringan internet, yang
bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Namun
untuk mendapatkan informasi yang terbaru,
kecepatan internet sangat perlu diperhatikan.Hot
Spot dapat menyediakan layanan internet bebas
untuk suatu lingkungan yang terbatas, misalnya
di sekitar gedung perpustakaan. Dengan memiliki
hot spot perpustakaan menyediakan jasa
penelusuran internet yang dapat diakses oleh
pengguna dari Laptop/Note Book yang biasa
dibawa oleh pengguna.

Disamping memang perpustakaan BPTP Bali
merupakan perpustakaan khusus pertanian,
subyek pertanian merupakan subyek koleksi yang
diminati pengguna perpustakaan. Ini tidak terlepas
dari keberadaan perpustakaan yang mendukung
tupoksi instansi. Beberapa hal yang perlu dikaji
lebih lanjutuntuk mengoptimalkan koleksi
perpustakaan yang ada adalah dengan
menambahkan field pertanyaan di statistik
pengunjung, tidak cukup hanya menuliskan
pertanian secara umum, namun perlu disiapkan
pertanyaan yang lebih substansi, misalnya
kebutuhan pengguna menurut sub sektor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengguna/pemustaka BPTP Bali 97% (919
orang) pengguna berjenis kelamin laki-laki dan
sisanya 03% (33 orang) adalah perempuan dengan
total jumlah pengunjung selama tiga tahun terkhir
adalah 952 orang pengguna/pemustaka.
Pengunjung/pengguna perpustakaan tertinggi
pada tahun 2012 sebanyak 371 orang pengguna
dan tahun 2013 dengan 310 orang dan terus
mengalami penurunan pengguna pada tahun 2014
yang hanya 271 orang dengan penurunan sebesar
100 orang atau sekitar 10.5% dari tahun 2012

Hasil pengumpulan data diketahui pengguna
tertinggi 44% adalah dari pegawai/staf, diikuti oleh

peneliti sebanyak 34% dan penyuluh (07%),
sisanya adalah pengguna dari siswa, petani dan
mahasiswa (15%). Hasil analisa menunjukkan
45% pengguna datang ke perpustakaan adalah
untuk mencari literatur, kemudian selanjutnya 37%
pengguna adalah keperluan membaca, sedangkan
untuk penggunaan internet dari tahun ke tahun
mengalami penurunan hingga 11%. demikian juga
mahasiswa yang magang hanya mencapai 04%.

Penurunan pengguna perpustakaan perlu
mendapat perhatian bagi pustakawan/pengelola
perpustakaan, untuk mengkaji lebih lanjut dengan
evaluasi terhadap ketersediaan koleksi, sikap
petugas maupun sarana dan prasarana yang
mendukung. Pengembangan koleksi yang sesuai
kebutuhan mayoritas pengguna, dalam hal ini
peneliti, penyuluh dan mahasiswa perlu
dilaksanakan. Kondisi infrastruktur jaringan, masih
perlu ditingkatkan untuk lebih menjangkau
kebutuhan pengguna akan fasilitas internet. Perlu
dikaji lebih lanjut untuk mengoptimalkan koleksi
perpustakaan yang ada dengan menambahkan
field pertanyaan di statistik pengunjung, tidak
cukup hanya menuliskan pertanian secara umum,
namun perlu disiapkan pertanyaan yang lebih
substansi, misalnya kebutuhan pengguna menurut
sub sektor.
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ABSTRACT

The Dissemination of Rice PTT Components  on Animal Plant Integration to Support PSDSK
in  Perean Kangin Village, Baturiti District, Tabanan Regency Province of Bali

The concept of integration of livestock into crop farming placing and commercialize a number of cattle
without reducing the activity and productivity of plants. The existence of cattle have to increase the productivity
of crops and livestock production. Livestock integration aims for mutually beneficial synergies (mutualism
sinergicity), minimizing crop and livestock waste can ultimately help reduce production costs and improve
the income of farm households. To support the increased rice production has been made with the
implementation of Integrated Crop Management (ICM). The activities was conducted in Subak Basang Be
Perean Kangin village, Baturiti, Tabanan. Involving two (2) farmer groups namely group Padang Jerak and
Giri Makmur (60 families) with an area of   10 hectares. The implementation time was December 2013 until
April 2014. The method of implementation was comparison between the introduction of the technology
components PTT by farmers way. Data were analyzed using t-test against some of the parameters of yield
components. Dry weight of crop straw, dry harvested grain weight per panicle, weight of dry grain harvest
(GKP) tile, straw weight at harvest / tile and real per acre GKP. The results showed significant differences
between the introduction of the technology compared to the farmers way higher or successive participated by
8.62; 50.60; 6.67; 6.67 and 51.18%.

Key words: Application, paddy PTT, crop livestock integration

ABSTRAK

Konsep integrasi ternak dalam usahatani tanaman menempatkan dan mengusahakan sejumlah ternak
tanpa mengurangi aktivitas dan produktivitas tanaman, bahkan keberadaan ternak ini harus dapat
meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus produksi ternaknya. Integrasi ternak bertujuan agar terjadi
sinergi saling menguntungkan (mutualism sinergicity), meminimalisasi limbah tanaman maupun ternak
pada akhirnya dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan rumahtangga
petani. Untuk menunjang peningkatan produksi padi sawah telah dilakukan dengan penerapan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT) padi. Kegiatan dilaksanakan di Subak Basang Be Desa Perean Kangin, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan. Melibatkan 2 (dua) kelompok tani yakni kelompok tani Padang Jerak dan Giri
Makmur (60 KK) dengan luasan 10 hektar. Waktu pelaksanaan Desember 2013 sampai April 2014. Metode
pelaksanaan yakni membandingkan antara introduksi komponen teknologi PTT dengan cara petani.  Data
dianalisis menggunakan uji t-test terhadap beberapa parameter komponen hasil. Bobot kering panen
jerami, bobot gabah kering panen per rumpun, bobot gabah kering panen (GKP) ubinan, bobot jerami saat
panen/ubinan  dan hasil GKP riil per are menunjukkan perbedaan yang nyata antara introduksi teknologi
yang dibandingkan dengan cara petani atau lebih tinggi berturut-turut sebesar 8,62; 50,60; 6,67; 6,67 dan
51,18%.

Kata Kunci : Penerapan, PTT padi, integrasi tanaman ternak
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PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan produktivitas usaha
pertanian merupakan interaksi  antara berbagai
faktor yang bekerja di dalam usaha pertanian,
diantaranya ternak, tanaman, tanah/lahan serta
pengelola/manusia langsung maupun tidak
langsung. Dalam rangka meningkatkan
pembangunan pertanian pada kawasan lahan
usahatani mesti tersedia alternatif teknologi untuk
memperbaiki produktivitas lahan, ternak, lahan
serta meningkatkan pendapatan petani melalui
penerapan teknologi sistem usaha pertanian
berbasis ternak dan tanaman.

Konsep integrasi ternak dalam usahatani
tanaman menempatkan dan mengusahakan
sejumlah ternak  tanpa mengurangi aktivitas dan
produktivitas tanaman, bahkan keberadaan ternak
ini harus dapat meningkatkan produktivitas
tanaman sekaligus dengan produksi ternaknya.
Integrasi ternak bertujuan agar terjadi sinergi saling
menguntungkan (mutualism sinergicity),
meminimalisasi limbah tanaman maupun ternak
pada akhirnya dapat membantu mengurangi biaya
produksi dan meningkatkan pendapatan
rumahtangga petani.

Integrasi tanaman dengan ternak sapi sebagai
langkah maju dalam upaya mendukung pertanian
berkelanjutan.  Integrasi tanaman ternak sapi pada
satuan lahan yang sama mampu meningkatkan
pruduktivitas dalam tiap sektor daripada satu
sektor tunggal atau dapat meningkat karena hasil
tanaman dan ternak (Reijntjes et al., 2006). Selain
budidaya tanaman pangan sebagai sumber pakan
ternak terutama sisa tanaman, gulma dari lahan
pertanian pada lahan bera mampu memberikan
sumberdaya pakan ternak tambahan. Integrasi
tanaman ternak sapi menjadi  salah satu jalan
keluar dalam upaya meningkatkan produktivitas
tanaman ternak dan sekaligus dapat tetap
mempertahankan usahatani yang berkelanjutan
(sustainable agriculture) (Sutanto, 2006).

Zulkarnain (2010) menyatakan, metode
alternatif  dalam melakukan praktek pertanian
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
(environmentally sound and sustainable
agriculture), dimana sistem ini didasarkan atas
interaksi yang selaras dan serasi antara tanah,
tanaman, ternak, manusia dan lingkungan.
Sementara pertanian berwawasan lingkungan
yakni ramah lingkungan (pertanian ekologis),
dimana sistem ini menitikberatkan pada upaya
peningkatan daur ulang secara alami denga tujuan

memaksimalkan input berupa bahan-bahan organik
(Reijntjes et al., 2006).

Memadukan sistem usahatani tanaman padi
dengan sistem usaha ternak secara sinergis akan
terbentuk suatu sistem yang efektif dan efisien
yang ramah lingkungan, bebas limbah. Bebas
limbah bermakna bahwa tidak ada yang terbuang
percuma dari setiap hasil proses produksi
tanaman maupun ternak sehingga membentuk
suatu siklus yang tertutup. Sistem ini sebenarnya
sudah lama dikembangkan oleh nenek moyang
kita. Namun kali ini, sistem integrasi diberi
sentuhan teknologi sehingga nilai tambah yang
diperoleh dari setiap proses dalam mata rantai
siklus proses produksi ini semakin besar.

Untuk menunjang peningkatan produksi padi
sawah telah dilakukan dengan penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Pengelolaan
Tanaman Terpadu adalah suatu pendekatan inovatif
dalam upaya peningkatan efisiensi usaha tani padi
sawah dengan menggabungkan berbagai
komponen teknologi yang saling menunjang dan
dengan memperhatikan penggunaan sumber daya
alam secara bijak agar memberikan pengaruh
yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan
produktivitas tanaman (Badan Litbang, 2010).

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, sehingga
mengintroduksikan komponen teknologi sudah
selayaknya untuk didamping seefektif mungkin.

Kajian ini bertujuan untuk mendiseminasikan
komponen teknologi PTT yakni penanaman padi
Mentik Wangi pada integrasi tanaman ternak

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan di Subak Basang Be
Desa Perean Kangin, Kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan. Melibatkan 2 (dua) kelompok
tani yakni Padang Jerak dan Giri Makmur (60 KK)
dengan luasan 10 hektar. Waktu pelaksanaan
Desember 2013 sampai April 2014

Perlakuan terdiri dari : a. Introduksi Teknologi
PTT yang terdiri dari : (1) Penanaman varietas
unggul yaitu Mentik Wangi; (2) Cara tanam tapin
Legowo 2:1 dengan jarak tanam (25 x 50 x 12,5)

Diseminasi Komponen PTT Padi Pada Integrasi Tanaman Ternak Mendukung
PSDSK Di Desa Perean Kangin.....       | Wayan Sunanjaya
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cm; (3) Pemupukan dengan pupuk organik (pupuk
padat dan cair) dan an organik cara petani; (4)
Tanam bibit umur muda <21 hari setelah semai
(hss) dengan 1-3 bibit/lubang tanam; (5) Pengairan
berselang (intermittent) yaitu pengaturan kondisi
sawah dalam kondisi kering dan tergenang secara
bergantian; (6) Pengendalian gulma dan hama
penyakit secara terpadu. b. cara petani (non
introduksi PTT). Penanaman padi MT I/MH di
lokasi kegiatan yang difokuskan untuk varietas
Mentik Wangi.  Penerapan komponen teknologi
PTT dilakukan penuh pada lokasi kegiatan kecuali
pengairan berselang, karena penanaman
bersamaan dengan musim hujan.  Intermitten pada
lahan masing-masing petani koperator tidak
dilakukan yakni menutup saluran masuk pada
petak pertama atau pengairan hanya dengan air
hujan. Sementara pemanfaatan biourin melalui
semprotan pada saluran draenase tiap petakan.
Aplikasi komponen teknologi lebih ditekankan
pada pemupukan organik dan intermittent.

Data yang dikumpulkan meliputi komponen
hasil tanaman padi yakni : bobot kering panen
jerami/rumpun, bobot gabah kering panen per
rumpun, bobot gabah kering panen (GKP) ubinan,
hasil gabah kering panen (GKP) riil per are.  Data
dianalisis dengan t-test , yang dibandingkan
adalah cara petani dengan komponen teknologi
PTT yang diintroduksikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Wilayah Lokasi Demplot

Wilayah Desa Perean Kangin berada pada
ketinggian 430 meter dari permukaan laut (m dpl)
dengan tofografi bergelombang, memiliki
kemiringan 3-12%. Jenis tanah dominan coklat
kekuningan, suhu rata-rata 290C, curah hujan
bulanan rata-rata 300 mm dan 60 hari hujan per

tahun. Luasan lahan subak Basang Be yakni 58,95
ha yang terdiri dari 55,50 ha lahan sawah dan 3,45
ha lahan kering/tegalan (Sunanjaya dkk., 2012).

Penggunaan pupuk kandang telah dilakukan
sejak 2009 sementara penggunaan biourin sejak
2012, sehingga ke depan pupuk organik yang
bersumber dari limbah ternak sapi (padat dan cair)
diharapkan mendukung pertanian organik
berkelanjutan pada lahan sawah.

Komponen Hasil T anaman Padi Mentik W angi

Beberapa parameter yang diamati diperoleh
perbedaan nyata antara komponen teknologi yang
diintroduksikan dengan cara petani, kecuali bobot
gabah kering panen (GKP) per ubinan. Bobot
kering panen jerami, bobot gabah kering panen
per rumpun, bobot gabah kering panen (GKP)
ubinan, bobot jerami saat panen/ubinan  dan hasil
GKP riil per are menunjukkan perbedaan yang
nyata antara introduksi teknologi yang
dibandingkan dengan cara petani atau lebih tinggi
berturut-turut sebesar 8,62; 50,60; 6,67; 6,67 dan
51,18%.  Sementara bobot gabah kering panen
(GKP) ubinan cendrung lebih tinggi pada kegiatan
introduksi komponen teknologi PTT sebesar 6.67%
yang dibandingkan dengan cara petani (Tabel 1).

Sifat fisik tanah masing-masing bulkdensity
dan total ruang pori pada tanah yang dipupuk
organik berbeda tidak nyata dibandingkan dengn
tanah yang tidak dipupuk dengan pupuk organik
namun nilainya cendrung lebih tinggi.  Sedangkan
kadar air tanah pada tanah yang dipupuk organik
berbeda nyata dibandingkan dengn tanah yang
tidak dipupuk dengan pupuk organik atau lebih
tinggi 51,25% (Tabel 2).

Pemupukan organik memberikan tingkat
pertumbuhan dan hasil tanaman yang hampir
sama dengan semi organik, serta pemupukan an
organik berbeda dengan pemupukan  ke duanya.
Hasil penelitian Purwanto dkk. (2011)

Tabel 1.  Rerata komponen hasil tanaman padi varietas Mentik Wangi pada MT I/MH

Parameter Introduksi teknologi Non introduksi teknologi

Bobot kering panen jerami/rumpun (gram) 129,8 a 119,5 b
Bobot gabah kering panen per rumpun (gr) 62,5 a 41,5 b
Bobot gabah kering panen (GKP) ubinan (kg) 3,2 a 3,0 a
Bobot jerami saat panen/ubinan(kg) 11,2 a 10,5 b
Hasil GKP riil per are (kg) 51,1 a 33,8 b

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada baris yang sama menunjukkan perbedaan tidak
nyata pada uji t-test
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menyimpulkan produktivitas tanaman pada lahan
organik  belum bisa mengimbangi produktivitas
pada lahan semiorganik. Tingkat pertumbuhan
tanaman sangat dipengaruhi oleh tingkat
pertumbuhan dan komponen-komponen produksi.
Purwanto dkk. (2011) menyatakan pada kondisi
ketersediaan hara tanah terpenuhi optimal,
serapan akan meningkat sehingga kebutuhan
tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan
terpenuhi secara optimal pula dan tingkat produksi
akan tinggi. Peningkatan komponen pertumbuhan
dan komponen hasil akan diikuti dengan
peningkatan produksi gabah kering.  Mukhlis (2011)
menyatakan, penambahan pupuk organik dapat
mengembalikan keadaan tanah kembali subur,
karena pupuk organik selain menambah hara juga
dapat menggemburkan tanah sehingga akar
tanaman lebih mudah menyerap unsur hara. Bahan
organik juga berperan sebagai sumber energi dan
makanan mikroba tanah sehingga dapat
meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam
penyediaan hara tanaman (Munanto, 2013). Pupuk
organik diperoleh dari pemanfaatan kotoran sapi
pada kegiatan integrasi tanaman ternak.

Pola integrasi antara tanaman dan ternak atau
yang sering disebut dengan pertanian terpadu
adalah memadukan antara kegiatan peternakan
dan pertanian. Pola ini sangatlah menunjang dalam
penyediaan pupuk kandang di lahan pertanian,
sehingga pola ini sering disebut pola peternakan
tanpa limbah karena limbah peternakan digunakan
untuk pupuk, dan limbah pertanian digunakan untuk
pakan ternak. Integrasi hewan ternak dan tanaman
dimaksudkan untuk memperoleh hasil usaha yang
optimal, dan dalam rangka memperbaiki kondisi
kesuburan tanah. Interaksi antara ternak dan
tanaman haruslah saling melengkapi, mendukung
dan saling menguntungkan, sehingga dapat
mendorong peningkatan efisiensi produksi dan
meningkatkan keuntungan hasil usaha tani
(Saputra, 2014). Dikatakan bahwa sistem integrasi

tanaman ternak mengemban tiga fungsi pokok
yaitu memperbaiki kesejahteraan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan
pangan dan memelihara keberlanjutan lingkungan
(Suryanti, 2001). Selain pelaksanaan konsep
integrasi tanaman ternak di atas, diperlukan pula
dukungan berupa edukasi kepada para petani dan
peternak serta penumbuhan kesamaan pijakan
(common ground) mulai dari perbankan, swasta,
dan pemerintah untuk mencapai kedaulatan
pangan (Anonimus, 2013).

Hasil pengkajian Khairudin et al. (2007) di
Mataram yang mendapatkan bahwa
pengembangan padi dengan menggunakan PTT
meningkatkan hasil padi dari 3,47 t GKG/ha
menjadi 5,26 t GKG/ha atau meningkat 51,00%.
Penerapan PTT selain dapat meningkatkan
produksi juga lebih efisien dalam penggunaan
benih, pupuk dan air irigasi, sehingga berdampak
pada pendapatan petani dimana keuntungan yang
diperoleh 35% lebih besar dibanding dengan non
PTT (Kamandalu et al., 2012).

Kegiatan Pendampingan Program SL-PTT
Padi Sawah Provinsi Bali tahun 2011 dengan
menerapkan PTT padi sawah peningkatan
produksi padi di 9 kabupaten antara 6,9% - 28,7%
(Suratmini et al., 2011). Melalui penerapan model
PTT Sawah di Kabupaten Pesawaran, Lampung
peningkatan produktivitas sebesar 47,13%
dibandingkan dengan lokasi di luar SLPTT, dan
peningkatan pendapatan petani sebesar 29,07%
sampai 76,12% dengan mempergunakan varietas
Inpari 1, Inpari 9, dan Cigeulis (Asnawi, 2014).

KESIMPULAN

Introduksi komponen teknologi PTT pada
Varietas Mentik Wangi meningkatkan hasil gabah
kering panen rii l padi sebesar 51,18%
dibandingkan dengan cara petani.

Tabel 2.1 Rata-rata hasil pengamatan sifat fisik tanah di Subak Basang Be Desa Perean Kangin Kecamatan
Baturiti Tabupaten Tabanan

Uraian                                           Bulkdensity(g cm¯³)       Kadar air tanah (%)     Total ruang pori tanah (%)

Introduksi Komponen PTT 1.38 A 13.87 a 48.25 a
Cara Petani 1.37 A 9.17 b 47.76 a

Keterangan : angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak
nyata pada uji t-test
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ABSTRACT

Utilization of Cow Bio Urine to Decrease Chemical Fertilizers on Tomato Farming Systems

Farming of tomato (Solanum lycopersicum L.) is identical use of high external inputs, especially fertilizer.
The study was conducted in Werdi Guna Farmers Group, Pempatan village, Kintamani district, Karangasem
regency from June to September 2014. The study compared treatment P0 (control/farmers fertilizer) and P1:
reduce the 25% dose of chemical fertilizers by farmers means an additional 5,000 liters cow bio urine/ha.
Control/farmers fertilizer use chemical fertilizers with basic fertilizer using NPK (Ponska) 330 kg/ha and 40
kg NPK 15-15-15/ha. Replication of experiments using three farmers with each treatment using 500 tomato
plants. The results showed the treatment P1 gives tomato yield components and yield significantly higher
than the control, except for the component number of fruits per plant harvest. An increase in yield per 300 m2

of 11.58% in the treatment P1 (1,3220.10 kg) compared to the control (1,184.85 kg). The addition of 5,000
liters of cow bio urine concentration of 20% to 25% reduction of chemical fertilizers provide increased
revenues and profits in tomato farming. Revenue of tomato farm scale of 300 m2were increased on cow bio
urine fertilizer of Rp 3,305,250,-from Rp 2,962,125,-while profits increased to Rp 1,919,020,- from Rp
1,643,575,-. Utilization of cow bio urine also increase the B/C ratio in tomato farming. B/C ratio increases to
1.38 higher than the control/farmers fertilizer 1.25.

Key words: Cow bio urine, chemical fertilizers, tomato

ABSTRAK

Usahatani tomat (Solanum lycopersicum L.) identik dengan usahatani dengan pemanfaatan input luar
khususnya pupuk yang tinggi. Kajian dilakukan di Kelompok Tani Werdi Guna,  Desa Pempatan, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Karangasem dari bulan Juni sampai dengan September 2014. Kajian membandingkan
perlakuan P0: (kontrol/cara petani) dan P1: mengurangi 25%dosis pupuk kimia cara petani dengan
tambahan 5.000 liter bio urin sapi/ha. Kontrol/pemupukan cara petani menggunakan pupuk kimia dengan
dosis pupuk dasar NPK (Ponska) 330 kg/ha dan pupuk susulan 40 kg NPK 15-15-15/ha. Ulangan percobaan
menggunakan tiga orang petani dengan masing-masing perlakuan menggunakan 500 tanaman tomat.
Hasil kajian menunjukkan perlakuan P1 memberikan komponen hasil dan hasil tomat nyata lebih tinggi
dibandingkan kontrol, kecuali terhadap komponen jumlah buah panen per tanaman. Terjadi peningkatan
hasil per 300 m2 sebesar 11,58 % pada perlakuan P1 (1.3220,10 kg) dibandingkan dengan cara petani
(1.184,85 kg).  Penambahan 5.000 liter bio urin sapi konsentrasi 20% dengan penurunan 25% pemupukan
kimia memberikan peningkatan penerimaan dan keuntungan pada usahatani tomat. Penerimaan usahatani
tomat skala 300 m2meningkat pada pemupukan bio urin sapi menjadi Rp 3.305.250,-dari Rp 2.962.125,-,
sedangkan keuntungan meningkat menjadi Rp 1.919.020,-dari Rp 1.643.575,-. Pemanfaatan bio urin sapi
juga meningkatkan B/C ratio pada usahatani tomat. B/C ratio meningkat menjadi 1,38 lebih tinggi
dibandingkan kontrol/pemupukan cara petani 1,25.

Kata kunci: Bio urin sapi, pupuk kimia, tomat

Kajian Pemupukan Bio Urin Sapi Untuk Mengurangi Penggunaan Pupuk Kimia
Pada Usahatani Tomat (Soianum lycopersicum L.)     | I Nyoman Adijaya
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PENDAHULUAN

Tomat merupakan tanaman yang banyak
diusahakan khususnya pada sentra
pengembangan tanaman hortikultura, karena
kebutuhan akan tomat senantiasa meningkat
setiap tahunnya. Usahatani tomat (Solanum
lycopersicum L.) seperti halnya tanaman sayuran
lainnya merupakan usatani yang identikdengan
penggunaan input luar yang sangat tinggi. Yasa
et al., (2013) menyatakan pada usahatani tomat
hampir 57% biaya produksi merupakan biaya yang
digunakan untuk pembelian pupuk dan obat-
obatan. Hal ini sejalan dengan analisis Wangke
dan Benu (2015) yang mendapatkan biaya pupuk
dan obat-obatan merupakan biaya yang paling
besar dalam usahatani tomat yaitu sebesar
48,89% dari biaya produksinya.

 Kiswondo (2011) menyatakan akhir-akhir ini
dengan berkembangnya isu pertanian ramah
lingkungan, penggunaan limbah pertanian untuk
pupuk tanaman mendapat perhatian penggiat
usahatani tanaman sebagai sumber hara dan
bahan organik.  Hal ini disebabkan oleh semakin
meningkatnya kesadaran akan usahatani yang
lebih ramah lingkungan. Demikian pula halnya
dengan kebijakan pertanian di Provinsi Bali dengan
penerapan sistem integrasi tanaman dan ternak
yang diharapkan mampu mengurangi
ketergantungan akan input luar seperti pupuk
kimia. Dinas Pertanian Tanaman PanganProvinsi
Bali (2011) menyatakan sasasaran akhir dari
pengembangan program sistem pertanian
terintegrasi adalah salah satunya terwujudnya
kemandirian akan pupuk melalui terkelolanya
limbah ternak pada usahatani baik padat maupun
cair/urin.

Pemanfaatan pupuk organik padat (pupuk
kandang) sudah biasa dilakukan ditingkat petani,
bahkan pada usahatani tanaman hortikultura/
sayuran penggunaan pupuk organik padat sudah
menjadi kebutuhan, akan tetapi penggunaan pupuk
cair/urin ternak masih sangat jarang dilakukan.
Adijaya dan Yasa (2012) menyatakan potensi
seekor induk sapi sehari menghasilkan bio urin
dan kompos padat sebesar 1,09%-1,21% dan
2,38%-2,62%  dari bobot badan ternak, sehingga
dapat dihitung daya dukungnya untuk kebutuhan
usahatani.

Beberapa hasil kajian menunjukkan
pemanfaatan bio urin sapi memberikan dampak
positif terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman.
Yasa, et al. (2014) mendapatkan pemanfaatan
7.500 liter/ha bio urin sapi konsentrasi 20% pada
usahatani jagung manis mampu menekan 50%

penggunaan pupuk kimia tanpa menurunkan hasil
jagung manis.Penggunaan bio urin pada usahatani
cabai juga meningkatkan produksi tanaman cabai.
Adijaya dan Sugiarta (2014) mendapatkan rentang
panen cabai kecil diperpanjang dengan
penggunaan bio urin sapi.  Melihat hasil-hasil
tersebut perlu dikaji pemanfaatan bio urin sapi
pada tanaman tomat dengan mengurangi dosis
pemupukan kimia.

METODE PENELITIAN

Kajian pemanfaatan bio urin sapi pada
tanaman tomat dilakukan di Kelompok Tani Werdi
Guna, Desa Pempatan, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Karangasem dari bulan Juni sampai
dengan September 2014. Kajian membandingkan
perlakuan P0: (kontrol/cara petani) dan P1:
mengurangi 25%dosis pupuk kimia cara petani
dengan tambahan 5.000 liter bio urin sapi/
ha.Kontrol/pemupukan cara petani menggunakan
pupuk kimia dengan dosis pupuk dasar NPK
(Ponska) 330 kg/ha dan pupuk susulan 40 kg NPK
15-15-15/ha. Ulangan percobaan menggunakan
tiga orang petani dengan masing-masing perlakuan
menggunakan 500 tanaman tomat. Tomat yang
digunakan yaitu tomat grafting, dengan batang
bawah terong atas varietas Tombatu hasil
pembibitan binaan AVRDC dan BPTP Bali di
daerah Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Petakan percobaan memiliki lebar 1,2 m
dengan panjang disesuaikan dengan kondisi lahan.
Pemupukan menggunakan pupuk kandang ayam
dosis 10 t/ha diberikan secara merata pada saat
pembentukan petakan, selanjutnya petakan
disungkup menggunakan mulsa plastik.
Penanaman tomat dilakukan pada lahan petakan
lahan menggunakan mulsa plastik dengan jarak
tanam 60 cm x 50 cm.

Pemupukan kimia cara petani diberikan
sebagai pupuk dasar dan pupuk susulan diberikan
pada tanaman umur35 hst, 60 hst dan 90 hst,
sedangkan pada umur 21 hst tanaman dipupuk
dengan pupuk daun Pomie.Pemupukan dengan
pupuk kimia (ponska) sebagai pupuk dasar dengan
dosis 330 kg/ha diberikan sebelum tanam pada
petakan bersamaan dengan pemberian pupuk
kandang ayam. Pemberian pupuk NPK susulan
pada umur 35 hst diberikan dengan melarutkan
NPK pada air dengan perbandingan 1 kg NPK/
200 liter air, sedangkan pada pemupukan susulan
umur 60 dan 90 hari dengan perbandingan 1 kg
NPK/150 liter air. Pemberian per tanaman
pemupukan susulan kimia umur 35 hst diberikan
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0,1 liter/tanaman, sedangkan pemupukan
susulanumur 60 dan 90 hst diberikan 0,2 liter/
tanaman.

Perlakuan P1 dengan pengurangan 25%
pupuk kimia diberikan seperti halnya cara petani
tetapi dosis pupuk kimia yang diberikan diturunkan
sebanyak 25% menjadi pupuk dasar 247,5 kg/ha
dan pupuk susulan 30 kg/ha. Pemberian perlakuan
bio urin sapi diberikan sebanyak 5 kali masing-
masing 1/5 dosis setiap 2 minggu sekali mulai
umur tanaman 28 hst dengan cara disemprotkan
merata ke bagian tanaman.

Pemeliharaan tanaman meliputi pengendalian
OPT, penyiangan dan penyiraman.  Pengendalain
OPT dilakukan dengan melihat kondisi OPT di
tanaman. Pengendalian menggunakan hama insek
menggunakan pestisida (insektisida). Penyiangan
dilakukan pada gulma yang ada diantara petakan
dengan cara mencabut. Penyiraman tanaman
dilakukan apabila kondisi lahan kering dengan
melihat kondisi tanaman.  Penyiraman umumnya
dilakukan apabila sampai 7 hari tidak terjadi hujan,
dilakukan dengan cara kocor.

Pengamatan dilakukan terhadap komponen
pertumbuhan dan hasil tanamam (tinggi tanaman,
jumlah buah panen/tanaman, berat buah panen/
tanaman, rata-rata berat per buah dan hasil per
300 m2 (populasi 500 tanaman). Data dianalis
dengan uji t (t-test) dan dilakukan analisis finansial
usahatani (B/C ratio) untuk mengetahui kelayakan
usahatani yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Agronomi T omat

Pemanfataan bio urin sapi pada tanaman
tomat graftingdiberikan dengan dosis 5.000 liter/
ha konsentrasi 20% yang diberikan dengan cara
disemprotkan memberikan hasil yang lebih tinggi

dibandingkan dengan cara petani. Hasil uji t (t-
test) menunjukan pemberian bio urin sapi nyata
(P<0,05) meningkatkan berat buah per tanaman
dan berat per buah namun tidak nyata
meningkatkan jumlah buah panen per tanaman
(Tabel 1).

Akibat pengaruh cuaca (kekeringan) tanaman
tomat hanya bisa panen sampai 12 kali panen.
Panen dilakukan 2 kali seminggu sehingga rentang
panen hanya dapat dilakukan selama 6 minggu
(42 hari). Pemberian tambahan bio urin sapi mampu
meningkatkan produktivitas tanaman yang ditandai
dengan meningkatnya rata-rata berat buah panen
per tanaman. Rata-rata berat buah panen sampai
panen ke 12 per tanaman (Gambar 1). Rentang
panen tidak menunjukkan perbedaan antara cara
petani dengan pemupukan bio urin sapi.  Hasil ini
tidak sejalan dengan hasil penelitian Adijaya dan
Sugiarta (2014) yang mendapatkan pada kondisi
normal pemberian bio urin sapi pada tanaman cabai
mampu memperpanjang rentang panen dari 15 kali
menjadi 18 kali, atau 21 hari lebih panjang.

Meningkatnya berat buah panen per tanaman
berpengaruh terhadap peningkatan hasil per
satuan luas. Disamping itu pemberian tambahan
bio urin sapi juga meningkatkan ukuran buah yang
dihasilkan.  Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
bio urin sapi mampu meningkatkan ketersediaan
unsur hara pada tanaman tomat dan berfungsi
seperti halnya pupuk daun.  Aritonang et al.,
(2012) mendapatkan kisaran kandungan N-total
pada bio urin sapi tergolong rendah antara 0,18%-
0,24%, namun seperti halnya pupuk organik
lainnya bio urin sapi juga mengandung bahan
organik serta unsur hara makro dan mikro lainnya.
Walaupun kandungan N-total bio urin sapi rendah
akan tetapi dampak pemberiannya terlihat nyata.
Kartini (2009) menyatakan untuk mengetahui
kualitas pupuk selain melakukan uji laboratorium
efektifitas pupuk juga dapat dilihat dari penampilan/
respon tanaman di lapangan.

Tabel 1. Rata-rata komponen hasil tanaman tomat dengan perlakuan pemupukan bio urin sapi
dibandingkan cara petani di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem tahun 2014

Perlakuan Tinggi Rata-rata Rata-rata Rata-rata berat Rentang Hasil per
tanaman  jumlah buah panen berat per buah panen panen 300 m2

(cm) per tanaman (bh) buah (g) per tanaman (g) (hari) (kg)

Bio urin sapi 120,50 ns 28,30 ns 103,85* 2.938,90* 42,00ns 1.322,10*

Pemupukan 118,70 27,60 95,41 2.633,33 42,00 1.184,85
cara petani

Keterangan: Angka pada kolom yang sama yang diikuti ns= tidak berbeda nyata; * berbeda nyata
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Gambar 1. Rata-rata berat buah panen per tanaman
tomat di Desa Pempatan, Kecamatan
Rendang,  Karangasem tahun 2014

Hasil kajian pemanfaatan bio urin pada tomat
ini sejalan dengan hasil penelitian Adijaya dan
Sugiarta (2013) pada tanaman cabai yang
mendapatkan pemanfaatan bio urin sapi nyata
meningkatkan berat buah panen per tanaman.
Harjadi (1979)menyatakan apabila ketersediaan
hara dalam tanah menjadi faktor pembatas
produksi tanaman, maka pengaruh pemupukan

menjadi sangat nyata.  Pengaruh ini terlihat dari
peningkatan pertumbuhan yang disertai oleh
peningkatan produktivitas tanaman.  Dalam hal ini
pemberian bio urin sapi dengan cara penyemprotan
pada tanaman tomat akan meningkatkan
ketersediaan bahan baku (source) yang diolah
melalui proses fotosintesis menjadi fotosintat/
asimilatuntuk selanjutnyaditranslokasikan ke
organ penyimpanan/buah(zink).  Pada kajian ini
pengaruh pemberian bio urin terlihat pada
peningkatan ukuran buah dan peningkatan berat
buah panen per tanaman.

Analisis Finansial Usahatani

Analisis usahatani yang dilakukan terhadap
usahatani tomat skala 500 pohon (300 m2)
menunjukkan penggunaan 5.000 liter bio urin sapi/
ha konsentrasi 20% memberikan peningkatan
penerimaan dan keuntungan. Walau terjadi
peningkatan biaya produksi (sarana produksi dan
tenaga kerja), namun dengan peningkatan
produksi menyebabkan penerimaan menjadi
meningkat (Tabel 2). Peningkatan biaya sarana

Tabel 2. Analisis usahatani tanaman tomat skala 300 m2 (500 pohon) di Desa Pempatan, Kec.Rendang,
Kabupaten Karangasem tahun 2014

Jumlah (Rp)
Uraian

Pemupukan cara petani/kontrol       Pemupukan bio urin sapi

Sarana Produksi 922.550 981.230

Benih 36.900 36.900
Ajir 83.350 83.350
Mulsa 28.500 28.500
Pupuk (kimia, kandang, bio urin) 388.800 447.480
Pestisida 385.000 385.000

Tenaga Kerja 396.000 405.000

Pengolahan tanah 54.000 54.000
Pembuatanbedengan 27.000 27.000
Pemasanganmulsa 13.500 13.500
Penanaman 13.500 13.500
Pemasanganajir 13.500 13.500
Pengendaliangulma 13.500 13.500
Pengendalian OPT 4.500 4.500
Pemupukankimia 27.000 27.000
Pemupukan bio urin - 9.000
Pengikatanpohontomat di ajir 135.000 135.000
Pemangkasan 27.000 27.000
Panen 67.500 67.500

Jumlah biaya 1.318.550 1.386.230
Penerimaan 2.962.125 3.305.250
Keuntungan 1.643.575 1.919.020
B/C ratio 1,25 1,38
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produksi terjadi akibat adanya penambahan biaya
untuk pembelian bio urin sapi, sedangkan
tambahan anggaran biaya tenaga kerja akibat
adanya tambahan biaya untuk biaya pemupukan/
penyemprotan bio urin sapi sebanyak 5 kali
aplikasi.

Peningkatan penerimaan dipengaruhi oleh
produksi dan harga jual. Rahim dan Hastuti (2008
dalam Tumoka, 2013) menyatakan semakin tinggi
produksi dan harga jual akan meningkatkan
penerimaan petani dalam usahatani. Hal ini
menunjukkan peningkatan dan penurunan
produksi akan berpengaruh terhadap peningkatan
penerimaan petani, demikian pula halnya dengan
harga jual.Pada kajian ini peningkatan penerimaan
disebabkan oleh adanya peningkatan produksi
tomat pada pemupukan dengan bio urin
sapi.Sedangkan penelitian Zubaidi dan Astutik
(2010) mendapatkan tanpa diimbangi peningkatan
produksi tomat peningkatan penggunaan pupuk
akan berpengaruh negatif dengan penerimaan.
Analisis yang dilakukan pada usahatani tomat di
Kabupaten Gresik menunjukkan koefisien regresi
sebesar -1,87 yang artinya peningkatan
penggunaan pupuk sebesar 1 satuan akan
menurunkan pendapatan sebesar 1,87 satuan.

Peningkatan penerimaan juga berpengaruh
terhadap peningkatan keuntungan yang diterima
sehingga berpengaruh terhadap peningkatan B/C
ratio. Hasil analisis yang dilakukan terhadap kedua
cara ini menunjukkan usahatani ini layak untuk
dilakukan. Soekartawi (2002) menyatakan apabila
B/C ratio > 1 maka usahatani tersebut layak untuk
dilaksanakan.  Pemanfaatan bio urin sapi untuk
pemupukan pada usahatani tomat juga dapat
dijadikan alternatif yang ditandai dengan terjadinya
peningkatan penerimaan akibat peningkatan
produksi serta peningkatan keuntungan. Yasa et
al. (2013) juga menyatakan penerimaan riil juga
akan meningkat apabila komponen biaya produksi
langsung dihasilkan oleh petani seperti pupuk
kandang dan bio urin yang dihasilkan dari ternak
petani serta biaya tenaga kerja menggunakan
tenaga kerja dalam keluarga.

KESIMPULAN

Pemupukan dengan 5.000 liter bio urin sapi/
ha konsentrasi 20% dengan menurunkan 25%
pemupukan kimia pada tanaman tomat mampu
meningkatkan komponen hasil dan hasil tanaman
tomat, dengan  peningkatan sebesar 11,58%
dibandingkan cara petani/kontrol. Penerimaan

usahatani tomat skala 300 m2 meningkat pada
pemupukan 5.000 literbio urin sapi/ha dari Rp
2.962.125,- menjadi Rp 3.305.250,-, sedangkan
keuntungan meningkat dari Rp 1.643.575,- menjadi
Rp 1.919.020,-. Pemanfaatan bio urin sapi juga
meningkatkan B/C ratio menjadi 1,38 lebih tinggi
dibandingkan kontrol/cara petani 1,25. Bio urin
sapi dapat dijadikan alternatif padapemupukan
tomat untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia.
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ABSTRACT

Feasibility of Rice Farming Paddy Field (Case Study in Subak Guama )

Paddy farming is still a source of income for most rural communities . However , the problems faced increasingly
complex , including production costs to be incurred farmers increasingly meningkat.Studi aims to analyze
the feasibility of paddy rice farming in Subak Guama . Data analysis was performed with the approach of the
balance of R / C ratiodan break-even point (break even point , BEP ) . The analysis showed , rice farming is
feasible because it is very profitable , which is indicated by the value of R / C ratio > 1 and BEP number and
smaller than the production price and the amount of production price received by farmers .

Key word : Worthy, breakeven, farming, paddy, revenue and income

ABSTRAK

Usahatani padi sawah  hingga saat ini masih menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat
perdesaan. Namun, permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, di antaranya biaya produksi yang
harus dikeluarkan petani semakin meningkat.Studi ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usahatani
padi sawah di Subak Guama. Analisis data dilakukan dengan pendekatan imbangan R/C ratio dan titik
impas (break  even point, BEP). Hasil analisis menunjukkan, usahatani padi tersebut layak dilakukan
karena sangat menguntungkan, yang ditunjukkan oleh nilai R/C ratio > 1 dan BEP jumlah dan harga produksi
lebih kecil daripada  jumlah  dan harga produksi yang diterima petani.

Kata kunci: Layak, titik impas,usahatani, padi sawah, penerimaan dan pendapatan

PENDAHULUAN

Beras merupakan komoditas strategis yang
memiliki sensitivitas politik, ekonomi dan
kerawanan sosial yang tinggi. Peran strategis
beras dalam perekonomian nasional adalah:
(1) usahatani padi menyediakan kesempatan kerja
dan sumber pendapatan masyarakat perdesaan,
(2) sebagai bahan pangan pokok bagi sebagian
besar penduduk Indonesia, dan (3) sekitar 30
persen dari total pengeluaran rumah tangga miskin
dialokasikan untuk beras (Sudaryanto dan
Agustian, 2002).  Bagi Provinsi Bali, sektor
pertanian memegang peranan penting dalam
struktur perekonomian karena sebagai

penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB
Provinsi Bali dan sebagai sumber mata
pencaharian terbesar kedua setelah sektor
perdagangan, hotel dan restoran (BPS Provinsi
Bali, 2014).

Walaupun memiliki peranan yang sangat
penting  dan strategis, permasalahan yang
dihadapi sektor pertanian semakin kompleks.
Sektor pertanian semakin ditinggalkan dan hampir
tidak ada generasi muda yang berminat menjadi
petani, karena dianggap tidak dapat memberikan
insentif yang layak.Luas lahan pertanian,
khususnya lahan sawah semakin menyusut dari
tahun ke tahun sebagai akibat terjadinya alih fungsi
lahan yang tidak dapat dibendung.Harga sarana

Kelayakan Usahatani Padi Sawah (Studi Kasus
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produksi yang semakin meningkat, upah tenaga
kerja yang semakin meningkat dan
ketersediaannya semakin terbatas, daya dukung
lahan semakin menurun, dan peningkatan harga
gabah yang dianggap belum sebanding dengan
peningkatan biaya produksi menjadikan sektor
pertanian, khususnya usahatani padi sawah
semakin tidak menarik untuk dilakukan. Usahatani
padi masih tetap memiliki daya saing, namun
dengan tingkat kelayakan ekonomi yang semakin
marjinal (Rachman et al., 2004).Terkait dengan
permasalahan tersebut, dilakukan studi untuk
menganalisis pendapatan,  tingkat kelayakan dan
harga pokok  produksi usahatani padi sawah yang
,masih tetap dilakukan oleh petani di perdesaan,
khususnya di Subak Guama.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Subak Guama yang
berlokasi di Kecamatan Marga, Kabupaten
Tabanan, pada tahun 2014.Jenis data yang diambil
meliputi data primer dan skunder.Data primer
diperoleh dari petani anggota Subak Guama
melalui wawancara langsung menggunakan daftar
pertanyaan terstruktur (kuesioner) yang telah
dipersiapkan sebelumnya.Sedangkan data
skunder diperoleh dari laporan-laporan, hasil-hasil
penelitian, dan bentuk informasi lainnya yang
terkait dengan penelitian ini.  Data yang diambi
adalah data usahatani padi sawah pada musim
hujan (MH) pada tahun 2013, yang mencakup:
karakteristik petani, luas dan status penguasaan
lahan usahatani, jenis dan jumlah faktor produksi,
biaya produksi, jumlah produksi usahatani yang
diperoleh,  penerimaan dan pendapatan  usahatani,
dan data terkait lainnya yang relevan dengan
penelitian ini. Sebagai populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh anggota Subak Guama, yang
berjumlah 614 orang.Jumlah sampel ditetapkan
menggunakan rumus Slovin,  sebagai berikut:

     N
n =

 (1+Nα2)

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

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

Metode analisis yang digunakan dalam studi
ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan
kualitatif.Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan
terhadap pendapatan dan kelayakan usahatani padi
sawah, sedangkan analisis deskriptif kualitatif
dilakukan untuk memberikan gambaran/
penjelasan terhadap gejala/fenomena yang terjadi.
Secara matematis, pendapatan usahatani padi
sawah, dirumuskan (Soekartawi, 2002) sebagai
berikut:

Pd = TR – TC
TR = Y . Py
TC = FC + VC
Pd = Y.Py – (FC +VC)

Keterangan:
Pd = pendapatan usahatani
TR = total penerimaan (total revenue)
TC = total biaya (total cost)
FC = biaya tetap (fixed cost)
VC = biaya variabel (variabel cost)
Y = jumlah produksi usahatani padi
Py = harga per unit produksi yang diterima petani

Menurut Hernanto (1991), ada beberapa hal
yang mempengaruhi pendapatan petani,  yakni :
(1) luas usahatani; (2) tingkat produksi; (3) pilihan
kombinasi cabang usaha; (4) Kelayakan
usahatani, dapat dianalisis secara sederhana
dengan pendekatan R/C ratio; dan (5) efisiensi
penggunaan tenaga kerja. Soekartawi (1995)
mengatakan bahwa  Return and Cost Ratio (R/C
ratio) adalah analisis imbangan penerimaan dan
biaya atau perbandingan antara penerimaan dan
biaya. Secara sistematik, hal ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :

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

Beberapa kriteria penting yang dapat
digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan
dalam perhitungan R/C ratio adalah sebagai
berikut :
Apabila R/C ratio> 1, berarti usahatani
menguntungkan, layak untuk diusahakan.
Apabila R/C ratio = 1, berarti usahatani tersebut
tidak untung dan tidak rugi
Apabila R/C ratio< 1, berarti usahatani tidak
menguntungkan, tidak layak  untuk diusahakan.

Analisis titik impas  (break even point, BEP)
juga penting dilakukan untuk mengetahui batas
minimum jumlah produksi dan batas minimum
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harga produksi   yang membuat usahatani padi
tersebut kembali modal. Secara matematis BEP
dapat dirumuskan sebagai berikut:

           TC          TC
BEPharga =         dan    BEPunit=

            Y          Py
Keterangan:
BEP = titik impas
TC = total biaya produksi tunai
Y = jumlah produksi (gabah)
Py = harga per unit produksi (gabah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Responden

Ditinjau dari aspek pendidikan formal dan usia
petani responden, kualitas sumberdaya manusia
(SDM) yang ada relatif rendah. Sebagian besar
(67,44%) petani responden hanya pernah
menempuh pendidikan hingga sekolah dasar (SD),
denganusia rata-rata 55,59 tahun, berkisar     36 –
80 tahun. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan
bahwa, tingkat pendidikan yang rendah dan usia
yang tidak produktif biasanya berpengaruh
terhadap kinerja yang relatif rendah, sebaliknya
seseorang yang memilii tingkat pendidikan  yang
tinggi dan  usia produktif pada umumnya lebih
dinamis, respon terhadap inovasi teknologi dan
cenderung  memiliki kinerja yang relatif tinggi.

Luas lahan sawah yang dikuasai petani relatif
sempit, yaitu rata-rata 0,40 hektar, berkisar antara
0,05 – 1,90 hektar. Sebagian besar petani (65,12%)
menguasai lahan sawah < 0,50 hektar Luas dan
status penguasaan lahan juga dapat
mempengaruhi   kinerja dan keuntungan
usahatani. Pada umumnya semakin luas lahan
yang dikelola, maka curahan waktu dan tenaga
juga semakin tinggi dan pelaksanaan usahatani
cenderung semakin efisien.Menururt Jannah
(2012), keuntungan usahatani diantaranya
dipengaruhi oleh luas penguasaan lahan. Semakin
luas lahan yang diusahakan maka makin besar
pula kemungkinan petani memperoleh pendapatan
yang lebih tinggi.Hal senada diungkapkan oleh
Hernanto (1991) bahwa usahatanipada lahan yang
sempit kurang dapatmemberikan keuntungan yang
cukup bagipetani dan keluarga untuk hidup layak,
sebaliknya semakin tinggi suatu luas lahan,
kecenderungan untuk mengasilkanproduksi
semakin tinggi.Sedangkan  Suharyantoet al.

(2015) mengungkapkan bahwa keuntungan
usahatani padi sawah juga dipengaruhi oleh status
penguasaan lahan.  Luas garapan yang sempit,
kemungkinan tidak dapat diandalkan sebagai satu-
satunya sumber pendapatan untuk memenuhi
seluruh kebutuhan rumah tangga petani, sehingga
petani cenderung untuk bekerja pada sektor lain
(non farm) untuk mencukupi kebutuhan rumah
tangganya. Konskuensinya, curahan waktu dan
tenaga terhadap usahatani akan semakin
berkurang.

Sarana Produksi

Subak Guama  berlokasi di Kecamatan
Margamewilayahi tiga desa administratif, yaitu
Desa Batannyuh, Desa Selanbawak dan Desa
Peken. Luas lahan sawahnya 184 hektar, yang
dibagi menjadi tujuh tempek (bagian dari subak),
antara lain Tempek Manik Gunung yang berlokasi
paling hulu, Tempek Pekilen, Tempek Kekeran
Desa, Tempek Kekeran Carik, Tempek Guama,
Tempek Blusung,  dan Tempek Celuk, yang
berlokasi di bagian  hilir.

Pola tanam yang diterapkan dalam setahun
adalah padi – padi – padi. Musim tanam padi pada
musim hujan (MH), yaitu bulan Oktober/
Nopember– Januari/Pebruari, musim tanam padi
musim kemarau (MK) pertamapada bulan Maret/
April – Juni/Juli dan MK kedua pada Juli/Agustus
- Oktober/Nopember. Dalam mengelola
usahatani padisawah, umumnya petani di lokasi
penelitian sudah menerapkan teknologi yang relatif
cukup baik, misalnya penggunaan benih bermutu
dan berlabel, penggunaan pupuk lengkap dan
berimbang sesuai rekomendasi dariDinas
Pertanian setempat. Benih padi yang ditanam
didominasi varietas Ciherang dan Cigeulis.
Pengolahan tanah menggunakan traktor. Jenis
pupuk yang digunakan adalah urea, pupuk
majemuk NPK (15;15;15)  dan pupuk organik
(Tabel 1).Pupuk organik diaplikasikan satu kali
pada saat pengolahan tanah kedua. Pemupukan
susulan dengan urea dan NPK dilakukan
sebanyak rata-rata tiga kali, yakni pada saat
tanaman padi berumur 14, 30, dan 45 hari setelah
tanam.

Penggunaan benih padi dan pupuk oleh petani
di lokasi penelitian masih belum sesuai dengan
anjuran. Beberapa hasil penelitian menganjurkan
bahwa jumlah benih padi yang digunakan dalam
usahatani padi maksimal 30 kg/ha. Sedangkan
terkait dengan pemupukan, Dinas Pertanian
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Tanaman Pangan Kabupaten Tabanan
merekomendasikan jumlah pupuk yang digunakan
yakni: 200 kg/ha urea, 300 kg NPK (15;15;15),
dan500 kg pupuk organik. Tabel 1 menunjukkan
bahwa penggunaan benih padi, pupuk urea, dan
pupuk NPK lebih tinggi daripada jumlah  yang
dianjurkan.

Pengendalian gulma pada umumnya
dilakukan menggunakan herbisida dan secara
mekanis (menyiang)  sebelum melakukan
pemupukan. Pengendalian hama dan penyakit
tanaman padi  dilakukan dengan pestisida sintetis,
disesuaikan dengan jenis dan tingkat serangannya.
Tindakan tersebut dianggap cukup efektif untuk
menyelamatkan produksi padi.

Curahan T enaga Kerja

Luas penguasaan lahan sawah masing-
masing petani responden  di Subak Guama relatif

sempit, rata-rata 0.40 hektar.Sebagian besar
petani meluangkan waktunya lebih banyak  pada
sektor jasa, seperti: di bidang bangunan,
pariwisata, bengkel dan pegawai negeri. Alokasi
waktu yang sebagian besar di sektor lain tentu
berimplikasi terhadap pengalokasian tenaga kerja
pada usahatani padi. Tenaga kerja yang
dialokasikan dalam mengelola usahatani padi
berasal dari dalam keluarga dan luar keluarga.
Penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga
umumnya pada saat menyemai, mengairi sawah,
memupuk,  mengendalikan hama/penyakit ta-
naman, dan membersihkan pematang. Sedangkan
kegiatan mengolah tanah, menanam padi,
menyiang, dan panen  pada umumnya menggu-
nakan tenaga kerja dari luar keluarga (Tabel 2).

Jumlah jam kerja per orang per hari adalah 8
jam. Jenis pekerjaan menyiang dibayar
berdasarkan jumlah jam kerja, sedangkan
menanam padi dan mengolah tanah dilakukan
secara borongan berdasarkan luasan sawah. Dari

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Benih dan Pupuk Usahatani Padi Sawah pada Musim Hujan pada Tahun 2013
di Subak Guama

Jumlah sarana produksi (kg)
Jenis sarana produksi

Per usahatani Per hektar
     (0,40 ha)

Benih  padi   14,41   37,05
Pupuk  urea 80,87 207,97
Pupuk NPK (15;15;15) 102,56 263,76
Pupuk organik 11,79 300,00

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 2. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Padi Sawah pada Musim Hujan Tahun 2013 di Subak Guama

Jumlah Hari Kerja Pria (HKP)

Jenis Kegiatan    TKDK      TKLK

                                                             Per UT (0,40 ha)       Per Hektar         Per UT (0,40 ha) Per Hektar

Mengolah tanah (membajak) - - 2,00 5,00
Menyemai dan perawatannya 0,62 1,76 - -
Mencangkul 0,75 1,88 - -
Meratakan tanah 1,38 3,44 - -
Menanam - - 4,00 10,00
Memupuk 0,75 1,88 - -
Menyiang - - 6,00 15,00
Mengairi 0,75 1,88 - -
Menyemprot 0,75 1,88 - -
Membersihkan pematang 1,00 2,50 - -
Panen dan merontok - - 10,00 25,00

Jumlah 6,00 15,22 22,00 55,00

Sumber: Data primer (diolah)



151

Tabel 2 dapat diketahui, curahan tenaga kerja
paling tinggiterdapat pada kegiatan panen, yaitu
sebanyak 25 HKP/ha.  Panen dan merontok gabah
dengan power thresher pada umumnya dilakukan
12 – 15 HKP/hektar  selama dua hari. Tenaga
panen disediakan oleh Koperasi Usaha Agribisnis
Terpadu (KUAT) yang dimiliki Subak Guama.
Namun, tenaga yang ada belum mencukupi untuk
melakukan panen secara keseluruhan, sehingga
panen juga dilakukan oleh tenaga dari luas, pada
umumnya berasal dari luar Bali.

Kegiatan menyiang  juga membutuhkan
tenaga kerja luar keluarga cukup banyak, yaitu
15 HKP/ha. Menyiang sebagian besar dilakukan
oleh buruh tani berjenis kelamin perempuan.
Penggunaan tenaga kerja luar keluarga dalam
menyiang karena beberapa orang petani memiliki
pekerjaan pokok di luar sektor pertanian dan
sebagian petani harus mencari pekerjaan
sampingan sebagai tukang bangunan, buruh
bangunan, tukang ukir, dan bekerja di sektor jasa
lainnya.

Struktur Biaya Produksi

Proses produksi bisa berjalan dengan baik
apabila faktor-faktor produksi utama yang
dibutuhkan dapat dipenuhi. Menurut Daniel (2002),
faktor produksi terdiri dari empat komponen, yaitu:
tanah, modal (biaya), tenaga kerja, dan
pengelolaan (manajemen). Masing-masing faktor
produksi tersebut mempunyai fungsi yang  berbeda
tetapi saling terkait satu sama lain. Apabila salah

satu  faktor produksi tidak tersedia, terutama
tanah, modal, dan tenaga kerja, maka proses
produksi tidak akan  dapat berjalan. Modal sebagai
salah satu faktor produksi mutlak dibutuhkan untuk
memperoleh sarana produksi lainnya. Lebih lanjut
Daniel (2002) memaparkan bahwa, dalam
usahatani dikenal  dua macam biaya, yaitu biaya
tunai  dan biaya tidak tunai. Biaya tunai adalah
biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang untuk
membayar upah tenaga kerja luar keluarga, dan
membeli sarana (input) produksi.Biaya tidak tunai
adalah pengeluaran tidak dalam bentuk uang,
biasanya dalam bentuk benda (in natura),
misalnya membayar iuran atau upah tenaga kerja
dengan sejumlah produksi usahatani.Dalam
penelitian ini, yang dianggap sebagai biaya
produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan
secara tunai, sedangkan curahan tenaga kerja
dalam keluarga tidak diperhitungkan sebagai biaya
produksi.

Biaya yang dikeluarkan oleh petani terdiri
atas biaya tetap (fixed Cost) dan biaya tidak tetap
(variable cost). Biaya tetap dalam usahatani padi
ini meliputi biaya pajak bumi dan bangunan (PBB),
iuran ke subak (pengelolaan air dan upacara di
tingkat subak) dan biaya pernyusutan (depresiasi)
peralatan yang digunakan dalam usahatani padi
sawah. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan selama
berusahatani padi sawah pada musim hujan tahun
2013 adalah biaya benih, pupuk, pestisida, dan
tenaga kerja luar keluarga (Tabel 3).

Jumlah biaya usahatani tunai yang dibayarkan
selama proses produksi rata-rata Rp3.308.838,00
per usahatani (0,40 hektar)atau Rp 8.286.548,00/

Tabel 3. Struktur Biaya Usahatani Padi Sawah pada Musim HujanTahun 2013 di Subak Guama

                                        Jumlah biaya
Jenis baya Persentase(%)

Per usahatani Per hektar
(0,40 ha)

Biaya variabel
Benih 114.866 287.667 3,47
Pupuk 546.555 1.368.774 16,52
Pestisida 128.834 322.647 3,89
Tenaga kerja 2.041.012 5.111.446 61,68

Sub jumlah 2.831.267 7.090.534 85,57

Biaya tetap
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 13.310 33.333 0,40
Iuran subak 419.267 1.050.000 12,67
Penyusutan peralatan 44.994 112.680 1,36

Sub jumlah 477.571 1.196.014 14,43

Total 3.308.838     8.286.548             100,00

Sumber: Data primer (diolah)
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ha.Dari seluruh komponen biaya yang dibayarkan
petani,  komponen tenaga kerja membutuhkan
biaya yang paling besar (61,68%). Tingginya
komponen biaya tenaga kerja sejalan dengan
pendapat Rusastra dan Suryadi (2004) yang
menyatakan bahwa usahatani padi sawah
merupakan usahatani yang bersifat padat tenaga
kerja. Beberapa aktivitas yang membutuhkan
tenaga kerja luar keluarga, yakni: mengolah tanah,
menanam, menyiang, dan panen. Aktivitas panen
membutuhkan biaya tenaga kerja yang paling
tinggi. Panen padi biasanya dilakukan oleh 12 –
15 HKP/hektar selama dua hari, sehingga total
curaghan tenaga kerja yang dibutuhkan sebesar
24 – 30 HKP/hektar.  Upah panen yang berlaku di
lokasi penelitian pada tahun 2013 adalah sebesar
Rp 35.000 – Rp 40.000/ku,berdasarkan jarak
sawah dari jalan raya/tempat mengumpulkan hasil
panen.

Produksi, Pendapatan,  Kelayakan Usahatani,
dan BEP

Jumlah produksi padi dalam bentuk gabah
kering panen (GKP) yang diperoleh petani pada
musim hujan tahun 2013 rata-rata 2, 52 ton per
usahatani (0,40 ha) atau 6,34 ton/ha. Harga gabah
yang diterima petani rata-rata Rp 3.513,37/kg GKP.
Berdasarkan jumlah gabah yang diperoleh, harga
per unit gabah, dan jumlah biaya produksi yang
dibayarkan tunai oleh petani,maka  dapat dihitung
tingkat pendapatan yang diperoleh petani pada
akhir proses produksi (Tabel 4).

Tabel 4 mencerminkan bahwa usahatani padi
sawah pada musim hujan tahun 2013 di Subak

Guama sangat layak untuk dilakukan karena total
biaya produksi yang dibayarkan petani lebih kecil
daripada nilai produksi (penerimaan) yang diperoleh
petani. Tingkat kelayakan usahatani padi sawah
tersebut  ditunjukkan oleh nilai imbangan R/C
sebesar 2,68 (R/C ratio > 1), yang berarti  setiap
penambahan biaya produksi sebesar Rp 1,00 akan
meningkatkan penerimaan sebesar Rp 2,68.

Pada Tabel 4 juga tertera nilai BEP jumlah
produksi gabah jauh lebih kecil daripada jumlah
produksi yang diperoleh petani.Demikian juga
halnya dengan nilai BEP harga per unit produksi
lebih kecil daripada harga per unit produksi yang
diterima petani. Kedua nilai BEP tersebut memiliki
makna bahwa usahatani padi sawah di lokasi
penelitian dapat mengembalikan modal (biaya
produksi) pada saat jumlah produksi 2.358,57/ha
dan  harga per unit produksi sebesar Rp 1.307,90.
Nilai BEP tersebut mencerminkan bahwa usaha-
tani padi sawah tersebut sangat menguntungkan
petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Usahatani padi  sawah pada musim tanam di
musim hujan tahun 2013 sangat layak dilakukan
petani karena memiliki nilai imbangan R/C ratio >
1 dan nilai titik impas (BEP) harga per unut
produksi dan jumlah produksi gabah lebih kecil
daripada yang diterima petani.

Pendapatan/keuntungan usahatani padi
sawah di lokasi penelitian masih berpeluang untuk
ditingkatkan. Oleh karenanya, petani disarankan
untuk menggunakan jumlah benih padi, pupuk
urea, dan pupuk  NPK sesuai dengan anjuran dan
rekomendasi.

Tabel 4. Biaya, Penerimaan, dan Pendapatan Usahatani Padi pada Musim Hujan Tahun 2013 di Subak
Guama

                                                         Nilai  (Rp)
Uraian Satuan

Per usahatani (0,40 ha) Per hektar

Total biaya produksi Rp 3.308.837,92 8.286.548,08
Jumlah produksi Kg 2.518,10 6.335,78
Harga jual produk per unit Rp/kg 3.513,37 3.513,37
Penerimaan Rp 8.866.215,12 22.204.266,16
Pendapatan 5.557.377,20 13.917.718,08
R/C ratio 2,68 2,68
B/C ratio 1,68 1,68
BEP volume produksi Kg 941,78 2.358,57
BEP harga produksi Rp/kg 1.314,02 1.307,90

Sumber : Data primer (diolah)
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ABSTRACT

Conservation of Local Plant Sources of Carbohydrates Non Rice as Food Diversification
Support Food Security

Food and nutrition is a basic human need to be able to sustain life and must be met at all times and is a very
important element in the strategic and improve the quality of food manusia.Ketahanan resource includes
four dimensions: 1) the availability, 2) reach / access, 3) stability and 4) pemanfaatan.Rawan food (or rather
prone rice) that occurred in Indonesia in fact closely related to Indonesian society’s dependence on rice. The
participation rate of rice consumption in various parts of Indonesia sangatt height of nearly 100%, with the
rate of rice consumption of Indonesian society today (139 kg / capita / year) far exceeds the average level of
world consumption (60 kg / capita / year). Increasing population (1.5% per year), so did the need for rice,
which means demanding an increase national rice production. Efforts to increase rice production are faced
with many obstacles. The main problem is conversion continues to increase, the anomalies of climate
change (drought, flooding, pest attack), the productivity of natural resources (land and water) decreases, the
more expensive the cost of production and their pelandaian rice production. Development of food diversification
towards local food is seen as one of the effective ways to cope with food insecurity (prone rice) while supporting
the establishment of a stable food security. Diversification of food or food diversification based alternative
staple root crops as a source of non-rice carbohydrate absolutely necessary. Tubers are potential food
sources that can be developed, as well as a carbohydrate source, a variety of tubers shown to prevent some
diseases like diabetes mellitus, preventing constipation or bowel cancer. The reality on the ground tubers
antiquity is in demand now becoming scarce and increasingly disappeared from people’s gardens and on
the market.

Key words: Conservation, local plants, carbohydrates, food security

ABSTRAK

Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan harus
terpenuhi setiap saat serta merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia.Ketahanan pangan mencakup empat dimensi yaitu 1) ketersediaan, 2)
jangkauan /akses , 3) stabilitas  dan 4) pemanfaatan.Rawan pangan (atau tepatnya rawan beras) yang
terjadi di Indonesia sebenarnya sangat terkait dengan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap
beras.  Meningkatnya jumlah penduduk (1,5% per tahun), meningkat pula  kebutuhan akan  beras yang
berarti menuntut peningkatan produksi beras nasional.  Upaya peningkatan produksi padi  dihadapkan
pada berbagai kendala.  Masalah utamanya adalah alih fungsi lahan yang terus meningkat, adanya anomali
perubahan iklim (ancaman kekeringan, kebanjiran, serangan hama penyakit), produktivitas sumber daya
alam (lahan dan air) menurun, biaya produksi semakin mahal dan adanya pelandaian produksi padi.
Pengembangan diversifikasi pangan kearah bahan pangan loKal merupakan salah satu cara yang dipandang
efektif untuk mengatasi rawan pangan (rawan beras) sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan
yang mantap.  Penganekaragaman pangan atau diversifikasi pangan pokok alternatif berbasis umbi-umbian
sebagai sumber karbohidrat non beras mutlak diperlukan. Umbi-umbian merupakan sumber pangan
potensial yang dapat dikembangkan, disamping sebagai sumber karbohidrat, aneka ragam umbi-umbian
terbukti dapat mencegah beberapa penyakit seperti penyakit diabetis mellitus, mencegah sembelit atau
kanker usus. Umbi-umbian memiliki kandungan senyawa bioaktif yaitu serat pangan dan polisakarida yang
dapat berperan untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus.  Kenyataannya di
lapangan ada umbi-umbian yang jaman dahulu sangat diminati sekarang menjadi langka dan semakin
hilang dari kebun rakyat dan di pasaran diantaranya adalah Suweg (Amorphophallus campanulatus B) dan
Ubi Aung (Discorea esculenta).

Kata kunci : Konservasi,  tanaman lokal, diversifikasi, ketahanan pangan
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PENDAHULUAN

Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar
manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan
harus terpenuhi setiap saat serta merupakan unsur
yang sangat penting dan strategis dalam
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
(SDM). Implikasinya adalah bahwa penyediaan,
distribusi dan konsumsi pangan dengan jumlah,
keamanan dan mutu gizi harus terjamin dan dapat
memenuhi kebutuhan penduduk di seluruh wilayah
setiap saat. SDM yang berkualitas merupakan
faktor penentu dalam upaya meningkatkan
produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia
dalam percaturan global (Nainggolan, 2007).

Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan
seimbang merupakan salah satu factor penting
yang menentukan tingkat kesehatan dan
intelegensia manusia. Kuantitas dan  kualitas
konsumsi pangan di dalam keluarga dipengaruhi
oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan budaya
masyarakat.  Indikator kualitas konsumsi pangan
ditunjukkan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
yang dipengaruhi oleh keragaman dan
keseimbangan konsumsi antar kelompok
makanan.  PPH biasanya digunakan untuk
perencanaan konsumsi, kebutuhan dan
penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.
Menurut Susenas 2011, tingkat PPH d Indonesia
pada periode tahun 2009-2011 mengalami fluktuasi
mulai dari 75,7(2009) menjadi 77,5(2010),
kemudian turun lagi menjadi 77,3 (2011)
(Nugrayasa, 2013). Dalam pola konsumsi pangan
pokok, terigu dan produk turunanya (mie, roti) telah
menggeser kedudukan pangan local seperti umbi-
umbian dan jagung.Di semua wilayah mempunyai
pola pangan pokok utama beras dan terigu
menempati urutan kedua. Hanya pada kelompok
masyarakat berpendapatan rendah mengunakan
umbi-umbian dan jagung dalam pola pangan
pokoknya (Ariani, 2007).  Situasi krisis pangan
yang dialami oleh berbgai bangsa di dunia
termasuk Indonesia memberi pelajaran bahwa
ketahanan pangan harus diupayakan sebesar
mungkin bertumpu pada sumber daya lokal karena
ketergantungan impor menyebabkan kerentanan
terhadap gejolak ekonomi, sosial politik (Juarini,
2006)

Teknologi pertanian berperan sangat strategis
di dalam upaya peningkatan ketahanan pangan
nasional. Teknologi pertanian dapat berperan
dalam meningkatkan produktivitas pangan,
meningkatkan nilai tambah, kesempatan kerja,
dan menjaga kelestarian sumberdaya alam dan

lingkungan hidup.   Pengembangan teknologi
pascapanen mempunyai peran penting untuk
pengembangan produk pangan (product
development) dan penciptaan nilai tambah (value
added) bagi bahan pangan (Suryana, 2005)

Bagi Indonesia sumber kerawanan ketahanan
pangan terkait dengan faktor-faktor yaitu : 1) jumlah
penduduk miskin masih cukup banyak dank arena
itu aksesnya terhadap pangan rendah, 2)produksi
pangan belum cukup untuk membentuk cadangan
pangan yang memenuhi persyaratan ststus
ketahanan pangan yang mantap, 3) konsumsi
pangan pokok sanat terfokus pada beras, dan
diversifikasi kea rah pangan local kurang
berkembang dan perbaikan pola konsumsi kearah
pola pangan harapan yang bergizi seimbang dan
beragam berlangsung lambat (Sumaryanto, 2009
).  Pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada
tahun 2014 mentargetkan secara nasional skor
untuk PPH dengan penganekaragaman pangan
berbasis sumber daya lokal dapat mencapai 93,3.
Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang
pangan, untuk memenuhi pola konsumsi yang
beragam, bergizi seimbang, dan aman serta
mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dilakukan antara lain
melalui penetapan kaidah penganekaragaman
pangan, pengoptimalan pangan lokal,
pengembangan teknologi dan sistem intensif bagi
usaha pengolahan pangan lokal, pengenalan jenis
pangan lokal baru yang belum dimanfaatkan,
pengembangan diversifikasi usahatani,
pengoptimalan pemanfatan lahan pekarangan,
penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di
bidang pangan, serta pengembangan industri
pangan yang berbasis pangan lokal (Nugrayasa,
2013). Revitalisasi pertanian, perikanan dan
kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden RI
pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur menekankan
perlunya peningkatan ketahanan pangan nasional,
dimana padi, jagung dan kedelai merupakan
komoditi utama yang menjadi prioritas selain
kacang-kacangan dan umbi-umbian (Suryana,
2007).  Umbi-umbian memiliki kandungan
senyawa bioakt if yaitu serat pangan dan
polisakarida yang dapat berperan untuk
menurunkan kadar gula darah pada penderita
diabetes mellitus (Saputro dan Estiasih, 2015).

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan dalam penulisan
makalah ini adalah beberapa referensi, baik dari
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hasil penelitian, kajian maupun  ulasan dari
beberapa tulisan yang dirangkum dalam suatu
tulisan ilmiah. Bahan-bahan yang diperoleh
selanjutnya disarikan dan diolah disesuaikan
dengan judul dan makalah yang akan dibuat.
Setiap kata/data yang dikutip disertakan dengan
sumber dalam penyajiannya. Bahan Tanaman
dalam tulisan ini yaitu Suweg dan Ubiaung sudah
ditanam di lokasi Model Kawasan Rumah Pangan
Lestari (MKRPL) Desa Selisihan, Kecamatan
Klungkung, Kabupaten Klungkung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan Kendala dan
Tantangannya

Ketahanan pangan bagi Indonesia merupakan
hal yang vital dan membutuhkan penanganan yang
serius dan berkesinambungan.  Permasalahan
utama yang dihadapi dalam mewujudkan
ketahanan pangan di Indonesia saat ini adalah
bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih
cepat dari pertumbuhan penyediaan.  Permintaan
yang meningkat merupakan resultante dari
peningkatan jumlah pendududk, pertumbuhan
ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan
perubahan selera (Suryana, 2005). Ketahanan
pangan tidak hanya menyangkut kuantitas pangan
dan kalori melainkan juga mencakup kebutuhan
protein dan komposisi gizi esensial
lainnya.Ketahanan pangan mengacu pada definisi
Word Food Summit 1996 mencakup empat
dimensi yaitu 1) ketersediaan (food availability),
2) jangkauan /akses (acces to sufficient food), 3)
stabilitas (stability of food stock) dan 4)
pemanfaatan (utilization of food, wich is related to
cultural practices) (Sumaryanto, 2009)

Ketahanan pangan nasional menghadapi
sejumlah tantangan antara lain : a) peningkatan
produksi padi semakin sulit karena semakin
menyusutnya lahan produktif akibat alih fungsi
lahan, keterbatasan infrastruktur dan produktivitas;
b) pola konsumsi pangan yang belum bergizi
seimbang dan aman serta sangat tergantung pada
beras,c) sistem distribusi dan tataniaga pangan
yang belum efisien sehingga menyebabkan harga
yang tinggi di tingkat konsumen.  Ketergantungan
Indonesia terhadap beras yang tinggi  membuat
indonesia rawan pangan (rawan beras) atau
ketahanan pangan nasional sangat rapuh.  Dari
aspek kebijakan pembangunan makro kondisi
tersebut mengandung resiko yang terkait dengan

stabilitas ekonomi, sosial dan politik.  Menurut
ASEAN Food Security Information and Training
Center 2009, untuk mencapai ketahanan pangan
yang mantap maka rasio cadangan pangan
terhadap kebutuhan domestik (food security ratio)
setidaknya 20%. Masalah dan tantangan yang
dihadapi Indonesia untuk mencapai status
ketahanan pangan yang mantap cukup berat
karena rata-rata rasio cadangan pangan (beras)
terhadap penggunaan baru mencapai 4,38 padahal
yang diperlukan untuk mencapai status mantap
adalah > 20 disamping itu angka kemiskinan juga
masih  cukup tinggi (Hanani, 2009)

Diversifikasi merupakan salah satu komponen
strategis pemantapan ketahanan pangan.
Meningkatnya jumlah penduduk (1,5% per tahun),
meningkat pula  kebutuhan akan  beras yang
berarti menuntut peningkatan produksi beras
nasional.  Upaya peningkatan produksi padi
dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah
dimana   Masalah utamanya adalah alih fungsi
lahan yang terus meningkat, adanya anomali
perubahan iklim (ancaman kekeringan, kebanjiran,
serangan hama penyakit), produktivitas sumber
daya alam (lahan dan air) menurun, biaya produksi
semakin mahal dan adanya pelandaian produksi
padi.

Diversifikasi  Berbasis Pangan Lokal

Indonesia memiliki sumber daya hayati yang
sangat kaya, namun ironisnya tingkat konsumsi
pangan sebagian penduduk Indonesia masih
dibawah anjuran pemenuhan gizi.  Oleh karena
itu salah satu upaya untuk meningkatkan
ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat
dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan yang
dikelola oleh rumah tangga (Saliem, 2011).
Diversifikasi bahan pangan merupakan suatu
proses pemilihan pangan yang tidak tergantung
pada satu jenis pangan saja akan tetapi lebih
terhadap berbagai bahan pangan mulai aspek
produksi,aspek pengolahan, aspek distribusi
hingga aspek konsumsi pangan pada tingkat
rumah tangga (Tampubolon,1998). Diversifikasi
pangan sangat penting perannya dalam
mewujudkan ketahanan pangan karena kualitas
konsumsi pangan dilihat dari indikator skor pola
pangan harapan (PPH) nasional masih rendah.
Pada tahun 2009 baru mencapai 75,7 dan harus
ditingkatkan terus untuk mencapai sasaran tahun
2014 sebesar 95 (Saliem, 2011).

Kementerian Pertanian menggenjot
diversifikasi pangan dengan pengembangan model
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kawasan rumah pangan lestari (MKRPL) yang
merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari
(RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip
pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan
dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan
pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan
berbasis sumber daya local, pelestarian tanaman
serta peningkatan pendapatan yang akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai dari MKRPL ini adalah
berkembangnya kemampuan keluarga dan
masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga
secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat
yang sejahtera (Kementerian Pertanian, 2011). Ada
empat prinsip yang dikembangkan dalam MKRPL
yaitu: 1) ketahanan dan kemandirian pangan
keluarga, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 2)
konservasi sumber daya pangan local dan 4)
peningkatan kesejahteraan petani.  Lahan
pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki
fungsi multiguna yaitu untuk penghasil bahan
pangan tambahan (ubi,talas), penghasil sayur dan
buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan,
rempah, bumbu-bumbu, bahan kerajianan tangan
(Sajogya,1994). Masyarakat belum memanfaatkan
pekarangan secara maksimal, walaupun ada
pemanfaatananya kebanyakan untuk tanaman
hias sehingga kurang produktif. Agar pekarangan
dapat memberikan manfaat optimal bagi keluarga,
maka dalam pengelolaannya perlu penataan yang
baik sehingga dapat memberikan nilai tambah baik
untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga
maupun untuk menambah penghasilan.

Potensi Sumber Pangan Lokal Sumber
Karbohidrat Non Beras di Bali

Bahan pangan sumber karbohidrat non beras
terbesar di Indonesia adalah terigu.  Konsumsi per
kapita terigu menunjukkan trend peningkatan yang
perlu diwaspadai karena semua bahan bakunya
harus diimport.  Dalam lima tahun terakhir tepung
terigu telah menjadi sumber karbohidrat kedua
setelah beras, diperkirakan rata-rata pertumbuhan
kebutuhan terigu > 5% per tahun. Tahun terakhir
import  gandum (bahan baku terigu) sekitar 6 juta
ton.  Meningkatnya impor gandum tanpa ada
upaya serius untuk mensubstitusinya dengan
bahan pangan lokal, tidak saja membebani devisa
negara juga tidak kondusif untuk pengembangan
produksi pangan lokal beserta industri
pengolahannya (Sumaryanto, 2009).

Umbi-umbian merupakan sumber pangan
lokal potensial yang dapat dikembangkan,
disamping sebagai sumber karbohidrat pengganti
beras, aneka ragam umbi-umbian terbukti dapat
mencegah beberapa penyakit seperti penyakit
diabetis mellitus, mencegah sembelit atau kanker
usus. Umbi-umbian memiliki kandungan senyawa
bioaktif yaitu serat pangan dan polisakarida yang
dapat berperan untuk menurunkan kadar gula
darah pada penderita diabetes mellitus (Saputro
dan Estiasih, 2015).

Cadangan makanan yang tersimpan dalam
umbi umumnya adalah dalam bentuk polisakarida,
dengan   sedikit   campuran   oligosakarida,   dan
monosakarida.   Bentuk polisakarida yang paling
umum adalah pati, yang merupakan polimer dari
glukosa dalam bentuk amilosa (tidak bercabang)
dan atau amilopektin (bercabang) (Price, 2005).
Umbi-umbian seperti umbi garut, umbi kimpul,
umbi gembili, umbi ubi kelapa dan umbi gadung
merupakan  sebagian  umbi-umbian  lokal  inferior
yang  memilik i  manfaat sebagai pangan
fungsional yang berguna untuk menurunkan kadar
glukosa darah. Kemampuan umbi-umbian
tersebut untuk menurunkan kadar glukosa darah
didapat dari senyawa bioaktif yang dimiliki yaitu
polisakarida larut air dan serat pangan (Saputro
dan Estiasih, 2015).

Kenyataannya di lapangan umbi-umbian
selain ubi jalar, singkong dan talas semakin hilang
dari kebun rakyat dan di pasaran bahkan pamor
dan martabat umbi-umbian jatuh oleh dominasi
beras.  Masyarakat Bali mengkonsumsi beras
sekalipun untuk mendapatkannya dengan menjual
hasil umbi-umbian sseperti ubi jalar, singkong dan
talas..    Lebih ironis lagi bahwa masyarakat yang
mengkonsumsi sumber karbohidrat selain beras
dimasukkan dalam katagori masyarakat miskin
dan terbelakang.  Jika kondisi ini terus berlanjut
maka tidak mustahil umbi-umbian di Indonesia dan
di Bali khususnya akan punah dan ketahanan
pangan rakyatpun akan semakin terancam.
Khususnya di  Bali beberapa jenis umbi-umbian
sudah biasa dibudidayakan  dan masih banyak
ditemukan di pasaran adalah : ubi jalar, singkong
dan talas. Sedangkan beberapa jenis umbi-umbian
yang keberadaannya semakin langka di pasaran
dan generasi muda sudah tidak mengenalnya  lagi
adalah  jenis  Suweg dan  Ubi aung (gembili),
padahal kedua jenis ubi ini jaman dahulu
merupakan jenis ubi yang sangat digemari
masyarakat karena rasanya enak, empuk dan
legit, untuk itulah  kedua jenis ubi ini  perlu
dilestarikan.
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SUWEG (Amorphophallus campanulatus B)

Merupakan salah satu tanaman umbi minor
di Indonesia selain talas, gadung, bentul, dan umbi
lainnya yang dapat digunakan untuk diversifikasi
pangan. Tanaman suweg juga merupakan tanaman
herba yang dapat ditanam di bawah tegakan
dengan intensitas cahaya rendah dan masih dapat
tumbuh pada naungan hingga 60%, sehingga
dapat digunakan untuk mengatasi masalah
keterbatasan lahan. Tanaman ini juga tumbuh baik
hingga elevasi 2.500 m di atas permukaan laut
dengan curah hujan 1.000 - 1.500 mm per tahun.
Selain itu Suweg dapat tumbuh pada tanah dengan
pH agak masam hingga netral. Tanaman suweg
sudah dikenal oleh sebagian petani di Jawa,
Sumatera dan Bagian Timur Indonesia, namun
karena terdesak oleh sumber karbohidrat lain atau
beras, maka tanaman ini tidak berkembang.
Tanaman suweg dapat ditanam di tegalan, selain
itu juga dapat di tanam di pekarangan yang
sekaligus dapat berperan sebagai tanaman hias.
Pertumbuhan  tanaman suweg diawali dengan
munculnya semacam kuncup bunga dari dalam
tanah pada awal musim hujan. Kuncup bunga
tersebut merupakan tunas, kemudian tumbuh
menjadi tanaman suweg. Pada musim kemarau
daun suweg menguning, dan lama kelamaan mati.
Pada rumpun tanaman suweg yang mati tersebut
terdapat umbi yang dapat digunakan sebagai bahan
makanan yang mengandung serat tinggi sekitar
13,71 % dan lemak rendah sekitar 0,28 %. Umbi
suweg dapat dipanen 1 - 2 tahun setelah tanam,
tergantung pada macam bibit dan jenis suweg
yang ditanam. Produksi umbi suweg berkisar
antara 30 - 200 ton per hektar umbi segar. Tepung
umbi suweg baik untuk terapi diet penderita
diabetes mellitus atau kencing manis karena
Indeks Glisemik (IG) rendah. Tanaman suweg juga
dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk
mengobati penyakit desentri, kolera dan
pernapasan, mengurangi tekanan darah,
mengurangi kholesterol, penyembuh rematik, dan
pencernaan. Manfaat suweg sangat banyak sekali
terutama untuk industri dan kesehatan, karena
kandungan zat glucomanan  yang ada di dalamnya.

Suweg merupakan jenis tanaman umbi yang
mempunyai potensi dan prospek untuk
dikembangkan di Indonesia. Selain mudah
didapatkan, tanaman ini juga mampu
menghasilkan karbohidrat dan tingkatan panen
tinggi. Umbinya besar mencapai 5 kg, cita rasanya
netral sehingga mudah dipadu padankan dengan

beragam bahan sebagai bahan baku kue
tradisional dan modern. Sayangnya umbi ini
semakin tidak diminati dan bahkan mulai langka.
Padahal suweg sangat potensial sebagai bahan
pangan sumber karbohidrat. Suweg dapat
digunakan sebagai bahan lem, agar-agar, mi, tahu,
kosmetik dan roti. Tepung suweg dapat dipakai
sebagai pangan fungsional yang bermanfaat untuk
menekan peningkatkan kadar glukosa darah
sekaligus mengurangi kadar kolesterol serum
darah yaitu makanan yang memiliki indeks
glikemik rendah dan memiliki sifat fungsional
hipoglikemik dan hipokolesterolemik. Suweg
sebagai serat pangan dalam jumlah tinggi akan
memberi pertahanan pada manusia terhadap
timbulnya berbagai penyakit seperti kanker usus
besar, divertikular, kardiovaskular, kegemukan,
kolesterol tinggi dalam darah dan kencing manis.
Di Filipina umbi suweg sering ditepungkan
mengganti kedudukan terigu dan biasanya
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan roti.
Di Jepang, umbi-umbian sekerabat suweg telah
banyak dimanfaatkan untuk bahan pangan,
misalnya bahan pembuatan mie instan. Adapun
kandungan gizi dari 100 gram suweg adalah : 69
Kalori, Protein 1,0 gr, Lemak 0,1 gr, Karbohidrat
15,7 gr, Kalsium 62 mg, Fosfor 41 mg, Besi 4,2
mg, Vitamin B1 0,07 mg, Air 82 gr dan Bagian
yang dapat dimakan 86 %.  Dengan potensi
produksi tanaman suweg yang tinggi dan manfaat
tanaman suweg bagi kesehatan, maka gerakan
menggalakkan untuk mengkonsumsi karbohidarat
yang bukan beras akan sangat mendukung
suksesnya program swasembada beras di Negara
kita dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa
yang sehat.

Untuk membangkitkan dan mengenalkan
kembali tanaman umbi-umbian yang semakin
langka maka melalui kegiatan konservasi tanaman
lokal pada kegiatan model  kawasan rumah pangan
lestari (MKRPL) khususnya MKRPL Klungkung
sudah dicoba di tanam suweg, dan ubi aung. Pada
awalnya ibu-ibu kelompok wanita tani  mengenal
kedua jenis umbi-umbian tersebut sebagai
tanaman  liar yang tumbuh di hutan dan belum
dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Suweg dan
ubiaung dicoba ditanam di KBD (kebun bibit desa).
Setelah hampir 9 bulan tanam ubiaung sudah bisa
dipanen, sedangkan suweg belum dipanen
walaupun sudah berbunga dan tanamannya mati,
tanaman suweg dibiarkan tumbuh lagi sampai
umur 2 tahunan.
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UBI AUNG (Discorea esculenta)

Budi daya tanaman ubiaung tidak begitu sulit,
curah hujan yang dibutuhkan adalah 875- 1750
mm/tahun dengan distribusi yang merata
sepanjang tahun. Suhu minimal yang diperlukan
adalah tidak lebih rendah dari 22.7°C, sedangkan
suhu lebih dari 35°C akan menyebabkan
penurunan pembentukan dan jumlah umbi.
Tanaman ini biasanya diusahakan pada dataran
rendah, akan tetapi masih dapat tumbuh pada
ketinggian 900 m dpl. Pembentukan umbi ditunjang
oleh kondisi hari yang pendek, yaitu hari pada saat
matahari bersinar kurang dari 12 jam. Kondisi
tanah yang diinginkan adalah tanah yang gembur
dengan tekstur ringan (berpasir), berdrainase baik
banyak mengandung bahan organik, dan memiliki
pH 5.5 – 6.5, tanaman gembili dapat menghasilkan

24.6 ton/ha di Malasyia, 20-30 ton/ha di Filipina,
70 ton/ha di Irian Jaya, dan 10-20 ton/ha di Papua
Nugini. Sedangkan berat tiap umbinya mencapai
0.1-1 kg. Tanaman gembili memiliki kemampuan
untuk tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan
tanah yang gembur, tekstur tanah ringan, drainase
baik, dan mengandung banyak bahan organik.

Umbi tanaman gembili biasanya digunakan
sebagai sumber karbohidrat setelah dimasak atau
dibakar. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai
bahan campuran sayuran setelah dimasak,
direbus atau digoreng. Sementara itu di Indonesia
umbinya dipergunakan sebagai bahan makanan
pokok pengganti beras dengan nilai tambahnya
berupa rasa yang manis sehingga disukai orang.
Umbi gembili mentah yang dipotong atau diparut
halus dapat digunakan sebagai obat oles diatas
luka memar atau bengkak, terutama di bagian leher

Gambar 1. Tanaman suweg dan bunga suweg yang ditanam di  MKRPL Klungkung

Gambar 2. Tanaman yg sedang tumbuh dan hasil panen ubi aung yang ditanam di MKRPL Klungkung
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(Heyne, 1987). Tetapi ada juga beberapa varietas
yang mengandung racun dan dapat menimbulkan
peradangan dikerongkongan jika umbi dimakan
tanpa melalui proses pengolahan yang sempurna.
Kandungan diosgenin (sejenis senyawa beracun
yang khas dalam genus Dioscorea) umbi gembili
dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pil KB.
Tanaman biasanya diperbanyak dengan
menggunakan umbi beruntas minimal dua mata
yang mempunyai waktu dominasi yang pendek.
Berat umbi adalah 56-84 g. Selain umbi, tanaman
tersebut dapat pula diperbanyak dengan
menggunakan stek batang. Namun cara terakhir
ini kurang populer. Umbi sebaiknya ditanam pada
waktu musim hujan yaitu antara bulan Oktober
sampai Februari.Tanah diolah sampai
mendapatkan struktur yang remah dan gembur.
Pada saat pengolahan tanah dianjurkan untuk
memberi pupuk kandang untuk meningkatkan
kandungan bahan organiknya.Tanah diolah dan
dibentuk bedengan-bedengan.Jarak tanaman yang
digunakan adalah 0.9 m x 1.3 m. Sedangkan jarak
tanam 0.9 m x 0.9 m digunakan bila tanah diolah
menjadi guludan. Biasanya 1 sampai 3 umbi bibit
ditanam pada guludan atau bedengan.Pemberian
air seminggu sekali sudah cukup untuk memenuhi
kebutuhan tananaman ini. Gembili layak panen
setelah berumur 6-7 bulan sedangkan di Malaysia
gembil dipanen setelah berumur 8-9 bulan.

KESIMPULAN

Suweg dan ubi aung merupakan tanaman
pangan lokal yang banyak manfaatnya dan
merupakan sumber pangan non beras yang cukup
potensial. Budidaya kedua umbi cukup mudah
akan tetapi  keberadaannya semakin langka
(khususnya di Bali),  Untuk itu konservasi untuk
melestarikan kedua umbi ini perlu digalakkan.
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ABSTRACT

The Role of Women in the Labor Tomato Farming in Bali (Case Study Village Antapan,
Baturiti , Tabanan )

Labor within the family is often forgotten in to farm, especially in terms of financing of farming. Today the role
of women visible in various sectors, especially agriculture. Low levels of family income encourages family
members including women farmers contribute labor in farming activities. The purpose of this study was to
determine how big the role and contribution of women workers in the farming of tomatoes and how much
value the outpouring of female workers against tomato farm income. Methods of study done by direct interviews
with farmers as much as 30 people with Particpatory approach Rural Appraisal (PRA) regarding usahataniserta
outpouring of energy in tomato farming. The results showed that the role of many women workers are in the
process of preparation of planting to harvesting. while the contribution of women farmers to farm workers
tomato by 16.06 HOK or 31.79 percent. Value outpouring of female workers against tomato farm income is
Rp. 2,817,487.93 during the first season planting area with an average of 10 acres.

Key words: Labor, women farmers, farming tomatoes

ABSTRAK

Tenaga kerja dalam keluarga seringkali dilupakan dalam berusahatani, terutama dalam hal pembiayaan
usahatani. Dewasa ini peranan wanita terlihat di berbagai sektor, terutama sektor pertanian. Rendahnya
tingkat pendapatan keluarga mendorong anggota keluarga termasuk wanita tani menyumbangkan tenaga
dalam kegiatan usahatani. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi
tenaga wanita dalam usahatani tomat dan seberapa besar nilai curahan tenaga wanita terhadap pendapatan
usahatani tomat. Metode kajian dilakukan dengan wawancara langsung dengan petani sebanyak 30 orang
dengan pendekatan Particpatory Rural Appraisal (PRA) mengenai usahataniserta curahan tenaga  pada
usahatani tomat. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran tenaga kerja wanita banyak terdapat pada proses
persiapan tanam sampai dengan panen . Sedangkan kontribusi tenaga wanita tani terhadap usahatani
tomat sebesar 16,06 HOK atau 31,79 persen. Nilai curahan tenaga wanita terhadap pendapatan usahatani
tomat yaitu sebesar Rp. 2.817.487,93 selama 1 musim dengan luas areal tanam rata-rata 10 are.

Kata kunci: Tenaga kerja, wanita tani, usahatani tomat

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) (Badan Litbang
Pertanian, 2012).

Salah satu komoditas hortikultura yang
mampu menyerap tenaga kerja adalah tomat.
Tomat merupakan salah satu komoditas
hortikultura dari kelompok jenis sayuran buah
yang dapat di tanam ditanah dataran rendah atau
dataran tinggi. Buah ini merupakan sumber vitamin
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A dan C (Patricia, 2001). Selain itu, tomat dapat
dikonsumsi dalam bentuk Sambal Tomat dan Jus
Tomat. Melihat nilai Ekonomis dari Tomat, maka
apabila dikembangkan dalam suatu sistem
usahatani yang komersial dapat meningkatkan dan
menunjang pendapatan petani (Zuraida, 2013).
Pendapatan usahatani sangat tergantung pada
curahan tenaga kerja, khususnya peran tenaga
kerja keluarga. Oleh karena itu perlu ada
bimbingan dan pelatihan bagi keluarga dalam
berusahatani tomat yang baik. Disatu sisi
pemerintah hanya memfokuskan bimbingan atau
pelatihan tersebut hanya kepada kepala keluarga
yaitu tenaga kerja pria. Padahal peran wanita
dalam berusahatani tomat sangat mempengaruhi
terhadap pendapatan usaha.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka
tujuan kajian ini yaitu: (1) mengetahui pada aspek
apa dan seberapa besar kontribusi curahan tenaga
wanita dalam berusahatani tomat, (2) seberapa
besar nilai kontribusi curahan tenaga wanita
terhadap pendapatan usahatani tomat.

METODE PENELITIAN

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

Kajian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan
mewawancara 30 responden petani mengenai
usahatani tomat yang diusahakan. Untuk
mengetahui peran wanita pada usahatani tomat
dianalisis secara deskriptif. Sedangkan untuk
mengatahui seberapa besar kontribusi curahan
kerja wanita terhadap usahatani tomat sebagai
berikut:

                                          Curahan Kerja Wanita
Kontribusi kerja wanita  =                                                     x 100%

                          Total Curahan Kerja Usahatani

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar
nilai Kontribusi kerja wanita terhadap total
pendapatan pendapatan usahatani tomat yaitu:

NKKW  =  KKW  X Pd UT

Keterangan:
NKKW = Nilai Kontribusi Kerja Wanita
KKW = Kontribusi kerja wanita
Pd UT = Total pendapatan usahatani tomat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kontribusi T enaga Kerja W anit a
Pada Usahat ani Tomat

Usahatani tomat yang dilakukan di desa
Antapan, kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan
yang dilakukan petani rata-rata hanya seluas 10
are dengan hanya satu musim tanam diusahakan
dalam satu tahun. Jenis kegiatan yang dilakukan
dalam berusahatani tomat di Desa Antapan yaitu:
pengolahan lahan, pasang mulsa, pemupukan
dasar, penyemaian, pengokeran atau pemisahan
bibit yang sudah disemai untuk ditanam di lahan,
penanaman, penyemprotan, pemupukan ngocor,
pemupukan biasa, pasang ajir, pasang tali dan
panen. Penggunaan tenaga kerja pada usahatani
tomat sangat besar karena jenis kegiatannya yang
bermascam-macam (Mujiburrahmad, 2011).

Berdasarkan jenis kegiatan usahatani tomat
tersebut peran wanita dalam usahatani tomat yaitu
pada kegiatan pengokeran, penanaman,
pemupukan ngocor, pemasangan tali dan
pemanenan.  Peran tenaga kerja pria dalam
berusahatani tomat lebih banayak pada kegiatan
semai, penanaman, penyemprotan, pemupukan
biasa, pemasangan ajir, pemasangan tali dan
pemanenan. Sedangkan peran tenaga kerja luar
keluarga diperankan pada pengolahan lahan,
pasang mulsa dan pemupukan dasar yang
dilakukan diawal sebelum melakukan penanaman
tomat. Berdasarkan hal tersebut, peran tenaga
kerja wanita banyak tercurah pada proses
persiapan tanam sampai dengan panen. Hal ini
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
usahatani tomat.

Berdasarkan Rata-rata kebutuhan tenaga
kerja pada usahatani tomat per musim tanam
dengan luas areal 10 are di Desa Antapan,
dibutuhkan tenaga sebesar 50, 52 HOK  setara
dengan Hari Kerja Pria (HKP).  Curahan tenaga
kerja terbesar yaitu pada curahan tenaga kerja
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dalam keluarga pria yaitu sebesar 23,03 HOK atau
berkontribusi sebesar 45,58 persen. sedangkan
untuk curahan tenaga kerja dalam keluarga wanita
yaitu sebesar 16,06 HOK atau berkontribusi
sebesar 31,79 persen. berdasarkan hal tersebut,
maka peran tenaga kerja pada usahatani tomat di
Desa Antapan banyak didominasi oleh peran
tenaga kerja dalam keluarga.

Kontribusi tenaga kerja wanita dalam keluarga
dalam berusahatani tomat banyak dicurahkan
pada kegiatan pemanenan tomat yaitu 10,71 HOK.
Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja wanita
sangat berperan dalam berusahatani tomat
khususnya dalam mengurangi biaya usahatani.
Talumingan (2011) dan Zubaidi dan Astutik (2010),
menyatakan bahwa hasil penelitiannya mengenai
tomat juga menunjukkan bahwa tenaga kerja
merupakan biaya terbesar. hal ini menunjukkan
bahwa peran tenaga kerja keluarga sangat
diperlukan dalam berusahatani tomat, agar dapat
meminimalisir biaya. Sedangkan keahlian khusus
yang diperankan oleh tenaga kerja wanita dalam
keluarga yaitu melakukan pengokeran dan
melakukan pemupukan dengan cara ngocor yang
masing-masing kegiatan tersebut hanya dilakukan
tenaga kerja wanita tanpa dibantu tenaga kerja
pria. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian tenaga
kerja wanita dalam keluarga sangat diperlukan
dalam berusahatani tomat khusus pada kedua

kegiatan tersebut. Soekartawi (2003) menyatakan
bahwa faktor produksi tenaga kerja merupakan
faktor produksi yang penting dan perlu
diperhitungkan dalam proses produksi dalam
jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari
tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan
macam tenaga kerja. Dengan demikian, jika ada
pelatihan atau bimbingan teknis mengenai
kegiatan tersebut, maka perlu dilibatkan tenaga
kerja wanita.

Nilai Kontribusi T enaga Wanit a Terhadap
Pendap atan Usahat ani Tomat

Pendapatan usahatani tomat di Desa Antapan
per musim tanam dengan rata-rata luas areal
tanam sebesar 10 are menghasilkan pendapatan
sebesar Rp. 8.862.812,- (Tabel 2). Berdasarkan
nilai pendapatan tersebut terdapat peran tenaga
kerja dalam usahatani  yang sangat
mempengaruhi. Nilai kontribusi tenaga kerja
terhadap pendapatan usahatani sangat tergantung
pada kontribusi curahan tenaga dalam
berusahatani. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Zubaidi dan Astutik (2010) yang menyatakan
bahwa peran tenaga kerja keluarga sangat
diperlukan dalam berusahatani tomat karena
berpengaruh terhadap pendapatan usahatani.

Tabel 1. Rata-rata Kebutuhan Tenaga Kerja pada Usahatani Tomat per Musim dengan Luas Areal Tanam
sebesar 10 Are di Desa Antapan, Tahun 2014

   Kebutuhan Tenaga Kerja Setara Pria (HOK)
Jenis Kegiatan Usahatani            Total Tenaga

   Luar Keluarga                  Dalam Keluarga            Kerja (HOK)

Pria       Wanita

Pengolahan lahan, pasang mulsa, dan        11,43              -                   -            11,43
pemupukan dasar
Semai                -        0,03                   -              0,03
Ngoker                -              -             0,71              0,71
Tanam                -        0,50             0,36              0,86
Penyemprotan                -        1,50                   -              1,50
Pemupukan ngocor                -              -             1,43              1,43
Pemupukan biasa                -        0,50                   -              0,50
Pasang ajir                -        1,50                   -              1,50
pasang tali                -        4,00             2,85              6,85
panen                -      15,00           10,71            25,71

Total kebutuhan tenaga kerja        11,43      23,03           16,06            50,52

Kontribusi TK luar keluarga 22,62%   
Kontribusi TK dalam keluarga (Pria) 45,58%
Kontribusi TK dalam keluarga (Wanita) 31,79%   
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Berdasarkan curahan tenaga kerja, nilai
kontribusi tenaga kerja tehadap pendapatan
usahatani tomat tertinggi pada tenaga kerja pria
dalam keluarga yaitu sebesar Rp. 4.039.669,71.
Hal ini disebabkan karena kontribusi tenaga kerja
pria dalam keluarga tertinggi dibandingkan
kontribusi tenaga kerja wanita dalam keluarga
maupun tenaga kerja luar keluarga. Akan tetapi
nilai kontribusi tenaga kerja wanita dalam kelaurga
sangat penting dalam meningkatkan nilai
pendapatan usahatani tomat. Hal ini dapat dilihat
pada nilai kontribusi tenaga kerja wanita dalam
keluarga yang memperoleh nilai sebesar Rp.
2.817.487,93 atau hampir sebesar tiga juta rupiah.
Dengan demikian peran tenaga kerja wanita dalam
kelurga dirasa sangat penting dalam meningkatkan
pendapatan usahatani tomat serta pendapatan
keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran tenaga kerja wanita banyak tercurah
pada proses persiapan tanam sampai dengan
panen yaitu pada jenis kegiatan pengokeran,
penanaman, pemupukan ngocor, pemasangan tali
dan pemanenan. Curahan tenaga kerja dalam
keluarga wanita yaitu sebesar 16,06 HOK atau
berkontribusi sebesar 31,79 persen. Nilai
kontribusi tenaga kerja wanita dalam keluarga pada
usahatani tomat memperoleh nilai sebesar Rp.
2.817.487,93. Nilai kontribusi tersebut sangat
penting dalam meningkatkan nilai pendapatan
usahatani tomat

Peran tenaga kerja keluarga sangat
diperlukan dalam berusahatani tomat, agar dapat
meminimalisir biaya. Keahlian khusus yang
diperankan oleh tenaga kerja wanita dalam
keluarga yaitu melakukan pengokeran dan
melakukan pemupukan dengan cara ngocor yang

masing-masing kegiatan tersebut hanya dilakukan
tenaga kerja wanita tanpa dibantu tenaga kerja
pria. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian tenaga
kerja wanita dalam keluarga sangat diperlukan
dalam berusahatani tomat khusus pada kedua
kegiatan tersebut. Oleh karena itu, jika ada
pelatihan atau bimbingan teknis mengenai
kegiatan tersebut, maka perlu dilibatkan tenaga
kerja wanita.
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ABSTRACT

The Role of Dissemination  Agriculture Information in Technology Useful for Farmers

Technology IAARD results of the study will be useful if it can reach out and implemented by the parties who
need / users. in Bali. So far the results have not been fully IAARD adopted by farmers or users. This is due to
the lack of strategy to communicate the results of research and assessment to the user, which can cause
outages of information technology resources to users Dissemination of information plays an important role
in disseminating the study results IAARD to farmers or users. The role of communication is very important in
agricultural extension activities, which will affect from planning to implementation and evaluation.

Key Word : Dissemination , agriculture , farmers

ABSTRAK

Teknologi hasil kajian Badan Litbang Pertanian akan bermanfaat apabila dapat menjangkau dan diterapkan
oleh pihak-pihak yang membutuhkan/pengguna. Selama ini hasil penelitian Badan Litbang Pertanian belum
sepenuhnya diadopsi oleh petani atau pengguna. Hal ini disebabkan minimnya strategi mengkomonikasikan
hasil penelitian dan pengkajian kepada pengguna, yang dapat menyebabkan terputusnya jaringan informasi
dari sumber teknologi kepada pengguna di Bali. Diseminasi  informasi memegang peranan penting dalam
menyebarluaskan hasil kajian Badan Litbang Pertanian kepada petani atau pengguna. Peranan komunikasi
sangat penting dalam kegiatan penyuluhan pertanian, yang akan mempengaruhi dari perencanaan hingga
pelaksanaan dan evaluasinya.

Kata Kunci : Diseminasi, pertanian, petani

PENDAHULUAN

Saat ini dukungan teknologi yang memadai
dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam
mewujudkan pembangunan pertanian. Teknologi
hasil kajian Badan Litbang Pertanian akan
bermanfaat apabila dapat menjangkau dan
diterapkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan/
pengguna. Namun demikian, sistem adopsi/alih
teknologi pertanian dinilai masih lemah. Hasil-hasil
penelitian dan pengkajian yang dihasilkan oleh
Badan Litbang Pertanian belum sepenuhnya
diadopsi oleh petani dan pengguna. Hal ini
disebabkan minimnya strategi mengkomuni-
kasikan hasil penelitian dan pengkajian kepada
pengguna, sehingga jaringan informasi dari sumber

teknologi kepada pengguna teknologi terutama di
daerah Bali masih terputus.

Terpenuhinya kebutuhan pengguna akan
informasi teknologi pertanian spesifik lokasi, BPTP
Bali melaksanakan kegiatan penyebaran dan
pendayagunaan hasil-hasil pengkajian dan
pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi
yang dikemas dalam bentuk peragaan teknologi
(visitor plot dan gelar teknologi), pertemuan
(lokakarya), dan pengembangan informasi
bermedia (publikasi ilmiah, siaran radio dan lain-
lain). Dengan adanya penyebaran informasi
teknologi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
petani dan pengambil kebijakan serta mampu
menjawab persoalan yang terjadi ditingkat petani
dan pengguna lainnya.
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Umy (2014) menyatakan bahwa informasi
yang didapatkan dapat menjadi acuan
pengembangan dalam budidaya maupun
pengolahan pasca panen. Tentu saja hal yang kita
harapkan adalah peningkatan produktivitas dan
nilai tambah yang merupakan ciri pertanian
modern dapat tercapai. Keterlibatan dari penyedia
informasi tentu sangat penting, dengan demikian
petani dan pengguna lainnya akan dapat
memanfaatkan dengan optimal teknologi-teknologi
alternatif sehingga mereka tidak ketinggalan
informasi dan dapat mengembangkan
pertaniannya.

Upaya diseminasi ini untuk mengubah
perilaku petani dan keluarganya agar mereka
mengetahui dan mempunyai kemauan serta
mampu memecahkan masalahnya sendiri, baik
dalam usaha atau kegiatan-kegiatan
meningkatkan hasil usahanya dan tingkat
kehidupannya. Tujuan bahasan dari kegiatan ini
adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui apa
itu desiminasi informasi pertanian; (2) Untuk
mengetahui fasilitator dalam penyuluhan pertanian;
(3) Untuk mengetahui metode pelaksanaan
desiminasi; dan (4) Untuk mengetahui manfaat
teknologi dalam desiminasi informasi petanian.
 

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan
peranan diseminasi informasi pertanian dalam
pemanfaatan teknologi bagi petani ini,
menggunakan metode studi kepustakaan dari
berbagai sumber pustaka, artikel –artikel yang ada
di internet dan publikasi ilmiah lainnya yang
menunjang topik bahasan.

PEMBAHASAN

Diseminasi T eknologi Pert anian

Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi
yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal
ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur
komunikasi spontan.  Sehingga terjadi saling tukar
informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat
antara tentang inovasi tersebut. Istilah umumnya
yang digunakan sebagai sinonim dari
“ penyebaran”. Atas dasar pengertian itu dalam
kaitannya dengan inovasi teknologi pertanian,

diseminasi dapat diartikan sebagai kegiatan
penyebarluasan teknologi pertanian spesifik
lokasi.

Tujuan dari kegiatan diseminasi teknologi
pertanian untuk meningkatkan adopsi dan inovasi
pertanian hasil penelitian dan pengkajian melalui
berbagai kegiatan komunikasi, promosi dan
komersialisasi serta penyebaran paket teknologi
unggul yang dibutuhkan dan menghasilkan nilai
tambah bagi berbagai khalayak pengguna dan
menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan
materi penyuluhan baik secara tercetak maupun
media elektronik.

Pelaku/Fasilitator Penyuluhan Pertanian
 

Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan
harus sesuai dengan program penyuluhan
pertanian. Program penyuluhan pertanian
dimaksudkan untuk memberikan arahan,
pedoman, dan sebagai alat pengendali pencapaian
tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
Program penyuluhan pertanian terdiri dari program
penyuluhan pertanian desa, program penyuluhan
pertanian kecamatan, program penyuluhan
pertanian kabupaten/kota, program penyuluhan
pertanian propinsi dan program penyuluhan
pertanian nasional.

Sasaran dalam penyuluhan pertanian adalah
pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama
adalah petani beserta keluarganya atau koperasi
yang mengelola usaha dibidang pertanian, yang
meliputi : usaha hulu, usahatani, agroindustri,
pemasaran dan jasa penunjang. Sedangkan pelaku
usaha adalah perorangan atau korporasi yang
dibentuk menurut hukum Indonesia yang
mengelola usaha pertanian, perikanan, dan
kehutanan (Departemen Pertanian, 2006).
Sementara itu, penerima manfaat penyuluhan
(beneficiaries) adalah mereka yang secara
langsung atau tidak langsung memiliki peran dalam
kegiatan pembangunan pertanian, menurut
Mardikanto (2009) mereka itu dapat dikelom-
pokkan dalam :

Pelaku utama

Pelaku utama terdiri dari petani dan
keluarganya yang selain sebagai juru tani,
sekaligus sebagai pengelola usahatani yang
berperan dalam memobilisasi dan memanfaatkan
sumberdaya demi tercapainya peningkatan dan
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perbaikan mutu produksi, efisiensi usahatani serta
perlindungan dan pelestarian sumber daya alam
dan lingkungan hidup yang lain.

Penentu kebijakan

Dalam hal ini terdiri dari aparat birokrasi
pemerintahan sebagai perencana, pelaksana, dan
pengendali kebijakan pembangunan pertanian,
termasuk elit masyarakat dari aras terbawah (desa)
yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan
keputusan dan implementasi kebijakan
pembangunan pertanian.

Pemangku kepentingan yang lain

Dalam hal ini adalah mereka yang mendukung
atau memperlancar kegiatan pembangunan
pertanian. Termasuk dalam kelompok ini adalah
peneliti, produsen sarana produksi, pelaku bisnis,
pers, aktivis LSM, tokoh masyarakat, artis, dan
budayawan. Penyuluh Pertanian dalam melakukan
tugas di lapangan selain melakukan penyuluhan,
memberikan motivasi dan inovasi teknologi yang
dibutuhkan oleh para petani dan keluarganya yang
meliputi :

Penyuluh sebagai inisiator, yang senantiasa
selalu memberikan gagasan/ide-ide baru.
Penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa
memberikan jalan keluar/ kemudahan-kemudahan,
baik dalam menyuluh atau proses belajar
mengajar, maupun fasilitas dalam memajukan
usahataninya. Dalam hal menyuluh penyuluh
memfasilitasi dalam hal : kemitraan usaha,
berakses ke pasar, permodalan dan lain-lain.
Penyuluh sebagai motivator, penyuluh senantiasa
membuat petani tahu, mau dan mampu. Penyuluh
sebagai penghubung yaitu penyampai aspirasi
masyarakat tani dan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
penyuluh pertanian harus melakukan dan
mempersiapkan diri  PPL lakukan dan persiakan
agar penyuluhan sesuai dengan keinginan dan
harapan petani dan keluarganya yang telah
dituangkan dalam program penyuluhan dan
rencana kerja penyuluhan pertanian (RKPP)
bulanan maupun tahunan adalah sebagai berikut:
(1) Memahami kondisi, harapan dan keinginan
petani saat ini; (2) Pahami materi, media dan
metode penyuluhan yang akan dilakukan; (3)
Gunakan sarana dan prasarana yang memadai;
dan (4) Gunakan waktu yang tepat dan akurat.

Berdasarkan hal tersebut diatas penyuluhan

yang efektif yaitu Penyuluh Pertanian sebelum
melakukan kegiatan dilapangan memahami
tentang permasalahan dipetani (pelaku utama
maupun pelaku usaha), siapkan alternatif
pemecahan yang harus dilakukan, lakukan
penyuluhan yang tepat seperti tersebut diatas,
apabila telah selesai melakukan penyuluhan untuk
melihat sejauhmana sasaran penyuluhan ada
perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap
sesuai dengan tahapan adopsi inovasi teknologi
yang dianjurkannya. Penyuluhan yang dilakukan
sebaiknya dilakukan secara partisipatif, sehingga
petani mampu menambah pendapatanya, serta
mampu menyusun rencana kegiatan yang
bermanfaat bagi dirinya, keluarga, maupun
lingkungannya.

Peranan komunikasi sangat penting dalam
kegiatan penyuluhan pertanian, yang akan
mempengaruhi dari perencanaan hingga
pelaksanaan dan evaluasinya. Penyuluh sebagai
komunikator yaitu penyampai pesan, sedangkan
sasaran dalam hal ini disebut komunikan sangat
yang dipengaruhi oleh latar belakangnya, baik
secara individu maupun secara berkelompok.
Untuk penyuluh sendiri adakah mereka siap
melakukan komunikasi dari berbagi aspek, apakah
pesan yang dibawanya sudah sesuai dengan apa
yang diinginkan sasaran juga saluran atau media
yang dilakukannya sudah sesuai?, sudah tepatkah
metode yang digunakannya. Namun unsur yang
paling utama dalam melakukan perubahan perilaku
ini yaitu terjadinya komunikasi yang baik antara
si pemberi pesan yaitu penyuluh, dengan si
penerima pesan yaitu orang yang diharapkan
perubahan perilakunya. Dalam sektor pertanian,
apakah pelaksanaan penyuluhan pertanian di
tingkat lapangan sudah berjalan lancar, dan
sudahkah mencapai tujuan yang diharapkan?

Keadaan di tingkat lapangan menggambarkan
masih lemahnya proses penyuluhan pertanian
dengan dampak yang ada, disinyalir salah satu
penyebabnya adalah hambatan komunikasi.
Sebab dalam proses komunikasi tidak hanya
sekedar berbicara saja, tapi pesan itu dapat
disampaikan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Hambatan komunikasi ini perlu ditelaah,
apa yang menjadi penyebabnya. Bila perubahan
perilaku sebagai bagian dari tujuan penyuluhan
belum tercapai, jangan hanya sasaran yang
dipersalahkan. jangan-jangan masalahnya justru
berasal dari komunikator yaitu penyuluh sebagai
pembawa pesan. Apa penyebabnya apakah
karena ketidaksiapan materi yang akan
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disampaikan, ataukah karena prasarana yang
tidak memadai, bisa pula terjadi karena gangguan
dalam proses penyampaiannya.

Kegagalan berkomunikasi sering menim-
bulkan kesalahpahaman, kerugian, dan bahkan
malapetaka, Risiko tersebut tidak hanya pada
tingkat individu, tetapi juga pada tingkat lembaga,
komunitas, dan bahkan Negara. Untuk menjadi
seorang komunikator yang efektif, harus berusaha
menampilkan komunikasi (baik verbal maupun
nonverbal) yang disengaja seraya memahami
budaya orang lain.
 

Metode Pelaksanaan Diseminasi Pertanian
Berdasarkan T eknik Komunikasi

Metode Penyuluhan Pertanian dapat diartikan
sebagai cara penyampaian materi penyuluhan
pertanian melalui media komunikasi oleh penyuluh
pertanian kepada petani dan anggota keluarganya
agar bisa dan membiasakan diri menggunakan
teknologi baru. Metode penyuluhan pertanian
merupakan penggolongan atau pengelompokan
metode penyampaian materi penyuluhan pertanian
sesuai dengan karakteristik tertentu. Secara
umum metode penyuluhan pertanian diklasi-
fikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

Metode Penyuluhan Pertanian Berdasarkan
Teknik Komunikasi

Berdasarkan teknik komunikasi, metode
penyuluhan dibedakan antara metode yang
langsung (direct communication) dan tidak
langsung (indirect communication).

Metode penyuluhan langsung

Metode penyuluhan di mana dalam
memberikan penyuluhan, penyuluh berhadapan
langsung dengan sasarannya.  Jenis-jenis metode
ini misalnya pertemuan, kunjungan, widyawisata,
kursus tani, demonstrasi.

Metode penyuluhan tidak langsung

Metode penyuluhan oleh penyuluh pertanian
yang tidak langsung berhadapan dengan sasaran,

tetapi melalui perantara.  Contohnya adalah
penyuluhan melalui media cetak (brosur, surat
kabar, majalah), melalui media elektronik (radio,
televisi), pertunjukan sandiwara, bermain boneka,
pameran dan lain-lain.

Metode Penyuluhan Pertanian Berdasarkan
Jumlah Sasaran

Berdasarkan jumlah sasaran, metode
penyuluhan  digolongkan menjadi tiga, yaitu
metode massal, metode kelompok dan metode
perseorangan.

Metode penyuluhan massal

Metode penyuluhan yang digunakan oleh
penyuluh untuk menyampaikan pesan baik secara
langsung maupun tidak langsung kepada sasaran
dalam jumlah besar pada waktu hampir
bersamaan.  Contoh metode ini adalah: pidato
dalam pertemuan besar, siaran pedesaan melalui
radio dan televisi, pertunjukkan wayang, sandiwara
atau dagelan, penyebaran selebaran dari udara,
penempelan poster, pembentangan spanduk dan
lain-lain.

Metode penyuluhan kelompok

Metode penyuluhan yang digunakan oleh
penyuluh untuk menyampaikan pesan kepada
kelompok tani nelayan.  Metode ini disesuaikan
dengan keadaan norma dan adat istiadat
masyarakat pedesaan yang terbiasa hidup
berkelompok, bermusyawarah dan bergotong-
royong.  Contoh dari metode penyuluhan kelompok
antara lain: pertemuan kelompok, demonstrasi,
widyawisata, diskusi, kursus tani, pameran dan
sebagainya.

Metode penyuluhan perseorangan

Metode penyuluhan yang digunakan oleh
penyuluh dalam menyampaikan pesan secara
langsung maupun tidak langsung kepada masing-
masing petani.  Misalnya dengan melakukan
kunjungan rumah, kunjungan usahatani,
pengiriman surat ataupun melalui hubungan
telepon.
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Metode Penyuluhan Pertanian Berdasarkan
Indera Penerima

Berdasarkan indera penerima metode
penyuluhan dibagi ke dalam tiga golongan yaitu
metode penyuluhan yang dapat dilihat, dapat
didengar dan dapat dilihat sekaligus didengar.

Metode penyuluhan yang dapat dilihat

Pesan penyuluhan diterima sasaran
penyuluhan melalui indera penglihatan, misalnya:
metode publikasi barang cetakan, penempelan
gambar atau poster, pembentangan spanduk,
pertunjukkan film bisu, pameran tanpa penjelasan
lisan, dan lain-lain.

Metode penyuluhan yang dapat didengar

Pesan penyuluhan diterima sasaran
penyuluhan melalui indera pendengaran, misalnya:
siaran lewat radio, penjelasan tatacara bertani
melalui tape recorder, hubungan melalui telepon,
pidato, ceramah, dan lain-lain.

Metode penyuluhan yang dapat dilihat dan
didengar

Pesan penyuluhan diterima sasaran
penyuluhan baik melalui indera penglihatan
maupun indera pendengaran sekaligus, Contohnya
adalah pertunjukan film bersuara, siaran lewat
televisi, wayang, sandiwara boneka, demonstrasi,
pameran dengan penjelasan lisan, dan lain-lain.
 

Manfaat T eknologi Dalam Diseminasi
Informasi Pertanian

Meningkatnya kualitas sumber daya petani
dan pelaku pertanian, kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi serta pertimbangan efektivitas dan
efisiensi penyebarluasan informasi, salah satu
solusi ditawarkan dalam rangka mengatasi
persoalan transfer teknologi dan pengetahuan
pertanian adalah pemanfaatan informasi untuk
penyuluhan pertanian dikenal dengan sebutan
“cyber extension” yang merupakan penggunaan
jaringan on-line, computer dan digital interactive
multimedia untuk memfasilitasi diseminasi
teknologi pertanian. Model ini dipandang sangat
strategis karena mampu meningkatkan akses

informasi bagi petani, petugas penyuluh, peneliti
baik di lembaga penelitian maupun maupun di
universitas serta para manajer penyuluhan. Selain
menggunakan “cyber extension” penyuluhan
pertanian saat ini juga menggunakan multiple
information system bagi masyarakat pedesaan
untuk mendukung usaha dan bisnis pertanian
serta perbaikan ekonomi rumahtangga pedesaan.

Menggunakan program untuk membantu
pemetaan bidang lahan pertanian. Dengan begitu
petani dapat dengan mudah memprakirakan atau
menganalisis hasil produksi pertaniannya,
mengetahui denah penyabaran penyakit, dan lain-
lain. Pemasaran hasil pertanian, berbagai macam
bisnis saat ini sudah semakin adaptif terhadap
kemajuan teknologi informasi. Pemasaran produk
pertanian melalui internet tentunya lebih ekonomis
daripada secara konvensional. Para petani dapat
dengan mudah mengetahui kebutuhan pasar. 
Petani dapat mengordinasikan penanaman
sehingga ketersediaan di pasar selalu ada dan
stabil serta harga jual normal. Dengan
berkomunikasi secara cepat, petani dapat menjual
hasil pertaniannya secara cepat pula. Dapat
membentuk jaringan antar petani maupun antar
instansi yang mendukung pembangunan
pertanian.Masalah produksi komoditas pertanian
yang sama antar daerah yang menjadikan mutu
harga dari komoditas hasil pertanian tersebut kini
tidak lagi menjadi masalah karena adanya
komunikasi yang terjalin antar petani di daerah
lain. Sehingga petani dapat mengambil keputusan
yang terbaik dalam pengelolaan lahan
pertaniannya. Begitu pun juga dengan masalah-
masalah lain yang dapat di atasi dengan
berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Diseminasi informasi pertanian memegang
peranan penting dalam pemanfaatan teknologi bagi
petani. Diseminasi informasi pertanian dapat
terwujud ketika petani mampu memanfaatkan
teknologi secara optimal. Keterbatasan
pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh
petani dapat mempengaruhi petani dalam
mengakses informasi yang ada sehingga
diharapkan pihak atau lembaga pertanian terutama
peyuluh pertanian mampu membantu petani
sebagai motor pendamping pelaksana
pembangunan pertanian.
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ABSTRACT

Potential Power Support for the Development of Sweet Corn Straw Cattle Fattening
Business BALI (Case Study Bali Klungkung Regency Village Gelgel )

Research to determine the carrying capacity of sweet corn straw for Bali cattle  has been implemented in the
Gelgel village, Klungkung District, from March to December 2014. To get the real sweet corn straw production,
planting corn arranged in a randomized block design (RBD) with four fertilization treatments ie  P1: as
existing condition  (500 kg urea and 500 kg Ponska); P2: Urea 300 kg, the SP-150 kg and 150 kg KCl); P3:
like P1 + ½ Bio Urine 7,500 liters / ha; and P4: ½  P1 doses + Bio Urine 15,000 liters / ha. Corn planted in
farmers’ fields on a plot of 3.75 meters x 3.2 meters (12 m2). Corn is planted with a distance of 75 x 40 cm with
two plants per hole. Corn crop harvested at 65 days. Parameters measured were stover production, based on
a fresh weight per plant stover (g). Stover fresh weight per plant was obtained by weighing all parts of the
plant. To feed requirements of bulls as assumed 10% of the body weight, and bulls of body weight assumed
an average of 300 kg. For stover production data were analyzed by analysis of variance followed by Duncan
test. For data carrying capacity analyzed by software powersim 2,5d constructor. Calculations based on the
carrying capacity of 3 times planting corn planting. It also conducted a proximate analysis of the nutrient
content of the feed and the calculation of economic value generated berangkasan. The results showed that
production potential berangkasan fresh sweet corn in the village Gelgel Klungkung ranged from 71.50 t / ha
to 74.67 tonnes per hectare, but about 34% is still left in the land. Sweet corn straw carrying capacity in Gelgel
village with three times the planting of up to 17 bulls per hectare, but the potential is only utilized to 11 cows.
The potential of sweet corn stover  left in the land has potential to 6 bulls, and economically sale value
reached 6.0 million rupiah per hectare. Necessary to study the utilization of sweet corn that remains on the
land (34% of the potential available), to support increased cattle population in this area.

Key words: Carrying capacity of forage, sweet corn straw

ABSTRAK

Penelitian untuk mengetahui daya dukung jerami jagung manis untuk penggemukan sapi Bali telah
dilaksanakan di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dari bulan Maret sampai dengan
Desember 2014.   Untuk mengetahui produksi berangkasan riil di lapangan, dilakukan penanaman jagung
yang disusun dalam rancangan acak kelompok (RAK) dengan empat perlakuan. Perlakuan yang diberikan
adalah  perlakuan pupuk.  Perlakuan pemupukan yang diberikan yaitu: 1) P1: Cara Petani  (500 kg Urea dan
500 kg Ponska); P2: Urea 300 kg, SP-150 kg dan KCl 150 kg); P3: ½ Cara Petani + Bio Urin Sapi 7.500 liter/
ha; dan P4: ½ Cara Petani + Bio Urin Sapi 15.000 liter/ha. Jagung ditanam di lahan petani pada petak 3,75
meter x 3,2 meter (12 m2). Jagung ditanam dengan jarak 75 x 40 cm dengan dua tanaman per lubang.
Tanaman jagung dipanen pada umur 65 hari. Parameter yang diamati adalah  produksi brangkasan yang
didasarkan atas berat brangkasan segar per tanaman (g). Berat brangkasan segar per tanaman diperoleh
dengan cara menimbang seluruh bagian tanaman di atas tanah. Untuk kebutuhan pakan diasumsikan
10% dari bobot badan sapi, dan bobot badan sapi diasumsikan rata-rata 300 kg. Untuk data produksi
brangkasan  dianalisis dengan sidik ragam dilanjutkan dengan Uji Duncan.  Untuk data daya dukung
dianalisis dengan software powersim constructor 2,5d. Perhitungan daya dukung didasarkan atas
penanaman jagung 3 kali tanam. Selain itu juga dilakukan analisis proksimat terhadap kandungan gizi
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pakan serta perhitungan nilai ekonomi berangkasan yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan, Potensi
produksi berangkasan segar jagung manis di Desa Gelgel Kabupaten Klungkung berkisar antara 71,50
ton/ha sampai 74,67 ton per ha, namun sekitar 34%-nya masih tertinggal di lahan. Daya dukung berangkasan
jagung manis di Desa Gelgel dengan tiga kali penanaman mencapai 17 ekor per hektar, namun dari
potensi tersebut hanya termanfaatkan untuk 11 ekor sapi. Potensi brangkasan jagung manis yang tertinggal
di lahan  berpotensi mencukupi kebutuhan pakan 6 ekor sapi, dan secara ekonomis nilai jual berangkasan
tersebut  mencapai  6,0 juta rupiah rupiah per hektar.  Perlu dilakukan pengkajian pemanfaatan  berangkasan
jagung manis yang masih tertinggal  di lahan (34% dari potensi yang tersedia), untuk mendukung peningkatan
populasi sapi daerah ini.

Kata kunci : Daya dukung pakan, jerami jagung manis

PENDAHULUAN

Kabupaten Klungkung  merupakan sentra
pengembangan jagung nomor tiga di Bali dengan
luas tanam sekitar 3.520 ha (BPS, 2013). Selain
menghasilkan jagung pipilan kering, Klungkung
juga mengembangkan tanaman jagung manis
untuk memenuhi kebutuhan jagung manis di Kota
Denpasar.  Petani di lokasi pengembangan jagung
manis (Desa Gelgel Kabupaten Klungkung)  petani
juga memelihara  sapi Bali untuk penggemukan.
Sapi di daerah ini diberikan pakan berupa jerami
jagung manis dalam keadaan segar, yang tersedia
sepanjang tahun (Yasa, dkk.  2014). Komposisi
pakan hijauan dari jerami jagung manis sangat
bervariasi (10% sampai dengan 100%) tergantung
ketersediaan di lapangan. Berbeda dengan rumput
lapangan yang ketersediaannya    sangat terkait
dengan musim karena tidak dipelihara secara
khusus.

Menurut Bamualim (2010),  pada musim
kemarau (MK), disamping ketersediaannya
terbatas, mutu rumput alam  juga  rendah. Pada
saat  MK kandungan protein rumput alam menurun
± 4% sedangkan pada musim hujan meningkat 7-
10% (Wirdahayati   dan  Bamualim, 1990).
Kandungan protein di bawah 6%, menyebabkan
penurunan konsumsi pakan, akibatnya  bobot
badan ternak akan menurun (Mahyudin et al.
1990); padahal usaha  penggemukan sapi potong
memerlukan pakan dengan kwantitas yang cukup
dengan  kualitas yang baik secara kontinyu
(Gunawan, et al 1996). Ketersediaan pakan yang
berfluktuasi menyebabkan pertumbuhan ternak
sapi juga tidak konsisten sepanjang tahun.

Menurut Sudirman dan Imran (2007),  jerami
jagung muda yang dipanen muda mengandung gizi
yang cukup tinggi. Jerami jagung panen muda
mengandung  Protein kasar (PK) 11,33%, serat
kasar (SK) 28,00%, lemak kasar (LK) 0,68%,
Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 49,23%,
Abu 10,76%, Non Ditergen Fibres (NDF) 64,40%,

ADF 32,64% dan Total Digestible Nutrient (TDN)
53,00%. Kandungan PK sebesar 11,33%
mendekati standar kebutuhan PK untuk sapi
penggemukan yakni 12%  (Zulbardi et al. 2000).
Karena pakan merupakan salah satu faktor  utama
penentu keberlanjutan usaha peternakan pada
suatu wilayah (Yusdja dan Ilham, 2006), maka
dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi
daya dukung jerami jagung manis  untuk usaha
usaha penggemukan sapi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Gelgel,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
Provinsi Bali  dari bulan Maret sampai Desember
tahun 2014. Untuk mengetahui produksi
berangkasan riil di lapangan, dilakukan penanaman
jagung yang disusun dalam rancangan acak
kelompok (RAK) dengan empat perlakuan.
Perlakuan yang diberikan adalah  perlakuan
pupuk.  Perlakuan pemupukan yang diberikan
yaitu: 1) P1: Cara Petani  (500 kg Urea dan 500
kg Ponska); P2: Urea 300 kg, SP-150 kg dan KCl
150 kg); P3: ½ Cara Petani + Bio Urin Sapi 7.500
liter/ha; dan P4: ½ Cara Petani + Bio Urin Sapi
15.000 liter/ha. Jagung ditanam di lahan petani
pada petak 3,75 meter x 3,2 meter (12 m2). Jagung
ditanam dengan jarak 75 x 40 cm dengan dua
tanaman per lubang. Tanaman jagung dipanen
pada umur 65 hari (sesuai kebutuhan pasar jagung
manis). Parameter yang diamati adalah produksi
brangkasan yang didasarkan atas berat
brangkasan segar per tanaman (g). Berat
brangkasan segar per tanaman diperoleh dengan
cara menimbang seluruh bagian tanaman di atas
tanah. Untuk kebutuhan pakan diasumsikan 10%
dari bobot badan sapi, dan bobot badan sapi
diasumsikan rata-rata 300 kg. Untuk data produksi
brangkasan  dianalisis dengan sidik ragam
dilanjutkan dengan Uji Duncan.  Untuk data daya
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dukung dianalisis dengan software powersim
constructor 2,5d. Perhitungan daya dukung
didasarkan atas penanaman jagung 3 kali tanam
sesuai kondisi riil di petani. Selain dengan kedua
alat analisis tersebut, juga dilakukan analisis
proksimat pakan serta perhitungan nilai ekonomi
berangkasan jagung yang dihasilkan. Untuk
analisis proksimat, sampel jerami jagung manis
dilakukan di Laboratorium Nutrisi Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Udayana Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandungan Gizi dan Potensi Produksi
Berangkasan Jagung Manis

Berdasarkan definisi bahan pakan yang
dilaporkan oleh Wahyono dan Hardianto (2004),
bagian dari jerami jagung manis yang tersedia
adalah sumber serat kecuali kulit jagung baby.
Kulit jagung baby merupakan sumber energi.
Menurut mereka, sumber serat adalah bahan-
bahan yang memiliki kandungan serat kasar
(SK) e”18%; sumber energi adalah bahan-bahan
yang memiliki kadar protein kurang dari 20%,

dan serat kasar kurang dari 18% atau dinding
selnya kurang dari 35%. Tidak ada bagian dari
jerami jagung sebagai sumber protein; sumber
protein adalah bahan-bahan yang memiliki
kandungan protein kasar e” 20% baik bahan yang
berasal dari tumbuh--tumbuhan maupun yang
berasal dari hewan.

Kandungan gizi jerami jagung manis ini masih
lebih baik dibandingkan limbah tanaman lainnya
seperti laporan Wahyono dan Hardianto (2004).
Mereka menyebutkan bahwa jerami padi
mengandung PK 5,21% dengan serat kasar
26,8%. Selain itu, kandungan gizi jerami jagung
manis masih lebih baik dibandingkan rumput raja
(Pennisetum purpureophoides) dengan  PK 7,94%
dan  SK 29% (Yulistiani et al.  1997); rumput di
areal persawahan dengan PK 7,8% dan SK 23%
(Yulistiani et al.  (1997), Jerami jagung panen tua
terfermentasi dengan PK dan SK berturut-turut 8%
dan 21%, sedangkan yang tanpa fermentasi
berturut-turut 5% dan 35% (Preston 2006 diacu
dalam Tangendjaja dan Wina 2007).

Hasil penelitian menunjukkan, dari ke empat
perlakuan, P2 menghasilkan berangkasan
terbanyak namun  secara statistik tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05)
(Tabel 2).

Tabel 1. Hasil analisis proksimat bagian dari jerami jagung yang biasa dijadikan pakan sapi di Desa
Gelgel Kabupaten Klungkung tahun 2014

Sampel Bahan ABU (%) Serat Protein Lemak BETN
Kering (%) Kasar (%) Kasar (%) kasar (%) (%)

Kelobot 90,52 5,60 19,0 11,91 2,89 70,13
Batang jagung 91,63 11,03 33,0 9,68 2,70 68,23
Kulit jagung baby 93,27 5,60 15,0 13,99 4,23 69,45

Sampel dianalisis di Lab. Nutrisi Ternak Univ Udayana Denpasar

Tabel 2. Potensi produksi  berangkasan jagung manis di Desa Gelgel Kab. Klungkung Bali tahun 2014
(ton/ha)

                                    Perlakuan
Parameter

P1 P2 P3 P4

Hasil berangkasan 73,33a 74,67a 71,83a 71,50a

Keterangan :
- Huruf yang sama pada baris yang sama pada kolom yang berbeda menunjukkan tidak adanya

perbedaan yang nyata (P>0,05).
- P1: Cara Petani  (500 kg Urea dan 500 kg Ponska); P2: Urea 300 kg, SP-150 kg dan KCl 150 kg); P3:

½ Cara Petani + Bio Urin Sapi 7.500 liter/ha; dan P4: ½ Cara Petani + Bio Urin Sapi 15.000 liter/ha
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Potensi Daya Dukung dan Potensi Nilai Jual
Berangkasan Jagung Manis

Potensi produksi dan nilai jual berangkasan
tertinggi dihasilkan oleh P2, dan terendah
dihasilkan P4 (Tabel 2). Pada saat ini petani
menggunakan berangkasan jagung dalam bentuk
segar untuk pakan. Potensi berangkasan tiap-tiap
panen cukup banyak, sekitar 71,50 sampai 74,67
ton per ha, namun sekitar 34%nya masih tertinggal
di lahan (Tabel 3). Petani setempat  tidak
memanfaatkan batang jagung dari ruas ke dua
buah jagung ke bawah. Sebagai dampaknya dari
potensi daya dukung yang mencapai sekitar 17
ekor per ha, hanya mampu mendukung penyedian
pakan untuk 11-12 ekor saja.  Secara ekonomis,
nilai jual berangkasan terbuang mencapai  6,0 juta
rupiah sampai 6,6 juta rupiah.  Berbeda dengan
petani setempat, petani dari luar daerah Desa
Gelgel biasanya memanfaatkan seluruh batang

jagung dari pangkal sampai ke ujung tanaman.
Dari aspek gizi, berangkasan yang terbuang cukup
baik dengan kandungan protein kasar mencapai
9,68% namun mengandung serat kasar mencapai
33% setara dengan rumput gajah dengan PK 9,6
dan SK 32,7%  yang perlu dikaji pemanfaatannya
ke depan.

Petani kooperator di Desa Gelgel rata-rata
menanam jagung manis rata-rata 50 are, dengan
jumlah indeks pertanaman mencapai 3 kali dalam
satu tahun. Dengan memperhitingkan jarak tanam
80 x 30 cm (0,24 m2); 2 tanaman  per lubang,
jumlah tanaman yang dapat dipanen 80%,
atau 66.667 tanaman/ha. Bobot sapi yang
digemukkan 350 kg; konsumsi pakan segar 10%
bobot badan atau 35 kg/ekor/hari atau 0,035 ton/
hari; dan penggemukan dilakukan selama 6 bulan
(180 hari)  maka jumlah ternak sapi yang
berpotensi di tampung bisa mencapai 5-6 ekor
(Gambar 1).

Tabel 3. Potensi produksi, daya dukung,  dan nilai ekonomis berangkasan jagung manis di Desa Gelgel
2014

                         Perlakuan
Parameter

P1 P2 P3 P4

Berangkasan (kg/pohon) 1,10 1,12 1,08 1,07
Potensi produksi berangkasan total (ton/ha) 73,33 74,67 71,83 71,50
Potensi produksi berangkasan untuk pakan saat ini 0,718 0,738 0,720 0,708
per tanaman  (kg)
Potensi produksi berangkasan untuk pakan 47,83 49,17 48,00 47,17
per hektar (ton)
Potensi produksi berangkasan untuk pakan  3 kali 143,50 147,50 144,00 141,50
panen (ton)
Persentase untuk pakan dari produksi berangkasan (%) 65,2 65,8 66,8 66,0
Potensi nilai jual per panen  (Rp. 250/kg setara 11.958.393 12.291.728 12.000.060 11.791.726
rumput raja)
Berangkasan terbuang per tanaman (kg) 0,383 0,383 0,358 0,365
Potensi berangkasan terbuang per panen (ton) 25,5 25,5 23,8 24,3
Potensi berangkasan terbuang per hektar 76,5 76,5 71,5 73,0
dalam 3 kali panen  (ton)
Persentase terbuang (%) 34,8 34,2 33,2 34,0
Potensi nilai jual (Rp. 250/kg setara rumput raja) 6.375.032 6.375.032 5.958.363 6.083.364
Daya dukung sapi penggemukan saat ini (ekor/ha) 11,2 11,5 11,3 11,1
Potensi daya dukung pakan terbuang untuk 3 kali 5,99 5,99 5,60 5,71
panen (ekor/ha)
Potensi total  3 kali panen (ekor/ha) 17,2 17,5 16,9 16,8

Keterangan : Jarak tanam 80 x 30 cm (0,24 m2); 2 tanaman  per lubang, jumlah tanaman yang dapat
dipanen 80%, atau 66.667 tanaman/ha. Bobot sapi yang digemukkan 350 kg; konsumsi
pakan segar 10% bobot badan atau 35 kg/ekor/hari atau 0,035 ton/hari Penggemukan selama
6 bulan (180 hari)
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KESIMPULAN DAN SARAN

Potensi produksi berangkasan segar jagung
manis di Desa Gelgel Kabupaten Klungkung
berkisar antara 71,50 ton/ha sampai 74,67 ton per
ha, namun sekitar 34%-nya masih tertinggal di
lahan. Daya dukung berangkasan jagung manis
di Desa Gelgel dengan tiga kali penanaman
mencapai 17 ekor per hektar, namun dari potensi
tersebut hanya termanfaatkan untuk 11 ekor sapi.
Potensi brangkasan jagung manis yang tertinggal
di lahan  berpotensi mencukupi kebutuhan pakan
6 ekor sapi, dan secara ekonomis nilai jual
berangkasan tersebut  mencapai  6,0 juta rupiah
rupiah per hektar.

Perlu dilakukan pengkajian pemanfaatan
berangkasan jagung manis yang masih tertinggal
di lahan (34% dari potensi yang tersedia), untuk
mendukung peningkatan populasi sapi daerah ini.
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ABSTRACT

Potential Tetrastichus Schoenobii Ferr Egg Parasitoid ( Lepidoptera : Pyralidae )
as Biological Control Stem Borers Yellow Rice Cultivation Paddy Field

Rice stem borer is a major pest of rice crops. The intensity of the attack can reach 90% in the field. The control
measures that can be done by the use of parasitoids. Tetrastichus schoenobii (Ferr) (Hymenoptera:
Eulophidae) is an egg parasitoid species associated with yellow rice stem borer. The developments of
populations in natural often experience obstacles related to the biological and ecological adaptability to the
environment and impact on patterns of invasion and colonization ability. Based on this research done with
the aim to obtain data on potential of egg parasitoid T. schoenobii as biological agents to support integrated
pest control yellow rice stem borer in the field. The study was conducted in Badung, Tabanan and Jembrana,
from April to June 2015. Sampling was done by purposive random sampling with taken 50 egg masses per
week at the plant age of 14 until 63 days after transplanting (DAT) in an area of   2.5 hectares. Sampling
locations are determined at an altitude of 0-200 m. The observed of parameters include the abundance of
parasitoids T. schoenobii, the larvae of yellow rice stem borer, many other emerging parasitoid species and
invasion patterns of T schoenobii. The observations get T.schoenobii highest abundance found in Tabanan
as much as 57.86%, following the Badung regency of 43.49% and Jembrana amounted to 33.41%.
Parasitization level of T. schoenobii highest was found in Tabanan and the following of Jembrana regency
and Badung respectively 39.84; 34.17; and 25.99%. The female ratio of T. schoenobii in Badung, Tabanan
and Jembrana respectively 69.84; 75.04 and 70.30%. The invasion pattern of T. schoenobii in the three
districts approached in common that sigmoid pattern. Concluded egg parasitoid T. schoenobii in paddy rice
cultivation sufficient potential as a biological control agent of yellow rice stem borer.

Key words: Potential, egg parasitoid T. schoenobii, yellow rice stem borers

ABSTRAK .

Penggerek batang padi adalah salah satu hama utama tanaman padi. Intensitas serangannya dapat
mencapai 90% di lapang. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan parasitoid.
Parasitoid telur Tetrastichus schoenobii (Ferr) (Hymenoptera: Eulophidae) merupakan salah satu jenis
parasitoid yang berasosiasi dengan hama penggerek batang padi kuning. Perkembangan populasinya di
alam sering mengalami hambatan biologis maupun ekologis berkaitan dengan kemampuan adaptasi
terhadap lingkungannya dan berdampak terhadap pola invasi maupun kemampuan kolonisasinya.
Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data  potensi parasitoid
telur T. schoenobii sebagai agens hayati untuk mendukung pengendalian hama terpadu penggerek batang
padi kuning di lapang. Penelitian dilakukan di Kabupaten Badung, Tabanan dan Jembrana, mulai April
sampai Juni 2015. Pengambilan sampel  kelompok telur dilakukan secara purposive random sampling
sebanyak 50 kelompok telur per minggu pada tanaman padi umur 14 sampai 63 hari setelah tanam (hst)
dalam luasan 2,5 hektar. Lokasi pengambilan sampel ditentukan  pada ketinggian 0-200 m dpl.  Peubah
yang diamati meliputi  kelimpahan parasitoid T. schoenobii, banyaknya larva penggerek batang padi kuning,
banyaknya  parasitoid jenis lain yang muncul serta pola invasi T schoenobii. Hasil pengamatan mendapatkan
kelimpahan T. schoenobii tertinggi ditemukan di Kabupaten Tabanan, sebanyak 57,86%, menyusul Kabupaten
Badung  sebesar 43,49% dan Kabupaten Jembrana sebesar 33,41%. Tingkat parasitisasi T. schoenobii
tertinggi ditemukan di Kabupaten Tabanan menyusul Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana masing-
masing 39,84; 34,17; dan 25.99%. Nisbah betina T. schoenobii di Kabupaten Badung,Tabanan, dan
Jembrana masing-masing 69,84;75,04 dan 70,30%. Pola invasi T. schoenobii di ketiga kabupaten mendekati
kesamaan yakni berpola sigmoid. Disimpulkan parasitoid telur T. schoenobii di pertanaman padi sawah
cukup berpotensi sebagai agen pengendali hayati penggerek batang padi kuning.

Kata kunci : Potensi, parasitoid telur T. schoenobii,penggerek batang padi kuning
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PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian nasional
menunjukan kinerja yang semakin dinamis,
berbagai pendekatan terus digalakkan untuk
mencapai produksi padi 70,6 juta ton dan surplus
beras 10 juta ton. Strategi yang disusun untuk
peningkatan produktivitas dan produksi  tersebut
ditempuh melalui berbagai cara seperti perluasan
areal tanam, pengamanan produksi, dan
pemberdayaan kelembagaan pertanian serta
dukungan pembiayaan usahatani. Namun
demikian resiko turunnya produksi dan gagal panen
tetap terjadi.Perubahan iklim yang sangat tinggi,
adanya kejadian banjir, kekeringan dan ekplosi
serangan hama penyakit tetap menjadi kendala
dalam upaya tersebu (Anonimus 2011).

Penggerek batang padi adalah salah satu
hama utama pada tanaman padi. Intensitas
serangannya dapat mencapai 90% di lapang,
sehingga perlu mendapatkan perhatian serius.
Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk
mengatasi masalah hama tersebut adalah dengan
menerapkan konsep pengendalian hama terpadu
(PHT). Pengendalian hayati dengan pemanfaatan
parasitoid merupakan salah satu komponennya.
Parasitoid dapat dimanfaatkan dalam program
pengendalian hayati karena sudah tersedia di
alam, selektivitas tinggi dan tidak menimbulkan
hama baru, dapat berkembangbiak dan menyebar,
dapat mencari dan menemukan inang sendiri
sehingga pengendalian berjalan secara
berkelanjutan. Pelaksanaan pengendalian secara
hayati akan lebih efektif bila didukung oleh
pengetahuan tentang bioekologi parasitoid (Laba,
1998; Budiyasa, 2003).

Parasitoid Tetrastichus schoenobii (Ferr)
(Hymenoptera: Eulophidae) merupakan salah satu
jenis parasitoid telur  yang berasosiasi dengan
hama penggerek batang padi kuning pada stadia
telur (Kim et al., 1986 dan Supartha, 2001). Agus
(1991) menemukan bahwa parasitoid Tetrastichus
sp. memarasit telur penggerek batang padi kuning
pada tanaman padi umur empat minggu setelah
tanam (mst) sekitar 28,48%. Islam (1991)
menemukan bahwa sekitar 93% telur penggerek
batang padi kuning diparasitisasi oleh T.
schoenobii. Nurbaeti et al. (1994) menemukan
parasitisasi T. schoenobii  lebih dari 50% pada
telur penggerek batang padi kuning. Laba (1998)
menemukan bahwa parasitoid T. schoenobii
memarasit telur penggerek batang padi kuning
dengan parasitisasi yaitu 71% dan Kartohardjono
(2011) menemukan bahwa parasitoid Tetrastichus

sp. memarasit kelompok telur penggerek batang
padi dengan tingkat parasitisasi antara 7,5-38,0%.

Perkembangan populasi parasitoid
Tetrastichus sp di alam sering mengalami
hambatan biologis maupun ekologis berkaitan
dengan kemampuan adaptasi terhadap
lingkungannya. Kejadian tersebut  berdampak
terhadap pola invasi maupun kemampuan
kolonisasinya (Supartha, 2001). Berdasarkan hal
tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan untuk
mendapatkan data  potensi parasitoid telur
Tetrastichus sp penggerek batang padi kuning
sebagai agens hayati guna mendukung
pengendalian hama terpadu penggerek batang
padi kuning di lapang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Badung,
Tabanan dan Jembrana, mulai April sampai Juni
2015, menggunakan metode survey yakni dengan
melihat secara langsung keberadaan kelompok
telur penggerek batang padi kuning dan
mengambilnya pada setiap fase pertumbuhan
tanaman padi di lapang. Pengambilan sampel
kelompok telur dilakukan secara purposive random
sampling sebanyak 50 kelompok telur per minggu.
Pengambilan sampel dilakukan mulai tanaman
padi berumur 14 sampai 63 hari setelah tanam
(hst) dalam luasan 2,5 hektar. Lokasi pengambilan
sampel ditentukan  pada ketinggian 0-200 m dpl.
Sampel contoh diambil dengan cara memotong
daun padi yang berisi kelompok telur penggerek
batang padi kuning sepanjang 1 cm, kemudian
memasukkannya ke dalam kantong plastik, diberi
label lokasi serta tanggal pengambilannya dan di
bawa ke laboratorium untuk dipelihara dan
identifikasi lebih lanjut. Pengamatan dimulai sehari
setelah pengambilan sampel sampai parasitoid
tidak muncul lagi. Identifikasi parasitoid dilakukan
secara bertahap sesuai dengan sampel kelompok
telur yang diambil dari lapang. Identifikasi diamati
di bawah mikroskop menggunakan kunci
determinasi serangga (Kalshoven, 1981).

Peubah yang diamati dalam penelitian ini
meliputi  kelimpahan parasitoid T. schoenobii,
banyaknya larva penggerek batang padi kuning,
banyaknya  parasitoid jenis lain yang muncul serta
pola invasi T schoenobii. Kelompok telur yang
tidak menetas diseksi guna mengetahui larva
penggerek dan imago parasitoid yang masih
tertinggal dalam telur dengan cara rambut-rambut
yang menutupi telur diambil, dibuang, kemudian
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direndam dengan KOH 10% selama 24 jam dalam
tabung gelas panjang 4 cm, diameter 2 cm.
Perendaman tersebut bertujuan untuk
mempermudah memisahkan telur-telur satu sama
lainnya.  Perhitungan kelimpahan, tingkat
parasitisasi dan nisbah betina parasitoid T.
schoenobii dihitung berdasarkan rumus-rumus
sebagai berikut:

Kelimpahan populasi parasitoid :

                                          Σ populasi spesies a di lokasi x
Kelimpahan (K) :                                                         X 100%
                                           Σ populasi semua spesies yang
                                   ditemukan di lokasi x

Tingkat parasitisasi parasitoid  :
                                    3(E+F)

P (T. schoenobii) =                                            X 100%
              (G+H)+0.5(A+B)+(C+D)+3(E+F)

Keterangan
P = Tingkat parasitisasi
A = Banyaknya imago T. japonicum yang

muncul
B = Banyaknya imago T. japonicum yang tidak

muncul
C = Banyaknya imago T. rowani  yang muncul
D = Banyaknya imago T. rowani  yang tidak

muncul
E = Banyaknya imago T. schoenobii yang

muncul
F = Banyaknya imago T. schoenobii yang tidak

muncul
G = Banyaknya larva penggerek yang muncul
H = Banyaknya larva penggerek yang tidak

muncul

Nisbah betina parasitoid

N = J/T x 100%
Keterangan:
N= Nisbah betina parasitoid
J= Parasitoid T. schoenobii betina
T= Total parasitoid

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh
rerata kelimpahan populasi parasitoid T.
schoenobii ( Gb. 1) dan tingkat parasitisasinya
menunjukkan perbedaan nyata di ketiga
kabupaten, sedangkan nisbah betina dan pola
invasi sama. Kelimpahan T. schoenobii tertinggi
ditemukan di Kabupaten Tabanan, 33,20% lebih
tinggi dibandingkan kelimpahan di Kabupaten
Badung dan 73,18% dibandingkan Kabupaten
Jembrana  (Tabel 1).

Rerata tingkat parasitisasi parasitoid T.
schoenobii di ketiga kabupaten juga menunjukkan
perbedaan nyata. Tingkat parasitisasi T.
schoenobii tertinggi ditemukan di Kabupaten
Tabanan menyusul Kabupaten Badung dan
Kabupaten Jembrana masing-masing 39,84;
34,17; dan 25.99% (Tabel 1).

Rerata nisbah kelamin ketiga jenis parasitoid
di ketiga kabupaten di Bali ternyata tidak
menunjukkan perbedaan secara nyata.  Hasil
pengamatan menemukan perbandingan betina
jantan T. schoenobii masing-masing 69,84
(3,47:1);75,04 (3,88:1) dan 70,30% (3,05:1) untuk
Kabupaten Badung,Tabanan, dan Jembrana
(Tabel 1).

Tabel 1. Rerata kelimpahan populasi (%), tingkat parasitisasi (%) dan  nisbah betina parasitoid telur T.
schoenobii (%) di tiga kabupaten di Bali

 T. schoenobii
Lokasi

           Kelimpahan populasi (%) Tingkat parasitisasi(%) Nisbah betina  (%)

Kabupaten Badung 43,49 b 59,28 B 69,84 a
Kabupaten Tabanan 57,86 a 69,11 A 75,04 a
Kabupaten Jembrana 33,41 c 45,10 C 70,30 a

Keterangan :  angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom sama menunjukkan perbedaan  tidak
nyata pada uji BNT taraf 5%
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Gb. 1  Parasitoid T. schoenobii (Perbesaran 50 x)
   A = T. schoenobii betina
   B = T. schoenobii jantan
   (Sumber dok. pribadi 2015)

Pola invasi T. schoenobii di ketiga kabupaten
mendekati kesamaan yakni berpola sigmoid (Gb.
2).  Pada Gb. 2 terlihat invasi parasitoid  T.
schoenobii dimulai pada pengamatan minggu ke-
1 sampai ke-8 dengan tingkat parasitisasi yang
bervariasi. Invasi parasitoid T. schoenobii lebih
tinggi pada fase vegetatif tanaman padi (minggu
1-6) kemudian menurun pada fase generatif
tanaman padi (minggu 7-8).

Parasitoid telur T. schoenobii di pertanaman
padi sawah (Badung, Tabanan, dan Jembrana)
cukup berpotensi sebagai agen pengendali hayati
penggerek batang padi kuning. Potensi tersebut
terlihat dari kelimpahan, tingkat parasitisasi, nisbah

kelamin dan pola invasi parasitoid T. schoenobii
yang mendapatkan nilai yang cukup tinggi dan
bervariasi. Banyaknya parasitoid yang mempunyai
kemampuan memarasit yang tinggi dengan nisbah
kelamin (betina) yang lebih besar mengakibatkan
semakin berpotensinya parasitoid tersebut
sebagai agens hayati.

Kelimpahan parasitoid tertinggi ditemukan di
Kabupaten Tabanan menyusul Kabupaten Badung
dan Jembrana. Kejadian serupa juga ditemukan
pada variabel tingkat parasitisasi parasitoid.
Tingginya kelimpahan populasi dan tingkat
parasitisasi parasitoid secara umum berhubungan
erat dengan teknologi budidaya petani disamping
faktor lingkungan (suhu dan kelembaban). Kisaran
suhu dan kelembaban di lapang berkisar antara
22-30°C dan 78-88%, sementara suhu dan
kelembaban optimal yang diperlukan oleh
parasitoid adalah 25°C dan 85% (Widyarti, 2003).
Teknologi budidaya dimaksud diantaranya
pergiliran tanaman dan penggunaan pestisida.
Berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh nilai
korelasi masing-masing r  = -0,938** dan -0,923**
untuk  teknologi budidaya pergiliran tanaman dan
pestisida dan r = 0,974** dan 0,997** untuk suhu
dan kelembaban. Supartha (2001) menyatakan
bahwa kelimpahan populasi parasitoid dipengaruhi
oleh faktor intrinsik seperti kemampuan adaptasi
individu parasitoid terhadap inang dan faktor
ekstrinsik (dukungan lingkungan) seperti kualitas
nutrisi inang dan  hambatan biofisik dari tanaman
inang yang mempengaruhi perilaku pencarian dan
peneluran parasitoid pada inang. Selain itu praktek
bercocok tanam seperti intensitas penyemprotan
dan penggunaan jenis pestisida yang berspektrum
luas oleh petani juga memberi pengaruh yang besar
terhadap kehidupan parasitoid di lapang.

Gb. 2. Pola invasi parasitoid telur penggerek batang padi kuning di tiga kabupaten di Bali
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Hasil analisis nisbah betina parasitoid di
ketiga lokasi menunjukkan tidak ada perbedaan
secara nyata. Kejadian tersebut disebabkan oleh
adanya kondisi yang sama pada saat pengambilan
sampel yakni dilakukan pada musim tanam yang
bersamaan dan jenis inang yang sama.

Invasi parasitoid telur T. schoenobii di ketiga
kabupaten secara umum lebih tinggi pada fase
vegetatif dan lebih rendah pada fase generatif
pertumbuhan tanaman padi. Supartha (2001)
menyatakan bahwa dominansi T. schoenobii pada
fase vegetatif pertanaman padi tersebut
disebabkan oleh tingginya daya pemencaran
parasitoid tersebut dalam menginvasi pertanaman
baru. Pola konsumsi parasitoid yang
membutuhkan lebih banyak inang, yaitu
membutuhkan tiga telur inang untuk satu ekor
keturunannya menyebabkan tingkat
parasitisasinya paling tinggi pada fase tersebut.
Kondisi inang pada fase vegetatif pertumbuhan
tanaman padi lebih tinggi dibandingkan fase
generatif, sehingga menyebabkan banyaknya telur
inang yang terparasit oleh parasitoid ini. T.
schoenobii cenderung mencari tempat baru
dengan populasi telur inang yang lebih tinggi
dibandingkan dengan daerah lama ketika jumlah
inang mulai menurun. Menurut Israel, 1976 (dalam
Supartha,1993), kondisi tanaman padi pada fase
generatif secara anatomis mempunyai jaringan
sklerenkim lebih tebal, vaskuler lebih rapat, batang
lebih keras dan kandungan nutrisi rendah. Pada
kondisi tersebut daun tanaman lebih kaku dan
tajam sehingga imago penggerek batang padi
akan lebih susah dalam melakukan peletakkan
telur, akibatnya akan berdampak terhadap
rendahnya populasi inang.

KESIMPULAN

Parasitoid telur T. schoenobii di pertanaman
padi sawah (Badung, Tabanan, dan Jembrana)
cukup berpotensi sebagai agen pengendali hayati
penggerek batang padi kuning. Potensi tersebut
terlihat dari banyaknya parasitoid dengan
kemampuan memarasit yang tinggi dan nisbah
kelamin (betina) yang lebih besar.
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ABSTRACT

Study on Soil Fertility Status in Support of Agricultural Commodities Map Area Based
on Agro Ecological Zone Scale 1: 50.000 at District of Gianyar

Land use in an area that does not according to the potential land resources impact on the decrease in land
productivity. So that accurate data and information on the potential of land resources in order to support
agricultural development activities urgently needed. Agro-ecological zone is a map that can store data and
information on potential land resources, as well as useful in managing land use through the grouping of area
based on similarities in the nature and area condition. Agro ecological zoning refers to the biophysical
conditions (slope, soil depth, and elevation), climate (rainfall, humidity and temperature) and the requirements
of growing crops such as soil fertility. The activity to determine the fertility status of the land in support of
agricultural commodities zoning map scale of 1: 50,000 conducted in Gianyar in fiscal year 2015. The
activities conducted by survey method at some point of observations and take soil samples to be analyzed
in the laboratory of the Faculty of Agriculture, University of Udayana to texture, DHL, pH, C-total, N-total, P2O5

and K2O. Activity results show the variation of soil properties were analyzed expected caused by the pattern
of land management, land the location of the and other factors, besides that there are four zones with some
alternative commodity in Gianyar.

Key words : Soil fertility, zoning commodities and Gianyar regency.

ABSTRAK

Pemanfaatan lahan suatu wilayah yang tidak sesuai dengan potensi sumberdaya lahan berdampak terhadap
munculnya lahan kritis, peningkatan degradasi lahan, sehingga berakibat terjadinya penurunan produktivitas
lahan. Untuk dapat mencegah terjadinya penurunan produktivitas lahan diperlukan informasi dasar berupa
data spasial (peta) potensi sumberdaya lahan, yang memberikan informasi penting tentang distribusi,
luas, tingkat kesesuaian lahan, faktor pembatas, dan alternatif teknologi yang dapat diterapkan.
Pengelompokan bertujuan untuk menetapkan areal pertanaman dan komoditas potensial berskala ekonomi
tertata dengan baik agar diperoleh sistem usaha tani yang berkelanjutan. Penetapan zona agroekologi
mengacu kepada kondisi biofisik lahan (lereng, kedalaman tanah, dan elevasi), iklim (curah hujan,
kelembapan dan suhu) dan persyaratan tumbuh tanaman seperti tingkat kesuburan lahan. Kegiatan untuk
mengetahui status kesuburan lahan dalam mendukung peta pewilayahan komoditas pertanian skala 1 :
50.000 dilakukan di Kabupaten Gianyar pada tahun anggaran 2015. Kegiatan dilakukan dengan metode
survey di beberapa titik pengamatan dan mengambil contoh tanah untuk dianalisis di laboratorium Fakultas
Pertanian, Universitas Udayana terhadap tekstur, DHL, pH, C-total, N-total, P2O5 K2O, KTK dan KB. Hasil
kegiatan menunjukkan adanya variasi dari sifat-sifat tanah yang dianalisis yang diduga disebabkan oleh
pola pengelolaan lahan, letak lahan dan faktor-faktor lainnya, disamping itu terdapat empat zona dengan
beberapa alternatif komoditasnya di Kabupaten Gianyar.

Kata kunci : Kesuburan lahan, pewilayahan komoditas dan Kabupaten Gianyar
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PENDAHULUAN

Pemanfaatan lahan suatu wilayah yang tidak
sesuai dengan potensi sumberdaya lahan
berdampak terhadap munculnya lahan kritis,
peningkatan degradasi lahan, sehingga berakibat
terjadinya penurunan produktivitas lahan. Untuk
dapat mencegah terjadinya penurunan
produktivitas lahan diperlukan informasi dasar
berupa data spasial (peta) potensi sumberdaya
lahan, yang memberikan informasi penting tentang
distribusi, luas, tingkat kesesuaian lahan, faktor
pembatas, dan alternatif teknologi yang dapat
diterapkan (Suryana et al., 2005 dalam Susanto
dan Sirappa, 2007). Data dan informasi yang akurat
mengenai potensi sumberdaya lahan dalam rangka
mendukung kegiatan pembangunan pertanian
sangat diperlukan (Puslitbangtanak, 2002 dan
Bhermana et al., 2011).

Data dan informasi potensi sumberdaya lahan
untuk mendukung pembangunan pertanian secara
luas di Kabupaten Gianyar masih terbatas dan
heterogen, bukan hanya jumlah, skala dan
kepentingannya, tetapi instansi pembuat peta
sebagai sumber data dan informasi masih tersebar
dan belum terkoordinasi dengan baik. Oleh karena
itu, pembuatan pangkalan data untuk menampung
data dan informasi hasil-hasil pemetaan dan
kegiatan lainnya perlu dilakukan agar replikasi dan
duplikasi terhadap peta dapat dipantau secara baik.

Zona agroekologi merupakan peta yang dapat
menampung data dan informasi mengenai potensi
sumberdaya lahan, disamping bermanfaat dalam
menata penggunaan lahan melalui pengelompokan
wilayah berdasarkan kesamaan sifat dan kondisis
wilayah. Pengelompokan bertujuan untuk
menetapkan areal pertanaman dan komoditas
potensial berskala ekonomi tertata dengan baik
agar diperoleh sistem usaha tani yang
berkelanjutan. Penetapan zona agroekologi
mengacu kepada kondisi biofisik lahan (lereng,
kedalaman tanah, dan elevasi), iklim (curah hujan,
kelembapan dan suhu) dan persyaratan tumbuh
tanaman agar tanaman dapat tumbuh dan
berproduksi optimal (Amien, 1994; Djaenudin et
al., 2000). Pemilihan tanaman yang sesuai untuk
diusahakan pada suatu kawasan ditentukan
berdasarkan keadaan lereng, tekstur, tingkat
kemasaman (kesuburan), dan suhu (Amien, 1997).

Tingkat kemasaman tanah berkaitan erat
dengan tingkat kesuburan tanah. Lahan-lahan
dengan tingkat kemasaman tanah tinggi (pH
rendah) akan mempengaruhi kesuburan lahan
pertanian dan pertumbuhan tanaman.

Ketersediaan unsur hara di dalam tanah masam
sangat kecil, disamping melimpahnya kelarutan
unsur-unsur yang bersifat racun bagi tanaman
(Lingga dan Marsono, 2007). Dalam hal budidaya
tanaman, reaksi tanah yang optimal bagi
pertumbuhan tanaman adalah rekasi tanah yang
netral, namun demikian tidak sedikit tanaman yang
mampu tumbuh baik pada tanah yang bereaksi
agak masam atau agak basa. Untuk mengetahui
reaksi tanah bisa dilakukan langsung di lapangan
dengan soil tester, demikian juga dengan
kesuburan tanah bisa dilakukan dengan melihat
gejala yang tampak pada tanaman. Namun
demikian, analisis contoh tanah di laboratorium
akan menjadi solusi terbaik untuk mengetahui
tingkat kesuburan tanah di lapangan.

Tingkat kemasaman tanah (pH) tanah yang
berkaitan erat dengan status kesuburan lahan
merupakan salah satu variabel yang digunakan
dalam membuat peta kesesuaian lahan untuk
komoditas tanaman tertentu. Penggunaan
pengetahuan tentang informasi kesuburan lahan
serta informasi lahan lainnya untuk suatu
perencanaan penggunaan lahan akan menghindari
atau mencegah kekeliruan akan gagalnya suatu
lahan untuk pengembangan komoditas pertanian.
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik
kesuburan lahan dalam mendukung peta
pewilayahan komoditas pertanian skala 1 : 50.000
di Kabupaten Gianyar.

METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini,
meliputi (1) peta topografi/ Rupabumi skala 1:
25.000 – 1:50.000, (2) foto udara skala 1:100.000,
(3) peta geologi lembar Pulau Bali skala 1:250.000,
(4) citra satelit Landsat, (5) peta satuan lahan dan
peta zonasi komoditas skala 1:250.000, dan peta
iklim, (5) Bahan lapang untuk pengambilan contoh
tanah. Disamping bahan-bahan di atas juga
digunakan peralatan untuk survai lapangan, seperti
GPS, kompas, bor, buku Manual Soil Color,
meteran dan peralatan lainnya.

Pada prinsipnya penelitian dilaksanakan
melalui penelaahan data skunder (deskwork) dan
pengamatan langsung di lapangan. Deskwork
dilakukan untuk menelaah data/peta dan informasi
yang telah tersedia untuk menyusun peta satuan
lahan sebagai konsep untuk penelitian lapangan

Studi Status Kesuburan Lahan Dalam Mendukung Peta Pewilayahan Komoditas Pertanian
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dan penyusunan zonasi komoditas pertanian.
Penggunaan lahan saat ini disusun berdasarkan
klasifikasi citra satelit secara manual dan digital
dengan merujuk pada peta penggunaan lahan yang
lama. Penggunaan lahan saat ini dipakai untuk
analisis lahan potensial dan tersedia untuk
pengembangan intensifikasi pertanian.

Sedangkan penelitian lapangan dilakukan
untuk verifikasi hasil deskwork, dan identifikasi
keadaan sumberdaya lahan termasuk di dalamnya
identifikasi kebutuhan pengguna (user
requirement), pengambilan sampel tanah, serta
pengamatan daya dukung biofisik lahan. Prosedure
pengamatan tanah di lapangan mengacu pada
Petunjuk Teknis Pangamatan Tanah oleh Balitanah
(2004). Berdasarkan hasil-hasil pengamatan
lapangan, perbaikan terhadap satuan lahan,
penggunaan lahan serta analisis zonasi dan
ketersediaan lahan untuk pengembangan
dilakukan.

Analisis zonasi komoditas pertanian untuk
berbagai komoditas/kelompok komoditas disusun
melalui analisis kesesuaian lahan dengan
memperhatikan kriteria persyaratan tumbuh
tanaman, pengelolaan dan tindakan konsevasi
sumberdaya lahan. Kriteria yang diwujudkan
dalam faktor-faktor pembatas lahan merujuk pada
berbagai sumber yang dikemukakan oleh
Djaenudin et al. (2000), Bunting (1983), CSR/FAO
Staff (1983) dan beberapa rujukan lainnya. Faktor-
faktor pembatas lingkungan (fisik dan kimia) yang
dipakai sebagai variable penilaian adalah iklim,
topografi, tekstur, lereng, drainase dan kedalaman
efektif tanah dan kesuburan.

Klasifikasi kesesuian lahan sebagai dasar
dalam penelitian ini dilakukan sampai tingkat ordo
dan kelas. Ketersediaan lahan pengembangan
diperoleh dengan mengoverlay antara peta agro-
ekologi dengan penggunaan lahan saat ini. Lahan
pengembangan tersedia, apabila lahan tersebut
menurut analisis dikatagorikan sesuai untuk
komoditas tertentu dan penggunaan lahan saat
ini tidak bersifat permanen (misalnya, rerumputan,
semak, lahan kering dan sebagainya). Apabila
lahan tersebut dikatagorikan sesuai untuk tanaman
tertentu, tetapi jenis penggunaan lahannya bersifat
permanen maka lahan tersebut tidak tersedia untuk
pengembangan.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Kajian dilakukan di seluruh kecamatan di
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kajian ini

dilakukan dari bulan Januari s/d Desember tahun
2014.

Keadaan Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu
Kabupaten dari sembilan kabupaten/kota yang
terdapat di Provinsi Bali. Kabupaten Gianyar
memiliki tujuh kecamatan dengan luas wilayah 365
km2 atau sekitar 6,53 % dari luas wilayah Provinsi
Bali. Secara Goegrafis Kabupaten Gianyar terletak
diantara 80 18’ 48" – 80 29’ 40" Lintang Selatan,
1150 13’ 29" – 1150 22’ 23" Bujur Timur dengan
batas-batas wilayah sebagai berikut : (1) Sebelah
Utara :Kabupaten Bangli; (2) Sebelah Barat
Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli; (3)
Sebelas Selatan:Selat Badung dan Samudra
Indonesia; (4) Sebelah Timur:Kabupaten Badung
dan Kota Denpasar

Kondisi topografis Kabupaten Gianyar terbagi
menjadi dua wilayah, dengan karakteristik yang
berbeda, bagian utara merupakan wilyah
bergelombang, sedangkan wilayah selatan
merupakan dataran rendah dan dataran pantai.
Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gianyar
tergolong kedalam tanah  Regosol. Bahan induk
tanah di kawasan ini terdiri dari abu dan tufa volkan
intermedier. Menurut Puslittanak (1994), tanah-
tanah di daerah ini digolongkan kedalam ordo :
Andisol, Inceptisol, Alfisol dan Alfisol. Selanjutnya
pada kategori great grup digolongkan kedalam :
Tropaquepts, Fragiaquepts, Placaquepts,
Epiaquands, Duraquands, Placaquands,
Hapludands, Epiaqualfs, dan Hapludalfs (Bappeda.
2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan lahan dan Sistem Lahan

Berdasarkan pengamatan peta penggunaan
lahan, kondisi eksisting penggunaan lahan di
Kabupaten Gianyar terdiri 6 jenis yaitu kebun,
lahan terbuka, sawah irigasi, ladang, sawah tadah
hujan dan semak belukar. Pemanfaatan lahan
untuk pertanian saat ini yaitu untuk pertanian lahan
sawah lebih kurang seluas 14.575 hektar, kebun
11.251 hektar, hutan rakyat 116 hektar (BPS,
2015).

Lahan sawah untuk produksi pertanian
tanaman pangan dan palawija terdapat di semua
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kecamatan. Sedangkan tegalan disamping untuk
usaha tani lahan kering seperti padi gogo dan
palawija umumnya terdapat di kecamatan-
kecamatan yang sumber irigasinya hanya
mengandalkan curah hujan

Analisis Kesuburan T anah

Analisis kualitas lahan ini mencakup analisis
kandungan hara yang terkandung dalam tanah
dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan
tanaman. Analisis kesuburan tanah bersumber dari
hasil analisis laboratorium contoh tanah yang
diambil di 25 lokasi yang telah mempertimbangkan
perbedaan-perbedaan karakteristik lahan yang
terdapat di peta satuan lahan.

Berdasarkan hasil analisis laboratorium,
kondisi kesuburan tanah dapat dijelaskan
sebagaimana berikut :

Reaksi tanah (pH)

Reaksi tanah menunjukkan sifat kemasaman
atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai
pH. Nilai pH menunjukkan banyaknya konsentrasi
ion hidrogen (H+) di dalam tanah. Makin tinggi
kadar ion H+ di dalam tanah, semakin masam
tanah tersebut. Nilai pH tanah di lokasi kegiatan
berkisar antara pH 5,30 (masam) hingga yang
tertingi 7,10 (netral). Dari data yang ada, umumnya
tanah-tanah yang bereaksi agak masam sampai
netral merupakan lahan sawah. Proses
penggenangan (anaerob) pada lahan sawah
umumnya dapat meningkatkan pH tanah lahan
sawah. Pengolahan tanah, pemupukan dan
pemberian kapur atau pemberian bahan organik,
merupakan bentuk pengelolaan lahan yang mampu
mempengaruhi tingkat pH tanah. Tingkat
kemasaman tanah yang tinggi (pH rendah)
merupakan salah satu masalah apabila tanah
tersebut dipergunakan untuk usaha tani atau usaha
budidaya tanaman pangan, sehingga tanah ini perlu
ada upaya pengelolaan lahan seperti pemberian
kapur atau bahan organik untuk meningkatkan pH.
Dengan pH mendekati netral ketersediaan kation-
kation dan anion akan lebih mudah, sehingga hara
dalam tanah menjadi tersedia untuk pertumbuhan
dan perkembangan tanaman.

C-organik

C-organik tanah menunjukkan kadar bahan
organik yang terkandung dalam tanah. Tanah

tanah sawah dengan pengelolaan/penggunaan
lahan secara terus menerus, umumnya
mempunyai tingkat kadar C organik yang lebih
rendah bila dibandingkan dengan tanah tegalan/
kering/kebun. Kadar C-organik tanah juga
mengindikasikan tingkat kesuburan tanah yang
bersangkutan. Kadar C-organik tanah yang tinggi
merupakan salah satu tanda bahwa tanah tersebut
subur. Kadar C organik di lokasi kegiatan berkisar
antara  0,12 % (sangat rendah) sampai 2,55 %
(sedang). Pemberian bahan organik ke dalam
tanah, pengaturan pola tanam dan penanaman
bahan penutup tanah yang bisa menjerap N bebas
dari udara (kacang-kacangan) merupakan bentuk
pengelolaan lahan yang diharapkan dapat
meningkatkan kadar C organik di dalam tanah.

Nitrogen tanah

Unsur N (nitrogen) merupakan unsur esensial
dan salah satu unsur makro yang sangat diperlukan
tanaman. Bahan organik tanah merupakan sumber
N utama di dalam tanah. Kadar N tanah biasanya
bisa dijadikan acuan dalam menentukan dosis
pemupukan urea pada tanah bersangkutan. Fungsi
N adalah memperbaiki pertumbuhan vegetatif
tanaman. Tanaman yang tumbuh pada tanah yang
cukup N, berwarna lebih hijau. Gejala kekurangan
N, tanaman tumbuh kerdil, pertumbuhan akar
terbatas dan daun-daun kuning dan gugur. Kadar
N tanah di wilayah kegiatan bervariasi, berkisar
antara 0,01 % (sangat rendah) sampai dengan 0,25
% (sedang). Dari hasil analis laboratorium
terhadap contoh-contoh tanah yang diambil
menunjukkan tingkat pemanfaatan lahan
mempengaruhi kadar N-total tanah. Pemanfaatan
lahan secara terus menerus dalam sistem sawah
dengan siklus yang terbuka, menyebabkan N
tanah terkuras, sebaliknya di tegalan atau kebun
dengan siklus yang hampir tertutup dan
pemanfaatan lahan secara diversifikasi
memberikan peluang N–total tanah lebih terjaga
ketersediaannya. Pemberian bahan organik,
pemupukan dengan pupuk yang mengandung N
dan pengaturan pola tanam diharapkan dapat
menjaga ketersediaan N dalam tanah.

P2O5 tanah

Kadar P2O5 tanah di wilayah kegiatan sangat
bervariasi yaitu antara 31 mg/100g hingga 228 mg/
100g. Informasi kadar P2O5 tanah diperlukan
mengingat unsur P berperan cukup banyak untuk
pertumbuhan dan perkembangan ranaman. Nilai
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kadar P2O5 ini berdasarkan kriteria penilaian sifat
kimia tanah tergolong dari mulai sedang hingga
sangat tinggi. Sumber-sumber unsur P berasal dari
mineral-mineral yang terdapat dalam tanah itu
sendiri, juga berasal dari bahan-bahan organik
tanah serta pupuk buatan seperti Phonska atau
Pelangi atau pupuk P-alam lainnya.

K2O tanah

Kadar kalium dalam bentuk K2O merupakan
kalium yang dapat dipertukarkan untuk dapat
diserap tanaman. Kadar K2O tanah di wilayah
kegiatan antara 21 mg/100g hingga 122 mg/100g.
Kandungan K2O ini berdasarkan kriteria kesuburan
tergolong sedang hingga sangat tinggi. Variasi
kandungan K2O5 tanah ini ditentukan oleh kondisi
pembentukan tanahnya. Pengelolaan lahan,
pemupukan, pemberian bahan organik dan lainnya
merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang bisa
menjaga dan meningkatkan ketersediaan unsur
kalium di dalam tanah.

KTK tanah

Kapasitas Tukar Kation (KTK) merupakan sifat
kimia tanah yang sangat erat hubungannya dengan
kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi mampu
menyerap dan menyediakan unsur hara lebih baik
daripada tanah dengan KTK rendah. Karena unsur-
unsur hara terdapat dalam kompleks jerapan koloid
maka unsur-unsur hara tersebut tidak mudah
hilang tercuci oleh air. Tanah-tanah dengan
kandungan bahan organik atau dengan kadar liat
tinggi mempunyai KTK lebih tinggi dari pada tanah-
tanah dengan kadar bahan organik rendah atau
berpasir. KTK tanah menggambarkan kation-kation
tanah seperti kation Ca, Mg, Na dan K dapat
dipertukarkan dan diserap oleh perakaran
tanaman. KTK tanah di wilayah  kegiatan antara
7,12 me/100 g hingga 25,20 me/100 g.
Berdasarkan kriteria kesuburan tanah, KTK tanah
di wilayah kegiatan tergolong dari rendah hingga
tanah/lahan yang mempunyai tingkat kesuburan
yang tinggi.

Kejenuhan basa

Kejenuhan basa menunjukkan perbandingan
antara jumlah kation-kation basa dengan jumlah
semua kation (kation basa dan kation asam) yang
terdapat dalam kompleks jerapan tanah. Jumlah
maksimum kation yang dapat dijerap tanah
menunjukkan besarnya nilai kapasitas tukar kation

tanah tersebut. Kation-kation basa umumnya
merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman.
Disamping itu basa-basa umumnya mudah tercuci,
sehingga tanah tersebut belum banyak mengalami
pencucian dan merupakan tanah yang subur.
Kejenuhan basa berhubungan erat dengan pH
tanah, dimana tanah-tanah dengan pH rendah
umumnya mempunyai kejenuhan basa rendah,
sedang tanah-tanah dengan pH yang tinggi
mempunyai kejenuhan basa yang tinggi pula.
Kisaran kejenuhan basa di lokasi kegiatan
berkisar antara 88 sampai dengan > 100 %.

Sistem Pertanian dan Alternatif Komoditas
Pertanian

Pada Tabel 1 disajikan sistem pertanian
dengan alternatif komoditas pertanian yang
disertai simbul, luasan dalam bentuk hektar dan
persen. Terdapat empat zona di Kabupaten
Gianyar, yaitu : (1) Zona I/Dj dengan sistem
pertanian lahan kering dengan arahan komoditas
adalah untuk lahan konservasi, mengingat lahan
ini bertofografi sangat curam (lereng > 40 %)
dengan luasa 5.700 hektar (15,60 %); (2) Zona II,
pertanian lahan kering (II/De), tanaman perkebunan
seluas 850 hektar (2,33 %), Zona II, pertanian
lahan kering, tanaman pangan dan perkebunan (II/
Dfe) seluas 531 hektar (1,45 %), zona II, hutan
lahan kering (II/Dj) seluas 1405 hektar (3,85 %)
dengan arahan untuk lahan konservasi; (3) Zona
III, pertanian lahan kering, tanaman pangan dan
perkebunan (III/Dfe) seluas 9536 hektar (26,10 %),
Zona III, pertanian lahan kering, tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan (III/Dhfe) seluas 1475
hektar (4,04 %); (4) Zona IV pertanian lahan kering,
tanaman pangan dan perkebunan (IV/Dfe) seluas
8144 hektar (22,29 %), Zona IV pertanian lahan
basah, tanaman pangan (IV/Wf) seluas 8625
hektar (23,61 %). Setiap zona yang
terbentuk di Kabupaten Gianyar disertai dengan
alternatif komoditas pertanian yang bisa dipilih
petani sesuai dengan kebutuhannya (Tabel 1)

KESIMPULAN DAN SARAN

Satus kesuburan lahan di lokasi kegiatan
bervariasi, tergantung dari tingkat pengelolaan
lahan, pola tanam dan lokasi dari lahan yang
bersangkutan. Status kesuburan lahan di
Kabupaten Gianyar dari berstatus kesuburan
sedang sampai berstatus kesuburan tinggi.
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Terdapat empat zona pewilayahan komoditas di
Kabupaten Gianyar dengan alternatif komoditas
pertanian yang bisa dipilih petani.

Kajian yang lebih detail (skala lebih besar)
perlu dilakukan di lokasi yang sama atau di lokasi
lain dengan metode survey yang sudah baku.
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Tabel 1. Sistem pertanian dan alternatif komoditas di Kabupaten Gianyar berdasarkan zona agroekologi
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diberi nomor dan dikutip dalam naskah. Foto dapat
dikirim dengan ukuran 4 R. Biaya pemuatan foto
bewarna akan dibebani ke penulis. Grafik hasil
pengolahan data dikirim dalam file yang terpisah
naskah ilmiah dan disertai nama program dan
data dasar penyusunan grafik. Pembahasan
yang disajikan hendaknya memuat tafsir atas
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