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ABSTRACT

Analysis Variety of Two Young Corn Haverst  in the District Klungkung , Bali

The highest demand of corn consumption are sweet corn and sticky corn. Analysis of two varieties of young
corn harvest is done at Subak Gelgel, Gelgel Village, Klungkung District, Klungkung Regency, Bali during
cropping patern season from April to June 2016. The analysis was done on the farm by observing each in
three farmers. Analysis was conducted on the agronomic components and feasibility of farming. The analysis
showed Bonaza sweet corn growth and yield have significantly higher compared with the sticky corn average
yield of 13.15 t/ha and 9.79 t/ha. Bonanza sweet corn farming more profitable than corn sticky. The average
profit farming of Bonanza sweet corn and sticky corn is 44.215 million, - and 36.288 million per hectare.
Farming of sweet corn and sticky corn in this area are viable. This can be seen from the B/C ratio> 1 are
respectively 2.41 and 2.07. Judging from the revenue and the profits generated in accordance with the
current conditions do these analyzes are advised to seek Bonaza sweet corn, but if there is a promising
market demand with an increase in the selling price of sticky corn can be used as an alternative to cultivate.
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ABSTRAK

Kebutuhan jagung konsumsi tertinggi adalah jagung manis dan jagung pulut. Analisis terhadap dua varietas
jagung panen muda tersebut dilakukan di Subak Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung, Bali pada musim tanam April-Juni 2016. Analisis dilakukan pada usahatani dengan melakukan
pengamatan masing-masing pada 3 petani.Analisis dilakukan terhadap komponen agronomis dan kelayakan
usahatani.  Hasil analisis menunjukkan jagung manis Bonaza memiliki pertumbuhan dan hasil yang nyata
lebih tinggi dibandingkan dengan jagung pulut dengan rata-rata hasil 13,15 t/ha dan 9,79 t/ha. Usahatani
jagung manis Bonanza lebih menguntungkan dibandingkan dengan jagung pulut. Rata-rata keuntungan
usahatani jagung manis Bonanza dan jagung pulut yaitu 44.215.000,- dan 36.288.000 per hektar. Usahatani
jagung manis dan jagung pulut di daerah ini layak diusahakan.  Hal ini terlihat dari B/C ratio yang >1 yaitu
masing-masing 2,41 dan 2,07.Dilihat dari penerimaan dan keuntungan yang dihasilkan sesuai dengan
kondisi saat dilakukan analisis ini disarankan untuk mengusahakan jagung manis Bonaza, namun apabila
ada permintaan pasar yang menjanjikan dengan adanya peningkatan harga jual jagung pulut dapat dijadikan
alternatif untuk diusahatanikan.

Kata kunci: Analisis, agronomis, usahatani,  jagung panen muda

PENDAHULUAN

Jagung merupakan salah satu tanaman
terpenting di dunia selain padi dan gandum. Jagung
merupakan sumber karbohidrat yang merupakan
alternatif pangan (Nurwahidah et al., 2015).
Pramono (2015) menyatakan Jagung merupakan

komoditas tanaman pangan yang menjadi prioritas
setelah padi. Pemerintah mencanangkan upaya
peningkatan produksi jagung tahun 2014 dengan
target yang harus dicapai tahun 2015 yaitu 20,31
juta ton dengan pertumbuhan 5,57% melalui upaya
khusus (UPSUS) peningkatan produksi Pajale
(padi jagung kedelai). Peningkatan pertumbuhan
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ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan
komoditas ini yang terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan akan jagung
meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk selain jugapeningkatan kebutuhan
industri pangan dan industri pakan ternak.Kumar
et al. (2013) menyatakan kebutuhan jagung
konsumsi sangat beragam seperti jagung baby
(baby corn), jagung berondong, jagung protein
tinggi dan jagung dengan kandungan minyak yang
tinggi, namun Riadi et al. (2015) menyatakan dari
semua jagung konsumsi tersebut yang paling
banyak dibutuhkan adalah jagung manis dan
jagung pulut.

Kedua jenis jagung ini merupakan jagung
yang dipanen muda dan banyak disukai oleh
masyarakat. Konsumsi jagung jenis ini lebih
banyak untuk jagung bakar, rebus atau sayuran.
Selama ini pemenuhan jagung termasuk jagung
manis di Bali lebih banyak didatangkan dari Jawa.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Basuki dan
Yuwono (2011) yang menyatakan usahatani jagung
manis di Jawa memiliki pangsa pasar salah
satunya Provinsi Bali.

Lima tahun terakhir usahatani jagung panen
muda seperti jagung manis dan jagung pulut
sangat berkembang.  Hal ini merupakan salah satu
yang mempengaruhi penurunan luas panen tanam
jagung di Bali selain faktor kekurangan air dan alih
fungsi komoditi dan lahan.Badan Pusat Statistik
Prov. Bali (2015) menyatakan penurunan luas
panen jagung di Bali tahun 2015 sebesar 10,96%.

Subak Gelgel, di Kabupaten Klungkung
merupakan salah satu subak yang
mengembangkan usahatani jagung panen muda.
Jagung manis dan jagung pulut merupakan jenis
jagung yang banyak diusahakan sepanjang tahun
karena prospek pasarnya yang menjanjikan. Selain
prospek pasar yang menjanjikan usahatani jagung
tersebut memerlukan waktu, tenaga dan biaya
yang lebih rendah dari usahatani padi.Usahatani
kedua jenis jagung ini memiliki perbedaan dalam
penggunaan biaya produksi dan produktivitas,
sehingga perlu dianalisis untuk mengetahui
keragaan dan kelayakan usahataninya.

METODE PENELITIAN

Analisis terhadap usahatani jagung ini
dilakukan di Subak Gelgel, Desa Gelgel,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,
Bali pada musim tanam April-Juni 2016.  Analisis

dilakukan pada usahatani petani dengan
melakukan pengamatan masing-masing pada 3
petani dengan luasan antara 500m2-2.000 m2.

Budidaya T anaman

Jagung manis

Budidaya tanaman seperti yang umum
dilakukan oleh petani.  Penanaman dilakukan pada
lahan dengan TOT (tanpa olah tanah).  Dua minggu
sebelum dilakukan penanaman dilakukan
penyemprotan lahan dengan herbisida.
Penanaman dilakukan dengan cara tugal
menggunakan varietas jagung manis hibrida
Bonanza.  Penanaman dilakukan dengan jarak
tanam 80 cm x 40 cm dengan 2-3 biji/lubang
tanam. Arah barisan tanaman searah dengan
matahari (Timur-Barat). Penjarangan dilakukan
pada umur tanaman 14 hari dengan menyisakan
2 tanaman/lubang.

Pemupukan menggunakan 400 kg Urea/ha
dan 400 kg Ponska/ha diberikan 2 kali pada umur
tanaman 14 hst dan 35 hst masing-masing ½
dosis. Pemberian pupuk diberikan dengan cara
tugal, diberikan + 10 cm dari pangkal batang.

Pemeliharaan tanaman meliputi pengendalian
gulma, pengendalian OPT (organisme pengganggu
tanaman) dan penyiraman.  Pengendalian gulma
dilakukan sebelum dilakukan pemupukan ke dua
(35 hst) dengan menggunakan herbisida,
sedangkan pengendalian OPT dilakukan dengan
mengkombinasikan pengendalian secara fisik dan
kimia sesuai dengan kondisi OPT di lapang.
Pemberian pupuk daun diberikan umur 20 hst dan
40 hst. Pengairan dilakukan  secara berkala (1
minggu sekali) atau disesuaikan dengan kondisi
lapang dengan memasukkan air ke lahan/petakan
(cara leb).

Jagung pulut

Jagung pulut yang digunakan adalah jagung
pulut hibrida. Teknis budidaya yang diterapkan
pada usahatani jagung pulut hampir sama dengan
jagung manis. Yang membedakan hanya
penggunaan jarak tanam yang lebih rapat yaitu
dengan jarak tanam 75 cm x 40 cm.  Dosis
pemupukan jagung pulut menggunakan yang
sama dengan jagung manis yaitu dosis 400 kg
Urea/ha dan 400 kg Ponska/ha.
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Pengamatan dan Pengumpulan Data

Pengamatan dan pengumpulan data dilaku-
kan terhadap keragaan agronomis kedua jenis
jagung. Pengamatan dilakukan terhadap kompo-
nen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil tana-
man.  Komponen pertumbuhan yang diamati yaitu
tinggi tanaman, jumlah daun dan berat berang-
kasan tanaman sedangkan pengamatan terhadap
komponen hasil dilakukan terhadap berat baby
corn, berat tongkol tanpa kelobot dan tongkol ku-
pas. Pengamatan dilakukan dengan pengambilan
2 titik pengamatan setiap petani dengan sampel
masing-masing 10 sampel setiap titik pengamatan.

Pengukuran hasil/ha dan berat berangkasan/
ha dilakukan dengan melakukan ubinan.
Pengambilan ubinan jagung manis dengan luas
4,80 m2 (2,4 m x 2,0 m), sedangkan ubinan jagung
pulut  4,50 m2 (2,25 m x 2,0 m). Perhitungan hasil
tongkol ekonomis/ha dihitung dengan formula:

Sedangkan berat berangkasan per hektar
dihitung dengan formula:

Analisis Data

Data agronomis tanaman dianalisis dengan
uji t (t-test) untuk membandingkan komponen
pertumbuhan, komponen hasil dan hasil jagung
manis dan jagung pulut.  Sedangkan untuk
mengetahui kelayakan usahatani masing-masing
varietas jagung tersebut dilakukan analisis
usahatani.Pendapatan usahatani dihitung dengan
menggunakan rumus (Soekartawi. 2002):
Pd =    TR   -   TVC
Pd =    (Q. Pq)   -   TVC

Perhitungan keuntungan usahatani
menggunakan suatu persamaan matematis :
Ð =    TR – TC
TC =    TFC + TVC

Keterangan :
Pd =  Pendapatan petani
ð =  Keuntungan usahatani
TR =  Total penerimaan dari usahatani
Q =  Jumlah produksi
Pq =  Harga per unit produksi
TC =  Total biayavariabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Agronomis

Hasil analisis terhadap dua varietas jagung
panen muda di Subak Gelgel, Kecamatan
Klungkung, Kabupaten Klungkung menunjukkan
bahwa komponen pertumbuhan jagung manis
Bonanza berbeda nyata terhadap komponen
pertumbuhan yang diamati kecuali terhadap jumlah
daun per tanaman dibandingkan dengan jagung
pulut (Tabel 1).  Jagung manis Bonanza memiliki
habitus tanaman yang lebih tinggi dan besar yang
ditandai dengan tinggi tanaman dan berat
berangkasan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan jagung pulut.

Hal serupa juga ditunjukkan terhadap
komponen hasil tanaman dimana komponen hasil
tanaman jagung manis Bonanza nyata lebih berat
dibandingkan dengan komponen hasil jagung pulut
kecuali terhadap variabel jumlah tongkol panen
muda (Tabel 2). Secara agromonis terlihat
tanaman dengan habitus yang lebih besar memiliki
potensi untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi.
Hal ini disebabkan tanaman sejenis yang yang

Tabel 1. Rata-rata komponen pertumbuhan dua varietas jagung panen muda di Subak Gelgel, Kabupaten
Klungkung tahun 2016

                                                                      Varietas
Variabel

Jagung manis Bonanza Jagung Pulut

Tinggi tanaman (cm) 292,15* 275,30
Jumlah daun maksimum (helai) 14,20ns 14,00
Berangkasan/tanaman (g) 850,90* 715,80
Berangkasan per hektar (ton) 42,50* 38,17

Keterangan: tanda * pada kolom yang sama menujukkan berbeda nyata dan ns menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji t.
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memiliki habitus yang lebih besar akan mampu
menghasilkan fotosintat yang lebih banyak dengan
mengoptimalkan proses metabolisme tanaman
(fotosintesis).

Daun tanaman sebagai organ yang berfungsi
dalam proses fotosintesis akan berfungsi optimal
jika faktor pembatas dapat diminimalkan.
Fotosintat yang dihasilkan tanaman jagung sangat
dipengaruhi oleh ILD (indeks luas daun).Purnomo
(2005) menyatakan bahwa apabila indeks luas
daun tanaman jagung sebesar 1,14-2,42 berarti
prediksi cahaya yang diintersep 79-89% sehingga
masih meningkatkan hasil ekonomis tanaman dan
berpemngaruh terhadap peningkatan indeks
panen. Goldsworthy cit. Fischer dan Palmer (1995
dalam Indradewa et.al. 2005), bahwa indeks luas
daun optimum untuk hasil biji bernilai antara 2,5
sampai 5,0. Jika indeks luas daun lebih besar
daripada nilai tersebut, tambahan bahan kering
yang dihasilkan lebih banyak tertimbun dalam
batang.

Pengaturan jarak tanam merupakan hal yang
perlu diperhatikan.  Tanaman dengan habitus yang
lebih kecil akan mampu memanfaatkan ruang yang
lebih kecil sehingga jarak tanam lebih rapat.
Adijaya (2010) menyatakan peningkatan
kerapatan tanaman jagung akan meningkatkan
ILD.  Semakin meningkatnya ILD sampai batas
optimum akan meningkatkan translokasi asimilat
ke organ penyimpanan.  Peningkatan ini umumnya
ditandai dengan meningkatnya indeks panen.

Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan
suatu tanaman untuk tumbuh dan berproduksi
adalah faktor genetik.  Faktor genetik pada kedua
varietas jagung yang dianalisis menunjukkan
perbedaan diantaranya habitus dan umur panen.

Jagung pulut memiliki umur panen yang lebih
genjah serta habitus tanaman yang lebih kecil
dibandingkan dengan jagung manis Bonanza.
Secara umum tanaman dalam satu spesies yang
memiliki umur yang lebih pendek akan memiliki
habitus yang lebih kecil.  Harjadi (1979)
menyatakan kemampuan menghasilkan suatu
tanaman sangat ditentukan oleh faktor genetik
tanaman tersebut serta dipengaruhi oleh faktor
lingkungan.  Semakin besar kemampuan tanaman
dalam beradaptasi akan berpengaruh terhadap
peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman
tersebut. Lebih lanjut Azrai (2004) mendapatkan
pertumbuhan dan hasil varietas jagung yang sama
sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya,
semakin tinggi adaptasi varietas terhadap
lingkungannya maka pertumbuhan akan semakin
meningkat yang ditandai dengan peningkatan bio
masa tanaman dan peningkatan komponen hasil
tanaman.

Hasil penelitian Safruddin et al. (2012)
terhadap tiga varietas jagung manis juga
menunjukkan bahwa faktor genetik sangat
berperan terhadap pertumbuhan dan hasil.  Pada
perlakuan yang sama ketiga varietas yang diuji
memberikan respon yang berbeda.  Hal ini
menunjukkan bahwa potensi gen sangat
menentukan dan hasil akan bisa lebih maksimal
jika didukung oleh faktor lingkungan.Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Antara (2012) yang
mendapatkan jenis jagung yang berbeda juga
memiliki respon yang berbeda terhadap perlakuan
pemupukan dimana jagung hibrida lebih respon
terhadap pemupukan kimia dibandingkan dengan
jagung non hibrida.

Tabel 2. Rata-rata komponen hasil, umur panen dan hasil dua varietas jagung panen muda di Subak
Gelgel, Kabupaten Klungkung tahun 2016

                                                      Varietas
Variabel

Jagung manis Bonanza Jagung Pulut

Berat baby corn per tanaman (g)     6,75 -
Berat baby corn (kg/ha) 337,50 -
Jumlah tongkol per tanaman (tongkol)       1,00ns  1,00
Umur panen (hari)    67,50* 63,00
Berat  tongkol dengan kelobot per tanaman (g)  398,00* 274,00
Berat tongkol kupas per tanaman (g)  263,00* 183,50
Bobot total  tongkol ekonomis (ton/ha)     13,150*     9,79
Kisaran umur panen (hari)   60-65   65-70

Keterangan: tanda * pada kolom yang sama menujukkan berbeda nyata dan ns menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji t.
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Analisis Finansial Usahatani

Hasil analisis usahatani terhadap dua varietas
jagung panen muda yang diusahatkan di Subak
Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung menunjukkan keragaan
pemanfaatan input produksi dan penerimaan
usahatani dalam satu siklus produksi.  Perbedaan
penggunaan input produksi usahatani jagung
manis dan jagung pulut terlihat pada penggunaan
biaya benih dan panen.  Hal ini disebabkan oleh
harga benih jagung manis lebih tinggi dibandingkan
jagung pulut sedangkan peningkatan biaya panen
jagung manis  disebabkan oleh adanya biaya untuk
panen jagung baby.

Perbedaan penerimaan disebabkan oleh
adanya perbedaan produktivitas dan tingkat harga
selain juga adanya penerimaan dari penjualan
jagung baby yang dihasilkan pada usahatani
jagung manis namun tidak dihasilkan pada
usahatani jagung pulut. Peningkatan penjualan
jagung panen muda disebabkan oleh produktivitas
jagung manis yang lebih tinggi dibandingkan
dengan jagung pulut walaupun harga jual per satuan
lebih rendah.  Tingkat harga per kg jagung manis
yaitu Rp 4.500/kg sedangkan jagung pulut Rp
5.500/kg.

Perbedaan penerimaan ditentukan oleh
besaran input dan besaran output masing-masing
usahatani jagung. Usahatani jagung manis
menggunakan input yang lebih tinggi dibandingkan
jagung pulut.  Biaya yang lebih besar tersebut
disebabkan adanya pengeluaran yang lebih besar

untuk pembelian benih dan adanya biaya
tambahan panen jagung baby.  Namun pengeluaran
tersebut diimbangi oleh peningkatan penerimaan
dari penjualan jagung baby dan jagung panen muda
dibandingkan dengan jagung pulut.

Peningkatan penerimaan ini juga berpengaruh
terhadap besaran keuntungan yang diterima dan
mempengaruhi B/C ratio dari usahatani jagung
yang dilakukan.Hasil analisis menunjukkan
usahatani kedua varietas jagung yang
dilaksanakan di daerah ini layak untuk
diusahakan.  Hal ini terlihat dari B/C ratio yang
dihasilkan yaitu masing-masing 2,41 pada
usahatani jagung manis dan 2,07 pada usahatani
jagung pulut.  Soekartawi (2002) menyatakan suatu
usahatani dianggap layak apabila B/C ratio > 1.
Hal ini menunjukkan setiap Rp 1 yang dikeluarkan
dalam proses produksi menghasilkan keuntungan
sebesar Rp 2,41 dan Rp 2,07.  Lebih lanjut Antara
(2012) menyatakan semakin tinggi B/C ratio
menunjukkan usahatani yang dilakukan semakin
efisien.  Hal ini menunjukkan usahatani jagung
manis lebih efisien dibandingkan usahatani jagung
pulut.

Nugroho (2015) menyatakan efisiensi teknis
suatu usahatani yang dilakukan ditunjukkan
dengan adanya pengeluaran minimum dengan
output yang sama.  Namun pada analisis yang
dilakukan terhadap kedua varietas jagung pada
kajian ini hal tersebut belum bisa tercapai karena
peningkatan peningkatan penerimaan masih diikuti
oleh peningkatan pengeluaran input usahatani.

Tabel 3. Hasil analisis usahatani dua varietas jagung panen muda di Subak Gelgel, Kabupaten Klungkung
tahun 2016

                             
Varietas                                   

Uraian
Jagung manis Bonanza Jagung Pulut

Saprodi           6.015.000 5.935.000
-       Bibit           3.080.000 3.000.000
-       Pupuk           1.900.000 1.900.000
-       Pestisida           1.035.000 1.035.000
Tenaga Kerja           6.440.000 5.720.000
-       Persiapan lahan dan tanam              960.000 960.000
-       Pemeliharaan           1.880.000 1.880.000
-       Panen           3.600.000 2.880.000
Sewa lahan 600.000 600.000
Penerimaan         62.550.000 53.823.000
-       Baby corn           3.375.000 0
-       Jagung muda         59.175.000 53.823.000
Total Biaya         18.335.000 17.535.000
Keuntungan         44.215.000 36.288.000
B/C ratio 2,41 2,07
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KESIMPULAN DAN SARAN

Jagung manis Bonaza memiliki pertumbuhan
dan hasil yang nyata lebih tinggi dibandingkan
dengan jagung pulut dengan rata-rata hasil 13,15
t/ha dan 9,79 t/ha. Usahatani jagung manis
Bonanza lebih menguntungkan dibandingkan
dengan jagung pulut. Rata-rata keuntungan
usahatani jagung manis Bonanza dan jagung pulut
yaitu 44.215.000,- dan 36.288.000 per hektar.
Usahatani jagung manis dan jagung pulut di daerah
ini layak diusahakan.  Hal ini terlihat dari B/C ratio
yang >1 yaitu masing-masing 2,41 dan 2,07.

Dilihat dari penerimaan dan keuntungan yang
dihasilkan sesuai dengan kondisi saat dilakukan
analisis ini disarankan untuk mengusahakan
jagung manis Bonaza, namun apabila ada
permintaan pasar yang menjanjikan dengan
adanya peningkatan harga jual jagung pulut dapat
dijadikan alternatif untuk diusahatanikan.
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ABSTRACT

Impact of Plant Technology Components Healthy Introduction to Growth and Results of Cocoa

Cocoa as one export commodity that is now greatly reduced its presence both in terms of growth and
development in the province of Bali. Cocoa in the province of Bali is a small-scale plantation business
people and almost entirely not managed properly. The assessment emphasizes, accelerate the adoption of
innovation and obtain optimum yield of cocoa. The introduction of technological innovations in the form of a
package of innovative technology to increase crop productivity, sustainable cocoa. Component technologies
introduced include: pruning, sanitation, fertilization, harvest often, side grafting and sarungisasi. Involving
farmers in Subak Abian Buwana Mekar, angkah Village, District West Selemadeg Tabanan, from May to
October 2015. The introduction of innovative technology components and significantly different effect on the
overall parameters of vegetative and generative observed. The average number of primary branches,
secondary branches, turning branches, diseased branches, hanging branches, shoots better water per tree,
each as much as 36.24; 57.54; 231.08; 242.18; 226.41 and 201.69%. Number of young fruit, healthy fruit, fruit
rot / rotten fruit, attacked by PBK better with a healthy plant cultivation technology implementation when
compared to their respective controls 19.54; 358.88; 176.47 and 164.98%. While the percentage of weeds
that grow in the garden area which is 15.74% less with the introduction of technology, while at the controls
48.80%.

Key words: Cocoa, introduction of technology, healthy plants

ABSTRAK

Kakao sebagai salah satu komoditas ekspor yang kini keberadaannya sangat menurun baik dari sisi
pertumbuhan dan perkembangannya di provinsi Bali.  Kakao di provinsi Bali merupakan usaha perkebunan
rakyat berskala kecil dan hampir keseluruhannya belum dikelola dengan baik.  Pengkajian lebih menekankan,
mempercepat adopsi inovasi dan memperoleh hasil kakao yang optimal. introduksi inovasi teknologi dalam
bentuk paket teknologi inovatif untuk meningkatkan produktivitas tanaman kakao serta berkelanjutan.
Komponen teknologi yang diintroduksikan meliputi : pemangkasan, sanitasi, pemupukan, panen sering,
sambung samping dan sarungisasi. Melibatkan petani di Subak Abian Buwana Mekar, Desa Angkah,
Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan , mulai  Mei  sampai Oktober 2015. Introduksi inovasi
komponen teknologi berpengaruh dan berbeda nyata pada keseluruhan parameter vegetatif dan generatif
yang diamati. Rata-rata banyaknya cabang primer, cabang skunder, cabang balik, cabang sakit, cabang
gantung, tunas air per pohon lebih baik, masing-masing sebesar 36,24; 57,54; 231,08; 242,18; 226,41 dan
201,69%. Jumlah buah muda, buah sehat, buah busuk/busuk buah, buah terserang PBK lebih baik dengan
implementasi teknologi budidaya tanaman sehat bila dibandingkan dengan kontrol masing-masing 19,54;
358,88; 176,47 dan 164,98%.  Sementara persentase gulma yang tumbuh di areal kebun lebih sedikit yakni
15,74% dengan introduksi teknologi sedangkan pada kontrol 48,80%.

Kata kunci : Kakao, introduksi teknologi, tanaman sehat
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PENDAHULUAN

Tanaman kakao atau coklat Theobroma cacao
L. merupakan salah satu komoditi ekspor yang
penting bagi Indonesia di pasaran dunia. Kakao
juga merupakan salah satu komoditas pertanian
yang peranannya sangat penting bagi
perekonomian regional, khususnya dalam
menyediakan kesempatan kerja, sumber
pendapatan petani dan devisa negara. Produksi
kakao Indonesia mencapai 652.396 ton/tahun atau
16% volume produksi kakao dunia yang diperoleh
dari areal seluas 992.448 ha. Dalam hal ini kakao
memberi kontribusi nyata terhadap perolehan
devisa negara dari sektor perkebunan dengan nilai
sekitar USD 568 per tahun (4,3%) yang
menempati urutan ketiga setelah perolehan devisa
kelapa sawit dan karet. Di samping itu hal yang
lebih penting bahwa kakao memberi kontribusi
nyata penciptaan lapangan pekerjaan berbasis
masyarakat pedesaan. Selama kurun waktu 25
tahun terakhir terjadi peningkatan luas areal dan
produksi kakao secara nyata, masing-masing
sebesar 15,2%/ tahun dan 19,43%/tahun. Namun
peningkatan luas areal dan produksi tersebut tidak
sepadan dengan peningkatan produktivitas
tanaman yang hanya mencapai 1,2%/tahun (Ditjen
Perkebunan, 2006).

Kakao sebagai salah satu komoditas ekspor
yang kini keberadaannya juga sangat menurun baik
dari sisi pertumbuhan dan perkembangannya di
Provinsi Bali.  Kakao di Provinsi Bali
keseluruhannya merupakan usaha perkebunan
rakyat berskala kecil dan hampir keseluruhannya
belum dikelola dengan baik. Dari hasil wawancara
dan observasi lapang terbatas, yang dilakukan
terhadap kondisi kebun petani khususnya di
Tabanan ternyata disebabkan oleh tersendatnya
usaha sanitasi kebun dan rampasan buah
terserang.  Petani biasanya menaruh dan
menumpuk limbah buah dan buah terserang di
bawah pohon kakao di sekitar kebun.  Kebiasaan
tersebut dilakukan oleh sebagian besar petani
walaupun pemerintah telah berupaya membuatkan
bak penampung limbah untuk buah terserang di
sekitar kebun.  Namun bak-bak penampung limbah
tersebut kurang difungsikan untuk usaha sanitasi
di dalam usaha pengendalian hama dan penyakit
yang ada di sekitar kebun petani. Sebaran limbah
buah terserang itu kurang dipahami oleh petani
sebagai sumber inokulum penyakit busuk buah
dan menjadi media penyempurnaan siklus hidup
PBK yang telah ada di dalam buah.  Sebagian
petani kakao juga tidak merawat dengan baik

tanamannya, justru lebih banyak melakukan panen
saja. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan yang
justru sangat jauh dari teknologi budidaya tanaman
sehat.  Petani juga kurang memahami potensi
musuh alami di dalam ekosistem kebunnya yang
sangat besar dan berlimpah jumlahnya sehingga
mereka kurang memberi perhatian terhadap
sumber daya hayati tersebut. Dampak besar
menurunnya hasil kakao yang disebabkan oleh
hama dan penyakit tanaman dan kurangnya
sanitasi menyebabkan perlu dilakukan introduksi
budidaya tanaman sehat sebagai prinsip dasar
PHT. Dalam proses belajar SL-PHT Kakao,
ditekankan pada penguasaan/pemahaman 4
(empat) prinsip dasar PHT  yakni budidaya
tanaman sehat, pelestarian musuh alami,
pengamatan rutin (mingguan), petani ahli PHT
(Ditjen Perkebunan, 2006)

Penerapan teknologi tersebut sudah  menjadi
kebijakan dasar pengendalian OPT (Organisme
Pengganggu Tanaman) di seluruh sentra
pertanaman kakao di Indonesia.  Walaupun usaha
transformasi teknologi itu sudah dilakukan namun
fakta serangan di berbagai daerah tetap tinggi
mengancam pendapatan petani kakao di seantero
nusantara dan Bali khususnya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas perlu
dilakukan pendampingan dalam bentuk kaji terap.
Tujuannya adalah untuk lebih menekankan,
mempercepat dan diperoleh hasil kakao yang
optimal dalam bentuk paket teknologi inovatif guna
meningkatkan produktivitas tanaman kakao serta
berkelanjutan. Diharapkan petani kakao dapat
melihat, melakukan secara langsung  dan
menikmati hasilnya yang lebih baik, sehingga
kajian ini dapat bermanfaat  langsung kepada
petani.

METODE PENELITIAN

Pengkajian di laksanakan di Subak Abian
Buwana Mekar, Desa Angkah, Kecamatan
Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan , mulai  Mei
sampai Oktober 2015. Alat dan bahan yang
digunakan dalam pengkajian ini meliputi kebun
kakao, kertas koran, spidol, krayon, selotif,
kantong plastik, blangko pengamatan, tali rafia,
alat pangkas, cangkul, gembor, ember, counter,
thermohigrometer, alat tulis kantor, dan kamera.

Pengkajian di laksanakan di lahan milik petani
seluas 1 ha. Pelaksanaan pengkajian di bagi dalam
2 petak percobaan yakni petak dengan introduksi
teknologi dan petak non introduksi teknologi (cara

Dampak Introduksi Komponen Teknologi Tanaman Sehat terhadap Pertumbuhan
dan Hasil Kakao                        | I Wayan Sunanjaya
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petani setempat).  Menentukan pohon contoh
secara acak sebanyak 10% per petani dari jumlah
pohon kakao yang dimiliki.  Jumlah petani yang
terlibat masing-masing sebanyak 10 orang.
Komponen teknologi yang diintroduksikan
meliputi : pemangkasan, sanitasi, pemupukan,
panen sering, sambung samping dan sarungisasi.

Pemangkasan dilakukan pada tanaman
pelindung dan  tanaman kakao. Pemangkasan
tanaman, meliputi pemangkasan pemeliharaan,
pemangkasan berat untuk kakao tua (diatas 15
tahun).  Sanitasi kebun, didalamnya menyangkut
: kebersihan lahan tempat tanaman kakao,
penanung, tanaman lainnya yang ada dalam
hamparan lahan bersangkutan. Sanitasi juga
dilakukan dengan membersihkan gulma yang
mengganggu tanaman kakao. Pembuatan rorak,
disesuaikan dengan kondisi kemiringan lahan di
lapangan yang difungsikan untuk tempat
penampungan limbah kebun.  Pemupukan
dilakukan dengan cara ditugal. Pupuk yang
digunakan adalah 500 gr pupuk ponska dan 30 kg
pupuk kandang  per pohon sesuai dengan pupuk
rekomendasi. Pengendalian hama dan penyakit
terpadu, dengan pembuatan sarang semut hitam
serta peningkatan populasi kutu putih, panen
sering , penurunan buah-buah busuk, penyarungan
buah muda dan penggunaan fungisida nabati untuk
pengendalian busuk buah. Sementara pada petak
non introduksi disesuaikan dengan kondisi petani.

Pengamatan dilakuan setiap 2 minggu sekali.
Tanaman yang diamati sebanyak 10 tanaman
kakao pada petani yang konsinten melaksanakan
tahapan-tahapan teknologi yang diintroduksikan.
Untuk keseragaman letak sasaran pengamatan
pada tanaman dihitung atau diamati mulai cabang
skunder.  Parameter yang diamati meliputi cabang
primer, cabang skunder, cabang balik,cabang
sakit, cabang gantung, tunas air, jumlah bunga,
jumlah pentil, jumlah buah, buah sehat, buah
busuk, buah terserang PBK. Data-data yang
diperoleh dianalisis t-test  (Gomez dan Gomez,
1995)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cabang primer , cabang skunder , cabang
balik, cabang sakit, cabang gantung, tunas
air per pohon

Introduksi inovasi komponen teknologi yang
diintroduksikan berpengaruh dan berbeda nyata
pada keseluruhan parameter vegetatif dan generatif
yang diamati (Tabel 1 dan 2).  Tabel 1 menunjukkan
cabang primer, cabang skunder, cabang balik,
cabang sakit, cabang gantung, tunas air per pohon
berbeda nyata antara komponen teknologi
terintroduksi dengan kontrol (kebiasaan petani)
setempat.  Rata-rata banyaknya cabang primer,
cabang skunder, cabang balik, cabang sakit,
cabang gantung, tunas air per pohon lebih baik,
masing-masing sebanyak 36,24; 57,54; 231,08;
242,18; 226,41 dan 201,69%.

Persentase cabang dan tunas yang optimal
pada pertumbuhan vegetatif tanaman sebagai
dampak tanaman terhadap perlakuan introduksi
komponen teknologi tanaman sehat.  Distribusi
sinar matahari masuk kedalam tanaman dan kebun
sebagai sasaran pokok dapat  meningkatkan
pruduktivitas tanaman kakao.  Pemangkasan
kakao  sebagai  salah  satu  upaya  agar  laju
fotosintesis berlangsung  optimal.  Hasil  bersih
fotosintesis  maksimal  dan  distribusinya  ke
organ-organ  yang  membutuhkan  berlangsung
lancar.  Besarnya  intensitas  sinar matahari  yang
diterima  daun  merupakan  salah  satu  faktor
yang  menentukan kegiatan  fotosintesis,
disamping  beberapa  faktor  lainnya  seperti
penyediaan  dan tingkat difusi CO

2
, status air, dan

nutrisis di dalam daun serta kandungan klorofil.
Fotosintesis  tanaman  kakao  berlangsung
optimal  pada  penyinaran matahari 60% - 80%
penyinaran (Giri et al., 2012). Sinar yang ideal
untuk tanaman kakao sekitar 75% dari sinar
matahari penuh. Pohon kakao sebaiknya
menerima sekitar 50%, sedangkan 25% lainnya
sampai ke tanah (Konam et al., 2009).

Tabel 1. Rata-rata beberapa parameter yang diamati akibat introduksi komponen teknologi budidaya kakao

Perlakuan Cabang Cabang Cabang Cabang Cabang Tunas Air
primer/ skunder balik sakit gantung (batang)
wiwilan (batang) (batang) (batang) (batang)
(batang)

Introduksi  Teknologi 3.67 b 43.19 b 2.96 b 2.56 b 3.37 b 2.96 b

Kontrol 5.00 a 68.04 a 9.80 a 8.76 a 11.00 a 8.93 a

Standar Deviation (SD) 0.73 13.71 3.78 3.46 4.23 3.35

Keterangan :  angka yang diikuti huruf berbeda menunjukkan perbedaan nyata t-tes taraf 5%
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Jumlah bunga, jumlah pentil, jumlah buah
muda, buah sehat, buah busuk, buah
terserang PBK, gulma

Komponen produksi akhir kakao yang
ditentukan dan tergantung kepada jumlah bunga,
pentil, jumlah buah, buah sehat, buah busuk, buah
terserang HPT. Introduksi teknologi berpengaruh
dan menunjukkan perbedaan nyata pada
parameter produksi/generatif yang diamati (Tabel
2).  Jumlah buah muda, buah sehat, buah busuk/
busuk buah, buah terserang PBK lebih baik dengan
implementasi teknologi budidaya tanaman sehat
bila dibandingkan dengan kontrol masing-masing
19,54; 358,88; 176,47 dan 164,98%.  Sementara
persentase gulma yang tumbuh di areal kebun lebih
sedikit yakni 15,74% dengan introduksi teknologi
sedangkan pada kontrol 48,80% (Tabel 2).

Ari Sandria (2015) menyatakan, pemangkasan
yang sesuai mampu meningkatkan kemampuan
tanaman untuk membentuk buah kakao, bunga
dan buah tumbuh merata di bagian pokok dan
cabang tanaman kakao. Pemangkasan identik
dengan mengoptimalkan jumlah daun lazimnya
dinyatakan dengan LAI (leaf area index) yaitu
besaran yang menyatakan nisbah (perbandingan/
rasio) antara jumlah luas semua daun dan tanah
yang ternaungi. Hasil fotosintesis akan meningkat
dengan meningkatnya LAI, tetapi sesungguhnya
juga sangat bergantung pada struktur tajuk dan
pencahayaan. Daun-daun yang ternaungi tidak
optimal dalam melakukan fotosintesis.

Kurang diterapkannya budidaya tanaman
sehat menyebabkan penurunan produktivitas
kakao rata-rata mencapai 50% dengan kisaran
10% hingga 90%. Lebih lanjut dijelaskan, besarnya
penurunan produksi tersebut disebabkan oleh
belum adanya  kebersamaan  petani  dalam
melakukan pengendalian hama PBK dan
lambatnya  proses  adopsi  teknologi pengendalian
hama PBK (Nusyirwan Hasan dan Rifda Roswita,
2013).

Hasil  kakao  sudah menunjukkan
peningkatan  pada perlakuan  dengan  pemberian
dosis kompos 9 kg/tanaman. Berat kering biji
kakao  cenderung  lebih  besar  pada perlakuan
dengan  dilakukan pemangkasan.  Kombinasi
antara pemberian  kompos  13,5  kg/tanaman
dengan  pemangkasan menunjukkan rata-rata
tertinggi  pada  peubah  total buah  dan  berat
kering  biji  kakao. Pemberian  pupuk  organik  15
ton/ha menghasilkan hasil kakao terbaik (Akhmad
Baihaqi dkk. 2015). Penerapan  inovasi  teknologi
telah dapat meningkatkan produktivitas kakao dari
awal dengan  rata-rata produktivitas 450,71
menjadi 702,50 kg ha-1th-1 atau meningkat 55,86%

PHT  merupakan  suatu  cara pendekatan
atau  cara  berpikir  tentang pengendalian  OPT
yang  didasarkan  pada dasar  pertimbangan
ekologi  dan  efisiensi ekonomi  dalam  rangka
pengelolaan  agroekosistem  yang  berwawasan
lingkungan yang  berkelanjutan. Teknologi  PsPSP
merupakan  suatu inovasi dan memerlukan suatu
proses sampai diadopsi  oleh  petani.  Menurut
Rogers (1995),  adopsi  suatu  inovasi  merupakan
proses mental sejak seseorang mengetahui
adanya inovasi sampai mengambil keputusan
untuk menerima atau menolak dan kemudian
mengukuhkannya. Secara lebih rinci, proses
adopsi dapat dibagi dalam lima tahapan yaitu
pengenalan, persuasi, keputusan, implementasi
dan konfirmasi. Tiga tahapan yang terakhir dapat
dipandang  sebagai  satu  tahapan implementasi
atau adopsi inovasi, sehingga proses adopsi
teknologi dapat dibagi dalam tiga  tahapan  yaitu
tahap  perubahan pengetahuan, tahap
pembentukan sikap dan tahap tindakan/penerapan
teknologi. Melalui introduksi komponen PHT
diharapkan akan diperoleh populasi  OPT  dan
kerusakan  tanaman tetap  pada  aras  secara
ekonomi  tidak merugikan, pengurangan  resiko
pencemaran  lingkungan  akibat penggunaan
pestisida  yang  berlebihan, produksi pertanian
yang optimum, dan  kesejahteraan  petani
meningkat (Dirjenbun, 2014).

Tabel 2. Rata-rata beberapa parameter yang diamati akibat introduksi komponen teknologi budidaya kakao

Perlakuan Jumlah Jumlah Jumlah Buah Buah Buah
bunga pentil buah muda sehat busuk terserang.
(dompolan) (buah) (buah) (buah) (buah) PBK

(buah)

Introduksi  Teknologi 44.44 a 35.00 b 22.63 b 9.96 a 1.02 b 2.57 b

Kontrol 46.11 b 39.43 a 18.93 a 2.17 b 3.00 a 6.81 a

Standar Deviation SD) 2.82 11.17 3.95 4.77 1.09 2.64

Keterangan :  angka yang diikuti huruf berbeda menunjukkan perbedaan nyata t-tes taraf 5%

Dampak Introduksi Komponen Teknologi Tanaman Sehat terhadap Pertumbuhan
dan Hasil Kakao                        | I Wayan Sunanjaya
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KESIMPULAN DAN SARAN

Introduksi teknologi budidaya tanaman sehat
meningkatkan komponen produksi tanaman
kakao, menurunkan serangan penggerek dan
busuk buah buah kakao di Subak Abian Buwana
Mekar, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg
Barat.

Penerapan inovasi teknologi budidaya
tanaman sehat pada komoditas kakao wajib
dilakukan secara lengkap dengan berbasis
kawasan untuk menjamin keberlanjutannya.
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ABSTRACT

PMT Performance Evaluation in the Kalimantan Area Based on Performance Indicators

An agriculture is a key sector of destitution in the underdeveloped or developing countries, including Indonesia.
Most of Indonesiandestitution live in rural areas and work in an agriculture. One of the government programs
are to solve a poverty in agricultural development and acapital problem faced by farmers is the program of
Rural Agribusiness (PUAP). PUAP recipient village is a poor village, and in the village there are
Gapoktan.Farmers Group Association (union) is a farmer implementing institutional PUAP for channeling
capital assistance for members. To achieve maximum results in the implementation of PUAP, Gapoktan
accompanied by Extension personnel escort and Supervisor Mitra Tani.Kalimantan area in fact it also
experienced financial problems for farmers, and in 2008 received financial assistance PUAP. The location
choice based on the accomplishments achieved by Gapoktan and an success that has been achieved.The
purpose of this study is to identify and analyze the performance of PMT period 2008-2014 in 2015, to expect
the results to be obtained are more effective coordination between the PMT with the relevant agencies
involved.The method employed in this study was360-degree feedback assessment andthe sampling method
is using purposive sampling. The datacollection methods used primary data and secondary data. This
analysis used a scoring analysis. Based on the results of the assessment in 2015 conducted responsible
person PUAP in BPTP to the performance of PMT in 33 provinces  showed the performance Ineffective (9
Province/27.27% ), Effective Enough (16 provinces/48.49% ) and Effective (8 Provincial/24.24%).

Key words: PUAP, gapoktan, 360-degree feedback assessment

ABSTRAK

Pertanian merupakan sektor kunci mengenai kemiskinan di negara-negara terbelakang atau berkembang
termasuk Indonesia. Sebagianbesar penduduk miskin indonesia tinggal diperdesaan dan bekerja di
pertanian. Salah satu program pemerintah dalam mengentaskankemiskinan dalam pembangunan pertanian
dan permasalahan modal yang dihadapi petani ialah dengan adanya program Program Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP). Desa penerima PUAP adalah desa miskin dan di desa tersebut terdapat
Gapoktan.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk
penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota.Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan
PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.Wilayah Kalimantan
mengalami permasalahan modal petani, dan pada tahun 2008 mendapat bantuan dana PUAP. Pemilihan
lokasi ini didasarkan pada prestasi yang diraih oleh Gapoktan dan keberhasilan yang telahdicapai.Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa kinerja PMT  periode 2008-2014 di tahun
2015, sehingga diharapkan hasil yang akan diperoleh yaitu koordinasi yang lebih efektif antar PMT dengan
instansi terkait yang terlibat.Metode yang digunakan adalah penilaian umpan balik 360 derajat,
danpengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.Metode pengumpulan data yang
digunakan menggunakan data primer dan data sekunder.Analisis yang digunakan merupakan analisis
skoring. Berdasarkan hasil penilaian di tahun 2015 yang dilakukan penanggung jawab PUAP BPTP  terhadap
kinerja PMT di 33 provinsi, menunjukan  kinerja yang Tidak Efektif (9 Provinsi/27,27%), Cukup Efektif (16
Provinsi/48,49%) dan Efektif (8 Provinsi/24,24%).

Kata Kunci: PUAP, gapoktan, umpan balik 360 derajat
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PENDAHULUAN

Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah
pokok nasional yang harus segera ditanggulangi
guna tercapainya kesejahteraan sosial bagi
masyarakat.Desa adalah agen pemerintah
terdepan dalam mewujudkan tujuan pembangunan
nasional yang menjangkau kelompok sasaran riil
yang hendak disejahterahkan (Ramadhana et al,
2011).Dalam pembangunan Perdesaan paling tidak
ada 3 faktor utama yangpatut dijadikan sebagai
bahan “ramuan” yakni: Aspek sumber daya
manusia(SDM), kelembagaan, dan potensi sumber
daya alam yang ada (Taryoto,2014).Kemiskinan
merupakan cerminan entitas sosial dan ekonomi
mayoritas penduduk di perdesaan yang terkait erat
dengan ketimpangan yang sebagian besar terjadi
akibat bekerjanya sistem kapitalisme yang
mengkooptasi perdesaan Indonesia sejak masa
kolonialisme (Elizabeth, 2007).Berbagai upaya
yang ditujukan untuk memberdayakan masya-
rakat, akan menjadi sangat relevan, terutama yang
terkait dengan pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat (Sunaryo, 2007). Pembangunan
ekonomi nasional berbasis pertanian dan
perdesaan secara langsung maupun tidak
langsung akan berdampak pada pengurangan
penduduk miskin.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja dan fasilitasi bantuan
modal usaha untuk petani, Kementerian Pertanian
menetapkan Program PUAP. Sasaran penerima
PUAP iniadalah petani kecil/rumah tangga miskin
pada wilayah nagari/desa denganjumlah sekitar
25% dari jumlah penduduk, dimana sekitar 75%
adalahpara petani di perdesaan (Syahyuti, 2007).
Diharapkan dana BLM-PUAP dapat mendorong
perekonomian di pedesaan dan meningkatkan
pendapatan petani sehingga petani keluar dari
kemiskinan(Kementerian Pertanian, 2010).Untuk
keberhasilan program juga dilakukan perekrutan
Penyelia Mitra Tani (PMT) sebagai tenaga
pendamping Gapoktan PUAP untuk membentuk
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-
A).LKM-Ayang berhasil ditumbuh-kembangkan
oleh Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan
akumulasi modal melalui dana ke swadaya yang
dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan
maupun melalui saham anggota (Kementan,2014).
Pelaksanaan PUAP di pedesaan dimulai tahun
2008 sampai dengan tahun 2014, telah disalurkan
kepada 49.186 Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) dan di tahun 2015 direncanakan masih
akan ada penambahan sebanyak 3000 Gapoktan.

Sementara sampai dengan tahun 2014, PMT yang
telah direkrut sebanyak 1528 orang dan di tahun
2015 masih akan ada perekrutan baru PMT
(Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2014).

Permasalahan mendasar yang dihadapi
petani adalah kurangnya akses kepada sumber
permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi
tani yang masih lemah.Salah satu kegiatan pokok
PUAP adalah penyaluran dana Bantuan Langsung
(BLM) kepada Gapoktan sebesar Rp 100 juta
untuk penguatan permodalan yang digunakan
pada: (a) budidaya tanaman pangan, hortikultura,
perternakan, perkebunan dan (b) usaha non
budidaya meliputi usaha industri rumah tangga
pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan
usaha lain berbasis pertanian. Ashari (2009)
menyatakan modal dapat (1) membantu petani
kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan
bunga relatif kecil, dan (2) mengurangi
ketergantungan petani pada pedagang perantara
dan pelepas uang.Penguatan modal Gapoktan
merupakan satu kesatuan upaya pemerintah
dalam mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat
yang diprioritaskan pada penduduk miskin di
pedesaan melalui peningkatan SDM dan
penerapan inovasi teknologi dan kelembagaan
pertanian.Tujuan dari pengembangan program ini
yaitu: (i) mengurangi kemiskinan dan -melalui
penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha
agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayah,
(ii) meningkatkan kemampuan pelaku usaha
agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh, dan
Penyelia Mitra Tani, (iii) memberdayakan
kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk
pengembangan usaha kegiatan agribisnis, dan (iv)
meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani
menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan
dalam rangka akses permodalan. Pada dasarnya
program ini mempunyai misi, yaitu pemberdayaan
masyarakat pedesaan secara partisipatif dalam
upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Pelaksanaan PUAP telah banyak mendapat
fasilitas, seperti penyediaan tenaga Penyelia Mitra
Tani (PMT), penyuluh pendamping (PP),
pendampingan teknologi oleh BPTP, pembinaan
oleh provinsi dan kabupaten, untuk meningkatkan
kinerja Gapoktan PUAP dan Lembaga Keuangan
Mikro Agribisnis/LKM-A (Biro OK Kemtan, 2012).
Indikator keberhasilan kinerja PMT dapat  diukur
dari jumlah  unit simpan pinjam (USP) yang ada
di Gapoktan setelah tahun ke tiga dapat
membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
(LKM-A).Apabila setiap gapoktan beranggotakan
lima poktan, makadalam satu kali introduksi
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teknologi di satu gapoktan, maka akan
samadengan menemukan 100-125 orang petani.
Oleh karena itu, introduksi teknologi melalui
Gapoktan cukup efisien dan efektif (Hendayana,
2011).

LKM-A merupakan unit otonom Gapoktan dan
memiliki manajemen yang terpisah dari  Gapoktan
yang harus dibangun PMT sebagai tupoksinya.
Bentuk usaha lembaga ini mencakup pelayanan
jasa pinjaman/kredit dan penghimpunan dana
masyarakat yang terkait dengan persyaratan
pinjaman atau bentuk pembiayaan lainnya
(Kementerian Pertanian, 2013).Sebagai langkah
pemberdayaan lebih lanjut dari Gapoktan
PUAPmenjadi LKM-A dimaksudkan untuk: (1)
Memberikan kepastian pelayanan serta
kemudahan akses petani pada fasilitas
pembiayaan, (2) Proseduryang sederhana dan
cepat, (3) Kedekatan lokasi pelayanan dengan
tempatusaha petani, dan (4) Pengelola LKM-A
sangat memahami karakter petanisebagai
nasabah (Kementerian Pertanian, 2010b).Tujuan
pembentukan LKM-A adalah untuk membantu
memfasilitasi kebutuhan modal usahatani bagi
petani. Untuk evaluasi Gapoktan menurut
Suryahadi (2007) dibagi menjadi 2 jenis, yakni:
menurut waktu pelaksanaan yangmerupakan
evaluasi formatif dan evaluasi summative. Hasil
evaluasi dari 31.527 sampel Gapoktan 2008-2013,
ternyata baru 3.898 Gapoktan (12,36%)yang  telah
berhasil membentuk LKM-A. Sementara Gapoktan
PUAP 2008-2013 ada 37.123 Gapoktan.Hal ini
menunjukan masih rendahnya kinerja PMT
(BBP2TP,2014).Struktur organisasi masing-
masing LKM-A menurut Setiani dan
Hariyanto(2009) berbeda, tergantung pada
bentuknya. Ada tiga komponen yang perlu
dipertimbangkan, yaitu: kompleksitas, formalitas,
dan sentralitas.

METODE PENELITIAN

Pendampingan PMT kepada  Gapoktan yang
sudah memiliki unit usaha simpan pinjam dan
menumbuhkembangkan LKM-A dan melakukan
kemitraan dengan lembaga perbankan dan atau
lembaga keuangan lainnya, lembaga usaha, dalam
rangka memperkuat struktur permodalan
Gapoktan. Indikator efektifitas pendampingan
dapat dilihat dari capaian keberhasilan
pembentukan LKM-A serta peningkatan
produktivitas dan pengembangan inovasi teknologi
pada program empat target sukses Kementerian
Pertanian. Kegiatan  dilaksanakan antara Maret-

Desember 2015 melalui pengumpulan data lapang
kinerja PMT 2008-2014 dengan responden PMT
Penjab PUAP di BPTP, Gapoktan, Tim Teknis
Kabupaten/Kota dan Penyuluh Pendamping
(purposive sampling). Melakukan pengumpulan
data primer dengan metode survei melalui
wawancara mendalam (indepth interview),
sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi
terkait ditingkat Provinsi (Dinas, Bakorluh, dan
BPTP), Kabupaten (Dinas dan Bapeluh) dan
Kecamatan (BPP). Kegiatan dilaksanakan di 30
Provinsi. Minimal dipilih 2 kabupaten pada setiap
provinsi terpilih.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam pengkajian ini
adalah data primer dan sekunder, baik berupa data
kualitatif maupun kuantitatif.Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan PJ PUAP.
Pengumpulan data dan informasi dari penanggung
jawab melalui wawancara secara langsung, dengan
menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan.
Selanjutnya melakukan indepth study ke Gapoktan
terpilih. Pengumpulan data dari Gapoktan melalui
wawancara dengan pengurus Gapoktan.Selain itu
dilakukan juga wawancara dengan Penyuluh
Pendamping. Untuk melengkapi informasi data
penelitian serta sebagai upaya verifikasi informasi
data tersebut, dilakukan wawancara dengan PMT.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari Balai
Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian,
Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait
lainnya.

Teknik Pengolahan dan Analisis Dat a

Penilaian kinerja merupakan alat untuk
mengukur kontribusi karyawan (PMT) terhadap
suatu organisasi (PUAP) dan untuk
mengembangkan diri karyawan itu sendiri.Skoring
PMT didasarkan pada keragaan kinerja PMT.
Dalam penelitian ini penilaian kineja PMT ditinjau
dari 5 (lima) atribut kinerja PMT. Kelima atribut
tersebut adalah aspek keterampilan, aspek
kesediaan berbagi ilmu dan keterampilan, aspek
administrasi, aspek kedisiplinan, dan aspek
komunikasi. Atribut kinerja tersebut yang dijadikan
sebagai instrumen dalam penggalian data-data
yang dibutuhkan dalam penelitian.Keseluruhan
indikator dianalisis menggunakan sistem
pemberian skor penilaian, yang kemudian
diuraikan secara deskriptif.Penentuan skor
tersebut menggunakan skala Likert. Skala terbesar
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adalah 5 (lima) untuk jawaban yang paling
mendukung, dan skala terendah adalah 1 (satu)
untuk jawaban yang kurang mendukung. Maksud
dari jawaban yang mendukung adalah adanya
kesesuaian antara kondisi yang seharusnya
(harapan) dengan kondisi yang terjadi (eksisting)
pada sampel. Berdasarkan perolehan skor dari
sampel, selanjutnya ditentukan rentang skala atau
selang untuk menentukan kinerja PMT, baik per
individu contoh untuk 4 sample (Tabel 1) maupun
secara keseluruhan untuk 4 sample (Tabel 2).

Tabel 1. Skala skor penilaian kinerja PMT per
Individu

Interpretasi Rentang Skala

Efektif 32 – 40
Cukup Efektif 21 – 31
Tidak Efektif 10 – 20

Tabel 2. Skala skor penilaian kinerja PMT
Keseluruhan

Interpretasi Rentang Skala

Efektif 242 – 320
Cukup Efektif 161 – 241
Tidak Efektif 80 – 160

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Kinerja PMT oleh Penanggung
Jawab PUAP BPTP

Untuk melihat kinerja PMT dalam pelaksanaan
program PUAP dilakukan pengukuran terhadap
atribut kinerja PMT. Atribut atau indikator yang
digunakan untuk penilaian, yang dilakukan oleh
Penanggung Jawab (PJ) PUAP BPTP dalam
mengukur kinerja PMT pada pengkajian ini, terdiri
atas: (1) rencana kerja dan rencana kegiatan
penyeliaan, (2) penyampaian pelaporan rutin
bulanan kepada BPTP, (3) penyampaian data dan
informasi kepada Tim PUAP Pusat, (4)
penyampaian laporan kerja pendampingan
Gapoktan kepada BPTP setiap bulan, dan (5)
prestasi kerja dalam masa bakti tahun 2008-2014.
Kelima atribut ini sebagai instrumen dalam
penggalian data dan informasi terkait penilaian
kinerja PMT.Namun sebelum dilakukan penilaian
terhadap PMT, PJ PUAP terlebih dahulu

diwawancara terkait tugas dan fungsi (tupoksi)
sebagai PJ PUAP.Hal ini dimaksudkan untuk
menggali informasi lebih awal mengenai
pemahaman yang bersangkutan terhadap tupoksi
tersebut.Sehingga penilaian terhadap PMT,
hasilnya benar-benar obyektif, adil, dan transparan.

Materi wawancara sudah dipersiapkan
sebelumnya, terdiri atas 15 pertanyaan terkait
aktivitas kegiatan sebagai PJ PUAP.Setiap
pertanyaan diberikan skor penilaian.Adapun hasil
akhir berupa akumulasi nilai dari ke-15 pertanyaan
tersebut.Akumulasi nilai kemudian diterjemahkan
kedalam kategorikal, seperti tidak memahami,
cukup memahami, dan memahami tentang tuposi
sebagai PJ PUAP di BPTP. Berdasarkan
akumulasi jawaban responden (PJ PUAP)
terhadap 15 (lima belas) item pertanyaan diperoleh
nilai 60 atau 80% dari 75 sebagai skor maksimal.
Hal ini menunjukkan bahwa PJ PUAP secara garis
besar cukup memahami tugas dan fungsi sebagai
PJ dalam melaksanakan aktivitas kegiatan
program PUAP. Selanjutnya, PJ PUAP melakukan
penilaian terhadap kinerja PMT. Hasil penilaian
memfokuskan pada explorasi bagaimana
perspektif responden tentang kinerja PMT. Seperti
yang sudah diuraikan sebelumnya, yang menjadi
responden dalam melakukan penilaian terhadap
kinerja PMT selain PJ PUAP, yakni Gapoktan
(pengurus), Penyuluh Pendamping, dan Tim
Teknis Kabupaten. Hasil penilaian kinerja PMT
yang dilakukan oleh PJ PUAP BPTP di 33 provinsi
disajikan pada Tabel 3
. Hasil penilaian di tahun 2015 yang dilakukan
PJ PUAP BPTP  terhadap kinerja PMT di 33
provinsi, menunjukan kinerja yang Tidak Efektif (9
Provinsi/27,27%), Cukup Efektif (16 Provinsi/
48,49%) dan Efektif (8 Provinsi/24,24%) di dalam
melaksanakan aktivitas kegiatan program PUAP
di wilayah binaannya. Keefektifan kinerja ini
berpengaruh terhadap output yang dihasilkan,
salah satunya terbentuknya LKM-A di setiap
Gapoktan yang dibinanya, selain itu juga terjadi
peningkatan asset keuangan Gapoktan, walaupun
belum terbentuknya LKM-A, karena adanya
beberapa kendala diluar kemampuan PMT.Hasil
evaluasi PJ PUAP pada 33 provinsi terhadap kinerja
PMT adalah sebagai berikut:
1. PMT telah memahami tugas dan fungsinya.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai kinerja per individu
PMT yang tergolong memahami.Sedangkan
secara kelompok keseluruhan responden
PMT (100%) juga tergolong memahami.

2. PMT selalu membuat rencana kerja dan
rencana kegiatan penyeliaannya yang akan
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dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan
ke depan dan sebagai dasar untuk kegiatan
monitoring dan evaluasi.

3. PMT selalu memberikan laporan bulanan
kepada BPTP terkait dengan pelaksanaan
PUAP di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini
merupakan kewajiban PMT memberikan
laporan kepada sekertariat PUAP/BPTP
untuk direkap dan hasil laporam PMT
diteruskan ke ketua Tim Pembina Provinsi,
Tim Pembina Pusat sebagai laporan,
walaupun banyak yang tidak tepat waktu

4. PMT tidak pernah mengirimkan data hasil
entry aplikasi SIM-PUAP dalam bentuk soft
copy atau laporan dalam bentuk hasil hard
copy ke Tim PUAP Pusat (Pusdatin) karena
program SIM belum jalan atau belum
teraplikasi dengan baik oleh tenaga PMT.

5. PMT dalam menyampaikan laporan kerja
pendampingan Gapoktan ke BPTP tidak
secara rutin setiap bulan. Dalam
penyampaian laporan bulanan (Form Excel)
belum dilaksanakan secara teratur, baik
kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tabel 3. Penilaian Penanggung Jawab PUAP BPTP Terhadap Kinerja PMT di 33 Provinsi tahun 2015

Jml Indikator Kinerja
Provinsi Rspd Renc Laporan Penyampaian Laporan Prestasi Jml Skor Kriteria

en Kerja Bulanan Data Kerja Kerja
Pendam- masa

pingan 2008-2014

Aceh 1 5 5 4 5 4 23 CukupEfektif
Sumut 1 4 4 5 4 4 21 Cukup Efektif
Sumbar 1 6 7 7 7 6 32 Efektif
Riau 1 5 5 4 5 4 23 CukupEfektif
Kepri 1 4 4 5 5 4 22 CukupEfektif
Babel 1 4 5 5 4 4 22 TidakEfektif
Jambi 1 5 5 5 3 4 22 Cukup efektif
Bengkulu 1 5 5 5 3 4 22 Cukup efektif
Sumsel 1 5 5 4 5 4 23 CukupEfektif
Lampung 1 6 7 7 6 6 32 Efektif
Banten 1 5 5 5 3 4 22 Cukup efektif
Jabar 1 4 6 6 6 6 28 Cukup Efektif
Jateng 1 6 7 7 6 6 32 Efektif
Jatim 1 6 7 7 7 6 33 Efektif
DIY 1 6 7 7 6 6 32 Efektif
DKI 1 4 4 4 4 4 20 TidakEfektif
Kalbar 1 5 4 4 3 4 22 Tidak efektif
Kalsel 1 6 6 7 7 6 32 Efektif
Kalteng 1 4 4 5 5 4 22 CukupEfektif
Kaltim 1 4 5 5 4 3 21 CukupEfektif
Gorontalo 1 4 4 5 3 4 20 Tidak  efektif
Sulut 1 5 4 4 4 3 20 Tidak Efektif
Sulbar 1 5 4 4 3 4 20 Tidak Efektif
Sulteng 1 6 7 7 6 6 32 Efektif
Sulsel 1 6 7 6 6 6 31 Efektif
Sultra 1 4 4 4 4 4 20 TidakEfektif
Bali 1 5 4 5 5 4 23 Cukup Efektif
NTB 1 4 5 5 5 4 23 Cukup efektif
NTT 1 4 4 4 4 4 20 TidakEfektif
Maluku 1 4 4 5 4 4 21 Cukup efektif
Malut 1 4 5 5 4 4 23 Cukup efektif
Papua 1 4 4 4 4 4 21 Tidak  efektif
Papua Barat 1 4 5 5 5 4 22 CukupEfektif

Sumber: Hasil Olahan Data Lapang 2015
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maupun ke BPTP/LPTP.  Dalam hal ini,
Penjab PUAP di BPTP diminta untuk
memberikan teguran kepada PMT.

6. Beberapa Gapoktan di pada daerah remote
area (wilayah kepulauan) jarang  dikunjungi
PMT atau hanya sekali dalam setahun.

Beberapa langkah perbaikan kinerja PMT
yaitu: (a) peningkatan budaya kerja, (b)
memperkecil rasio antara PMT dengan wilayah
binaan yang spesifik lokasi, (c) perlu ada
penyegaran baru untuk PMT lama melalui pelatihan
sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, dan (d)
perlu perekrutan calon tenaga PMT secara terbuka.

Hasil Penilaian Gapokt an Tahun 2015
Terhadap Kinerja PMT W ilayah Kalimant an

Rata-Rata Skor Penilaian Gapoktan di Provinsi
tersaji pada Tabel 4.

Kinerja PMT berdasarkan indikator aspek
keterampilan, berbagi i lmu, adminstrasi,
kedisiplinan dan komunikasi dari hasil penilaian
Gapoktan pada 3 provinsi di wilayah Pulau
Kalimantan memperlihatkan hasil yang baik (Skor
4= sangat baikKinerja PMT Provinsi Kalimantan
Selatan dibandingkan Kalimantan Barat dan
Kalimantan Timur lebih baik hal ini mungkin
disebabkan jumlah Gapoktan yang dibina oleh

seorang PMT tidak terlalu banyak (Ratio 1orang
PMT: 31 Gapoktan). Selain itu transportasi
jangkauan  wilayah binaan PMT lebih  baik
dibandingkan dengan dua provinsi lainnya,
sehingga kunjungan PMT kepada Gapoktan setiap
bulannya cukup intensif (biaya transpotasi Lebih
murah).

Dari gambar 1 diketahui bahwa berdasarkan
penilaian Gapoktan terhadap PMT tahun 2015,
ditinjau dari aspek keterampilan Provinsi
Kalimantan Selatan memperoleh nilai tertinggi
yaitu sebesar 3.55, aspek berbagi ilmu nilai tertinggi
berada di Provinsi Kalimantan Barat, aspek
administratif nilai tertinggi diperoleh Provinsi
Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan
Selatan memperoleh nilai tertinggi sebesar 3.25.
Sedangkan  untuk aspek komunikasi, ketiga
provinsi di wilayah Kalimantan memperoleh nilai
yang sama yaitu sebesar 3.13. Hal ini
menunjukkan bahwa PMT di wilayah Kalimantan
sudah bekerja dengan cukup baik, karena adanya
dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah setempat.Penilaian Gapoktan terhadap
PMT pada 3 provinsi di wilayah Pulau Kalimantan
tertinggi pada aspek keterampilan dan terendah
pada aspek komunikasi.Secara terperinci penilaian
Gapoktan terhadap PMT pada setiap provinsi di
wilayah Pulau Kalimantan di sajikan pada
Tabel 5.

Tabel 4. Rata-Rata Skor Penilaian Gapoktan Di Provinsi

Rata-rata Skor Penilaian Gapoktan di Propinsi
Indikator Kinerja

Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan

Aspek Keterampilan 3.24 3.25 3.55
Aspek Berbagi Ilmu 3.28 3.13 3.05
Aspek Administratif 3.24 3.25 3.28
Aspek Kedisiplinan 3.17 3.10 3.25
Aspek Komunikasi 3.13 3.13 3.13

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer  2015

Gambar 1. Histogram Hasil Penilaian Gapoktan Terhadap PMT Wilayah Kalimantan
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Tabel 5. Persentase Jawaban Gapoktan Terhadap Kinerja PMT

1. Propinsi Kalimantan Barat

           Persentase Jawaban
                         Parameter

4 3 2 1

PMT berkomunikasi baik dengan Gapoktan 30.4 69.6 0.0 0.0
PMT memotivasi Gapoktan 21.7 73.9 4.3 0.0
PMT sering berkomunikasi dengan Gapoktan 17.4 78.3 4.3 0.0
PMT bersedia berbagi ilmu 43.5 56.5 0.0 0.0
PMT melibatkan Gapoktan dalam pembuatan RUB 17.4 82.6 0.0 0.0
PMT melakukan pembinaan administrasi 34.8 60.9 4.3 0.0
PMT memonitor perkembangan dana PUAP 43.5 56.5 0.0 0.0
PMT melakukan pertemuan rutin dengan Gapoktan 8.7 73.9 17.4 0.0
PMT melakukan bimbingan dalam pemanfaatan dana PUAP 30.4 69.6 0.0 0.0
PMT melakukan bimbingan dalam usaha agribisnis 13.0 69.6 17.4 0.0

2. Propinsi Kalimantan Timur

           Persentase Jawaban
                         Parameter

4 3 2 1

PMT berkomunikasi baik dengan Gapoktan 30.0 70.0 0.0 0.0
PMT memotivasi Gapoktan 20.0 80.0 0.0 0.0
PMT sering berkomunikasi dengan Gapoktan 15.0 80.0 5.0 0.0
PMT bersedia berbagi ilmu 15.0 85.0 0.0 0.0
PMT melibatkan Gapoktan dalam pembuatan RUB 35.0 60.0 5.0 0.0
PMT melakukan pembinaan administrasi 25.0 70.0 5.0 0.0
PMT memonitor perkembangan dana PUAP 25.0 75.0 0.0 0.0
PMT melakukan pertemuan rutin dengan Gapoktan 5.0 85.0 10.0 0.0
PMT melakukan bimbingan dalam pemanfaatan dana PUAP 20.0 80.0 0.0 0.0
PMT melakukan bimbingan dalam usaha agribisnis 15.0 75.0 10.0 0.0

3. Propinsi Kalimantan Selatan

           Persentase Jawaban
                         Parameter

4 3 2 1

PMT berkomunikasi baik dengan Gapoktan 65.0 35.0 0.0 0.0
PMT memotivasi Gapoktan 50.0 45.0 5.0 0.0
PMT sering berkomunikasi dengan Gapoktan 10.0 85.0 5.0 0.0
PMT bersedia berbagi ilmu 10.0 85.0 5.0 0.0
PMT melibatkan Gapoktan dalam pembuatan RUB 55.0 40.0 5.0 0.0
PMT melakukan pembinaan administrasi 0.0 100 0.0 0.0
PMT memonitor perkembangan dana PUAP 60.0 35.0 5.0 0.0
PMT melakukan pertemuan rutin dengan Gapoktan 15.0 70.0 15.0 0.0
PMT melakukan bimbingan dalam pemanfaatan dana PUAP 45.0 55.0 0.0 0.0
PMT melakukan bimbingan dalam usaha agribisnis 5.0 70.0 25.0 0.0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer  2015

Keterangan:
Skor 1 (Pada Persentase Jawaban)= Tidak Baik
Skor 2 (Pada Persentase Jawaban)= Kurang Baik
Skor 3 (Pada Persentase Jawaban)=  Baik
Skor 4 (Pada Persentase Jawaban)= Sangat Baik

Evaluasi Kinerja PMT Wilayah Kalimantan Berdasarkan Indikator Kinerja
| Yennita Sihombing
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dilihat dari intensifnya kunjungan PMT kepada
Penyuluh Pendamping setiap bulannya sehingga
majunya usaha agribisnis Gapoktan. Dari gambar
2 diketahui bahwa berdasarkan penilaian penyuluh
pendamping terhadap PMT tahun 2015, ditinjau
dari aspek keterampilan Provinsi Kalimantan
Selatan memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar
3.39, aspek berbagi ilmu, kedisiplinan dan
komunikasi berada di Provinsi Kalimantan Timur
berturut – turut sebesar 3.30, 3.15 dan 3.10.
Penilaian Penyuluh Pendamping terhadap PMT
pada 3 provinsi di wilayah Pulau Kalimantan
tertinggi pada aspek berbagi ilmu dan keterampilan
serta yang terendah pada aspek disiplin dan
komunikasi.

Secara terperinci penilaian  Penyuluh
Pendamping terhadap PMT pada setiap
provinsi di wilayah Pulau Kalimantan  di sajikan
pada Tabel 7.

Salah satu tugas dari penyuluh pendamping
adalah memberikanpendampinganteknis
pengembangan agribisnis perdesaan seperti
budidaya pertanian,pasca panen/ pengolahan hasi
pertanian, dan pemasaran hasil pertanian. Hal ini
sudah tercermin di wilayah Kalimantan dimana
peran penyuluh pendamping sebagai pembinaan

Tabel 6.Rata-rata Skor Penilaian Penyuluh Pendamping di Propinsi

Rata-rata Skor Penilaian Penyuluh Pendamping di Propinsi
 Indikator Kinerja

Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan

Aspek Ketrampilan 3.23 3.25 3.39
Aspek Berbagi Ilmu 3.19 3.30 3.22
Aspek Administratif 3.19 3.15 2.94
Aspek Kedisiplinan 2.96 3.15 3.00
Aspek Komunikasi 3.08 3.10 2.83

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2015

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa penilaian
Gapoktan terhadap PMT berkisar diantara skor 3
dan 4. Hal ini berarti bahwa PMT sudah melakukan
tugasnya dengan cukup baik dan professional.
Pembinaan oleh tenaga profesional diharapkan
dapat meningkatkan kinerja Gapoktan dalam
menuju kemandirian perekonomian perdesaan
yang berbasis pertanian (Sunanto dan Nasrullah,
2010). Pembinaan petani/ kelompok tani/Gapoktan
pada bidang organisasi, administrasi, keuangan,
usaha produktif, dan teknologi serta kemitraan
dengan pihak lain sangat diperlukan.

Hasil Penilaian Penyuluh Pendamping
Terhadap Kinerja PMT W ilayah Kalimant an

Kinerja PMT berdasarkan indikator aspek
keterampilan, berbagi i lmu, adminstrasi,
kedisiplinan dan komunikasi dari hasil penilaian
Penyuluh Pendamping pada 3 provinsi di wilayah
Pulau Kalimantan memperlihatkan hasil yang baik
(Skor 4= sangat baik). Rata-Rata Skor Penilaian
Penyuluh Pendamping di Wilayah Kalimantan
tersaji pada Tabel 6.

Koordinasi antara PMT dengan Penyuluh
Pendamping sangat intensif, hal tersebut dapat

Gambar 2. Histogram Hasil Penilaian Penyuluh Pendamping Terhadap PMT Pada Wilayah Kalimantan
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Tabel 7.  Persentase Jawaban Penyuluh Pendamping Terhadap Kinerja PMT

1. Propinsi Kalimantan Barat

           Persentase Jawaban
                         Parameter

4 3 2 1

PMT berkoordinasi baik dengan penyuluh 46.2 46.2 7.7 0.0
PMT memotivasi penyuluh 15.4 76.9 7.7 0.0
PMT sering berkomunikasi dengan penyuluh 15.4 69.2 15.4 0.0
PMT bersedia berbagi ilmu pengetahuan dengan penyuluh 38.5 61.5 0.0 0.0
PMT memonitor pemanfaatan dana PUAP kepada penyuluh 23.1 76.9 0.0 0.0
PMT meminta laporan penyaluran dana PUAP kepada penyuluh 23.1 76.9 7.7 0.0
PMT hadir bersama penyuluh pada kegiatan rapat Gapoktan 7.7 92.3 0.0 0.0
PMT melakukan pertemuan rutin dengan penyuluh 0.0 84.6 15.4 0.0
PMT melakukan bimbingan bersama penyuluh dalam 30.8 61.5 7.7 0.0
pemanfaatan dana PUAP
PMT bersama penyuluh melakukan bimbingan dalam usaha 0.0 92.3 7.7 0.0
agribisnis ke petani

2. Propinsi Kalimantan Timur

           Persentase Jawaban
                         Parameter

4 3 2 1

PMT berkoordinasi baik dengan penyuluh 40.0 60.0 0.0 0.0
PMT memotivasi penyuluh 10.0 90.0 0.0 0.0
PMT sering berkomunikasi dengan penyuluh 40.0 60.0 0.0 0.0
PMT bersedia berbagi ilmu pengetahuan dengan penyuluh 20.0 80.0 0.0 0.0
PMT memonitor pemanfaatan dana PUAP kepada penyuluh 20.0 80.0 0.0 0.0
PMT meminta laporan penyaluran dana PUAP kepada penyuluh 10.0 90.0 0.0 0.0
PMT hadir bersama penyuluh pada kegiatan rapat Gapoktan 30.0 70.0 0.0 0.0
PMT melakukan pertemuan rutin dengan penyuluh 10.0 80.0 10.0 0.0
PMT melakukan bimbingan bersama penyuluh dalam 20.0 80.0 0.0 0.0
pemanfaatan dana PUAP
PMT bersama penyuluh melakukan bimbingan dalam usaha 20.0 60.0 20.0 0.0
agribisnis ke petani

3. Propinsi Kalimantan Selatan

           Persentase Jawaban
                         Parameter

4 3 2 1

PMT berkoordinasi baik dengan penyuluh 55.6 44.4 0.0 0.0
PMT memotivasi penyuluh 22.2 77.8 0.0 0.0
PMT sering berkomunikasi dengan penyuluh 22.2 77.8 0.0 0.0
PMT bersedia berbagi ilmu pengetahuan dengan penyuluh 22.2 77.8 0.0 0.0
PMT memonitor pemanfaatan dana PUAP kepada penyuluh 33.3 44.4 22.2 0.0
PMT meminta laporan penyaluran dana PUAP kepada penyuluh 22.2 33.3 44.4 0.0
PMT hadir bersama penyuluh pada kegiatan rapat Gapoktan 22.2 77.8 0.0 0.0
PMT melakukan pertemuan rutin dengan penyuluh 22.2 33.3 44.4 0.0
PMT melakukan bimbingan bersama penyuluh dalam 22.2 77.8 0.0 0.0
pemanfaatan dana PUAP
PMT bersama penyuluh melakukan bimbingan dalam usaha 11.1 22.2 66.7 0.0
agribisnis ke petani

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2015
Keterangan:
Skor 1 (Pada Persentase Jawaban)= Tidak Baik
Skor 2 (Pada Persentase Jawaban)= Kurang Baik
Skor 3 (Pada Persentase Jawaban)=  Baik
Skor 4 (Pada Persentase Jawaban)= Sangat Baik

Evaluasi Kinerja PMT Wilayah Kalimantan Berdasarkan Indikator Kinerja
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penyuluh dan bersama PMT bersama-sama
memberikan pembinaan pengelolaan dana PUAP
kepada petani, dan selalu menjalin kerjasama
dengan kelompoktani dan instansi lain untuk
meningkatkan SDM petani. Pada Tabel 5
menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap
peran penyuluh pendamping dan PMT rata-rata
mendapat skor 3 dan 4, dengan kategori baik dan
sangat baik.

KESIMPULAN

Hasil penilaian di tahun 2015 yang dilakukan
PJ PUAP BPTP  terhadap kinerja PMT di 33
provinsi, menunjukan  kinerja yang Tidak Efektif
(9 Provinsi/27,27%), Cukup Efektif (16 Provinsi/
48,49%) dan Efektif (8 Provinsi/24,24%).
Keefektifan kinerja ini berpengaruh terhadap output
yang dihasilkan yaitu terbentuknya LKM-A dan
terjadi  peningkatan asset keuangan Gapoktan,
walaupun belum terbentuknya LKM-A, karena
adanya beberapa kendala diluar kemampuan PMT.

Penilaian Gapoktan terhadap indikator aspek
kinerja PMT, tertinggi pada aspek keterampilan
dan berbagi ilmu, sedangkan terendah pada aspek
komunikasi.Berdasarkan hasil analisis PPM,
terlihat bahwa adanya hubungan yang erat antara
kinerja Gapoktan terhadap pendapatan usahatani
padi petani anggota. Besarnya nilai hubungan
yakni sebesar 0,735.Nilai tersebut bertanda positif,
artinya terdapat hubungan yang searah.Hal ini
bermakna semakin tinggi kinerja PMT
menyebabkan semakin berkembang nilai asset
Gapoktan.Sebaliknya, semakin rendah kinerja
PMT maka semakin menurun asset Gapoktan.

Berdasarkan uji signifikansinya, diperoleh P-
hitung sebesar 0,038 atau lebih kecil dari tingkat
kesalahan yang dipasang yaitu 0,05 (5%). Hal ini
menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah
signifikan.Secara umum  penilaian Penyuluh
Pendamping terhadap aspek indikator kinerja PMT
pada 33 provinsi, tertinggi pada aspek
keterampilan dan berbagi ilmu sedangkan terendah
pada aspek  kedisiplinan dan komunikasi.
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ABSTRACT

Factors Affecting the Food Security SL-PTT Rce Farmers in Bali

Some indicators improving the welfare of farmers, among others: the development of the income structure,
the structure of food expenditure, the level of household food security, household purchasing power and the
exchange rate farmers. Food security is an important aspect in improving the welfare of farm household. In
the context of food security analysis, or share knowledge about the proportion of food expenditure to total
household food expenditure is an indicator of household food security are very influential. The basic method
used in this research is descriptive method of analysis, data collection using survey techniques. The research
location determined by purposive in Bali Province. Based on harvest area, the number of SL-PTT locations
as well as a rice paddy rice production centers in the one districts designated as a research location that is
Tabanan. The term of study for 8 months (March-November 2014). Determination of the respondent farmers
using stratified sampling techniques (stratified random sampling). Strata used is the approach pattern with
and without the project. Analysis of data using the specification model used to estimate parameters of
technology and production inputs to the production of paddy rice by using Maximum Likelihood Estimation
(MLE) from Cobb Douglas production function approach OLS (Ordinary Least Square). Calculation of the
share of food expenditure (PF) in a variety of conditions, namely the aggregate non PTT and PTT by using the
following formula:
                     PPt
PFt  =                      x 100%
                    TPt
To measure the degree of household -level food security , cross-classification used two indicators of food
security , ie the share of food expenditure and adequacy of energy consumption ( kcal ) . The results showed
Factors that influence the degree of household food security paddy rice farmers varies greatly between the
degree of food security itself was influenced by the individual characteristics and the price of food itself. The
degree of household food security cooperator farmers still relatively better than the farmer cooperators and
overall degree of household food security paddy rice farmers in the position of the dominant food secure .

Key words : Food security , SL- PTT rice

ABSTRAK

Beberapa indikator peningkatan kesejahteraan petani antara lain : perkembangan struktur pendapatan,
struktur pengeluaran pangan, tingkat ketahanan pangan rumah tangga, daya beli rumah tangga dan
perkembangan nilai tukar petani. Ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam peningkatan
kesejahteran rumahtangga petani.Dalam konteks analisis ketahanan pangan, pengetahuan tentang proporsi
atau pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran pangan rumahtangga merupakan indikator
ketahanan pangan rumah tangga yang sangat berpengaruh. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif analisis, pengumpulan data menggunakan teknik survei. Lokasi penelitian
ditentukan secara purposive yaitu di Provinsi Bali.Berdasarkan luas areal panen, jumlah lokasi SL-PTT padi
sawah dan juga sebagai sentra produksi padi maka ditetapkan kabupaten Tabanan sebagai lokasi
penelitian.Jangka waktu penelitian selama 8 bulan (Maret – November 2014).Penentuan petani responden
menggunakan teknik penarikan contoh berstrata (stratified random sampling). Strata yang digunakan adalah
pola pendekatan with and without project. Analisis data menggunakan spesifikasi model yang digunakan
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untuk menduga parameter teknologi dan input produksi terhadap produksi padi sawah dengan menggunakan
metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dari fungsi produksi Cobb Douglas dengan pendekatan
OLS (Ordinary Least Square). Perhitungan pangsa pengeluaran pangan (PF) pada berbagai kondisi, yaitu
agregat PTT dan non PTT dengan menggunakan formula berikut :
                     PPt
PFt  =                      x 100%
                    TPt
Untuk mengukur derajat ketahanan pangan tingkat rumah tangga, digunakan klasifikasi silang dua indikator
ketahanan pangan, yaitu pangsa pengeluaran pangan dan kecukupan konsumsi energi (Kkal). Hasil kajian
menunjukkanFaktor-faktor yang mempengaruhi derajat ketahanan pangan rumahtangga petani padi sawah
sangat bervariasi antar derajat ketahanan pangan itu sendiri baik yang dipengaruhi oleh karakteristik individu
maupun harga-harga pangan itu sendiri.Derajat ketahanan pangan rumahtangga petani koperator masih
relatif lebih baik dibandingkan petani koperator dan secara keseluruhan derajat ketahanan pangan
rumahtangga petani padi sawah dominan berada pada posisi tahan pangan.

Kata kunci:Ketahanan pangan, sl-ptt padi

PENDAHULUAN

Beras masih merupakan komoditas yang
memiliki nilai strategis secara ekonomi, sosial
budaya maupun politik.Hal ini disebabkan beras
untuk sebagian besar masyarakat dimanfaatkan
sebagai makanan pokok yang belum
tergantikan.Untuk itu kecukupan persediaan beras
dengan harga terjangkau ikut menjadi tanggung
jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Berbagai  hal telah
dilakukan terkait dengan komoditas pokok
tersebut, diantaranya melalui pembangunan
infrastuktur daninvestasi teknologi produk
pertanian dalam hal produksi, atau melalui
kebijakan impor beras disaat produksi tidak
tercapai dalam upaya menstabilkan harga.

Disamping kendala dari sisi produksi, tingkat
konsumsi beras dimasyarakat juga menjadi suatu
permasalahan tersendiri dalam upaya penyediaan
beras secara nasional. Konsumsi beras di
Indonesia termasuk diantara yang tertinggi di
dunia. Rata-rata konsumsi beras nasional tahun
2010 adalah 139,15 kg per kapita/tahun dan
terkoreksi menjadi 113,48 kg per kapita/tahun
tahun 2011. Dikoreksi kembali berdasarkan data
BPSdengan perkiraan jumlah penduduk
Indonesiasejumlah 255,462 juta jiwa, tingkat
konsumsi beras perkapita pertahun sebesar 124,89
kgmaka dalam tahun 2015 diperlukan beras
sejumlah 33,368 juta ton(Anonim, 2015).
Perbandingan dengan angka konsumsi beras
dibeberapa negara tetangga seperti :Thailand (90
kg/orang/tahun), Malaysia (80 kg/orang/tahun),
Jepang (60 kg/orang/tahun) atau dibandingkan
dengan rata-rata konsumsi beras dunia yang
hanya 60 kg per kapita/tahun.

Bagi sebagian besar negara berkembang,
pemenuhan kebutuhan pangan itu terutama

mengandalkan kemampuan produksi domestik.
Bagi bangsa Indonesia, definisi ketahanan pangan
yang diformulasikan dalam Undang-undang Nomor
7 Tahun 1996 tentang Pangan, dimana untuk
implementasinya dituangkan dalam GBHN 1999-
2004 mengarahkan agar ketahanan pangan ini
dicapai dengan memanfaatkan sumber daya,
kelembagaan dan budaya lokal serta
memperhatikan kesejahteraan para produsennya
yang pada umumnya adalah para petani, peternak
dan nelayan kecil. Ketahanan pangan di tingkat
rumah tangga hakekatnya menunjukkan
kemampuan rumah tangga memenuhi kecukupan
pangan.Kemampuan tersebut dipengaruhi banyak
faktor yang sangat kompleks, tetapi secara umum
terkait dengan perubahan aspek perilaku produksi
pangan, konsumsi dan alokasi sumberdaya dalam
rumah tangga.Adanya kendala anggaran
mengakibatkan penambahan satu alokasi
pengeluaranakan mengurangi alokasi pengeluaran
lainnya. Oleh karena pengeluaran panga
menentukan tingkat kecukupan (konsumsi) gizi
atau energi, perubahan pada pengeluaran lain
akan berdampak pada perubahan kecukupan gizi
atau energi. Selain kedua perubahan tersebut,
seberapa besar pengeluaran pangan mendorong
kenaikan kecukupan gizi atau energi juga
dipengaruhi oleh interaksi faktor preferensi,
pengetahuan pangan gizi, struktur dan karakteristik
rumahtangga (Hardono, 2003).

Ketahanan pangan tingkat rumahtangga dapat
diketahui melalui pengumpulan data konsumsi dan
ketersediaan pangan dengan cara survei pangan
secara langsung dan hasilnya dibandingkan
dengan angka kecukupan yang telah ditetapkan.
Selain pengukuran konsumsi dan ketersediaan
pangan melalui survei tersebut dapat pula
digunakan data mengenai sosial ekonomi dan
demografi untuk mengetahui resiko ketahanan
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pangan seperti pendapatan, pendidikan, struktur
keluarga, harga pangan, pengeluaran pangan dan
sebagainya.Data tersebut dapat digunakan
sebagai indikator risiko terhadap ketahanan
pangan pada tingkat rumah tangga (Sukandar et
al., 2001). Lebih lanjut hasil penelitian Halik (2007)
yang menganalisis tingkat ketahanan pangan
pedesaan di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat
ketahanan pangan masyarakat adalah luas
pemilikan lahan, tingkat pendapatan per kapita dan
tingkat pendidikan kepala rumah tangga.
Sedangkan alokasi jam kerja, jumlah anggota
rumah tangga dan ibu rumahtangga buta huruf
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap
tingkat ketahana pangan. Meskipun tingkat
ketahanan pangan masyarakat pedesaan cukup
tahan, namun status gizi masyarakat masih
rendah sebagai akibat pemanfaatan yang belum
optimal.

Dalam konteks analisis ketahanan pangan,
pengetahuan tentang proporsi atau pangsa
pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran
pangan rumahtangga merupakan indikator
ketahanan pangan rumah tangga yang sangat
penting. Hukum Working (1943) seperti dikutip
oleh Pakpahan et al. (1993) menyatakan bahwa
pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan
yang negatif dengan pengeluaran rumah tangga,
sedangkan ketahanan pangan mempunyai
hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran
pangan. Hal ini berarti semakin besar pangsa
pengeluaran pangan suatu rumah tangga, semakin
rendah ketahanan pangannya.Ariani (2004)
mengemukakan bahwa pangsa pengeluaran
pangan rumah tangga di perdesaan lebih tinggi
dibandingkan dengan di perkotaan, ini
menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan
masyarakat di perkotaan lebih baik daripada di
perdesaan. Dengan perkataan lain, pembangunan
perekonomian yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan juga sektor swasta masih bias pada perkotaan
dan hasilnya lebih banyak dinikmati penduduk
perkotaan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya
kesenjangan kesejahteraan antara penduduk kota
dan desa.

Hasil penelitian Halik (2007) yang mengana-
lisis tingkat ketahanan pangan pedesaan di
Kabupaten Bone menunjukkan bahwa faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan
pangan masyarakat adalah luas pemilikan lahan,
tingkat pendapatan per kapita dan tingkat
pendidikan kepala rumah tangga. Sedangkan
alokasi jam kerja, jumlah anggota rumah tangga
dan ibu rumahtangga buta huruf tidak memberikan

pengaruh yang nyata terhadap tingkat ketahana
pangan. Meskipun tingkat ketahanan pangan
masyarakat pedesaan cukup tahan, namun status
gizi masyarakat masih rendah sebagai akibat
pemanfaatan yang belum optimal.

Implementasi program pembangunan
pertanian seperti halnya SL-PTT padi sawah sudah
seharusnya perlu dievaluasi terkait dengan
seberapa besar dampak manfaat yang mampu
diciptakan dari pelaksanaan program tersebut
terhadap peningkatan produktivitas dan
kesejahteraan petani. Beberapa indikator
peningkatan kesejahteraan petani antara lain:
perkembangan struktur pendapatan, struktur
pengeluaran pangan, tingkat ketahanan pangan
rumah tangga, daya beli rumah tangga dan
perkembangan nilai tukar petani. Ketahanan
pangan merupakan aspek penting dalam
peningkatan kesejahteran rumahtangga
petani.Darwanto (2005) menyatakan bahwa
program peningkatan ketahanan pangan belum
bisa sepenuhnya terlepas dari beras sebagai
komoditi basis yang strategis. Namun demikian
upaya peningkatan produktivitas pangan juga
menghadapi beberapa kendala seperti semakin
berkurangnya luas garapan petani, keterbatasan
pasokan air irigasi, mahalnya harga input serta
relatif rendahnya harga produk. Untuk itu upaya
peningkatan produktivitas pangan khususnya padi
sawah melalui PTT diharapkan dapat mengan-
tisipasi faktor-faktor pembatas tersebut.Terkait
dengan hal tersebut melalui penelitian ini yang
mempunyai tujuan menganalisis fakor yang
berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah
tangga petani diharapkan mampu memberikan
informasi terhadap kegiatan SL-PTT padi yang
telah dilaksanakan di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif analisis,
bertujuan untuk membuat gambaran hubungan
antar fenomena, menguji hipotesis-hipotesis,
membuat prediksi serta implikasi suatu masalah
yang ingin dipecahkan (Nasir, 1988). Pengumpulan
data menggunakan teknik survei. Lokasi penelitian
ditentukan secara purposive yaitu di Provinsi
Bali.Berdasarkan luas areal panen, jumlah lokasi
SL-PTT padi sawah dan juga sebagai sentra
produksi padi maka ditetapkan kabupaten Tabanan
sebagai lokasi penelitian.Jangka waktu penelitian
selama 8 bulan (Maret – November 2014).
Penentuan petani responden menggunakan teknik



89

penarikan contoh berstrata (stratified random
sampling). Strata yang digunakan adalah pola
pendekatan with and without project.Jumlah petani
sampel adalah sebanyak 60 orang terdiri dari
petani pelaksana program SL-PTT Padi (koperator)
sebanyak 30 orang dan non koperator 30 orang.

Model yang lazim diterapkan untuk
mengestimasi probabilitas pilihan terhadap
sejumlah alternatif, dimana jumlah alternatif yang
dipilih lebih dari dua kategori adalah model
multinomial logit (mlogit) atau multinomial probit
(mprobit).Pengujian hipotesis menggunakan
Maximum Likelihood Estimastion (MLE) untuk
menghitung nilai Ratio Index (LRI) yang setara
dengan koefisien determinasi (R2) pada regresi
OLS, uji Likelihood Ratio (LR) yang setara dengan
uji F pada regresi OLS dan uji Wald yang setara
dengan uji t pada regresi OLS (Green, 2003).
Selanjtnya untuk menguji pengaruh masing-
masing variabel independen terhadap variabel
dependen melalui perubahan odds digunakan Uji
Wald. W hitung (Wald) = (â/SE)2 = Z. W hitung
dibandingkan dengan Chi Square tabel (X2).Jika
W hitung > Chi Square tabel (X2) berarti Ho ditolak
atau variabel independen yang diuji secara individu
berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai LRI
(Liklihood Ratio Index) atau uji R2 sebesar 0,545
yang berarti bahwa 54,5 persen variasi peluang
derajat ketahanan pangan dapat dijelaskan oleh
model logistik ini. Selanjutnya berdasarkan uji
Likelihood Ratio (LR) diperoleh nilai LR sebesar
308,825 lebih besar dari pada nilai Chi-square (X2

0,05

42) yang meiliki nilai 93,890 dan dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai
sigifikansi uji sebesar 0,05 yang mengindikasikan
bahwa variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh nyata terhadap peluang derajat
ketahanan pangan rumah tangga petani.

Likelihood Ratio Test of Independent Variable
Effect (LRTIV) pada Tabel 1, bertujuan untuk
mengetahi variabel independent yang dominan
berpengaruh terhadap semua model yang bukan
dijadikan kategori referensi. Berdasarkan tabel
tersebut diketahui bahwa faktor-faktor yang
dominan mempengaruhi peluang derajat
ketahanan pangan rumahtangga petani adalah
jumah anggota rumahtangga, harga beras, harga
daging, jumlah pendapatan rumatangga tani,
petani peserta PTTdan status petani.LRTIV

Tabel 1. Likelihood Ratio Test of Independent Variable Effect (LRTIV)

 Likelihood Ratio Test

-2 LL of                    Likelihood Ratio Test
Effect Reduce Model

Ch-Square df Sig Sign

Intercept 321,686 13,430 3 0,005 ***
Jumlah anggota keluarga 331,179 22,435 3 0,000 ***
Tingkat pendidikan 308,960 1,002 3 0,979 ns
Umur 309,504 0,535 3 0,709 ns
Harga beras 317,750 8,817 3 0,032 **
Harga tempe 311,605 2,456 3 0,848 ns
Harga daging 318,243 8,982 3 0,023 **
Harga ikan 314,611 5,642 3 0,135 ns
Harga telur 312,774 3,859 3 0,237 ns
Harga minyak goreng 311,386 2,615 3 0,427 ns
Harga mie 309,705 0,665 3 0,848 ns
Harga sayur 309,260 0,796 3 0,875 ns
Pendapatan rumahtangga 329,196 19,254 3 0,000 ***
Dummy PTT 321,450 13,585 3 0,009 ***
Dummy status petani 316,855 8,743 3 0,033 **

*** signifikan pada á 1%
** dignifikan pada á 5%
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dijadikan indikasi awal bahwa 6 variabel independen
tersebut berpengaruh nyata pada peluang derajat
ketahanan pangan rumahtangga petani.Penjelasan
pengaruh nyata dari masing-masing variabel
terdapat pada uji Wald.

Tabel 2.Rekapitulasi Estimasi Parameter

rumahtangga berpendidikan tinggi tidak
berpengaruh terhadap peluang derajat ketahanan
pangan. Secara umum semakin tinggi pendidikan
maka akan berpeluang terhadap derajat ketahanan
pangan keluarga. Dengan pengetahuan tersebut

sesungguhnya dapat mengatur pola konsumsi
yang dapat memenuhi kecukupan energi sesuai
dengan yang diharapkan sehingga menjadi tahan
pangan.

Variabel umur responden juga tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
peluang derajat ketahanan pangan rumahtangga,
hal ini disebabkan selaku kepala keluarga pada
usia berapapun akan selalu menyediakan
kebutuhan pangan dalam jumlah yang sesuai
dengan kebutuhan aktivitas anggota rumahtangga
dan sesuai dengan tingkat pendapatannya. Pola
makan telah disesuaian dengan usia, karena
kebutuhan energi untuk aktivitas masing-masing
anggota keluarga tela disesuaiakan dengan usia.
Selanjutnya variabel harga beras berpengaruh
signifikan pada peluang rawan pangan pada tingkat
kepercayaan 95% tetapi tidak berpengaruh pada
peluang kurang pangan dan tahan pangan.Hal ini
menjelaskan bahwa pada rumahtangga dengan
pendapatan rendah daya beli terhadap produk
beras berpengaruh terhadap peluang rumahtangga
kearah rawan pangan.Adanya perbedaan antara
tanda koefisien yang diharapkan pada peluang
tahan pangan disebabkan karena pada harga
berapapun rumahtangga memerlukan beras
sebagai makanan pokok sehingga ketika harga
tinggi, rumahtangga tetap membelinya untuk
mempertahankan tingkat ketahanan pangan
rumahtangganya. Demikian juga halnya pada

Jumlah anggota rumah tangga pada peluang
rawan pangan berpengaruh signifikan pada tingkat
kepercayaan 90 persen.Hal ini menunjukkan
bahwa jumlah anggota keluarga menentukan
peluang derajat ketahanan pangan rumahtangga.
Pada peluang tahan pangan, jumlah anggota
rumahtangga tidak berpengaruh signifikan karena
pendapatan tidak menjadi batasan untuk
memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan nilai
odds ratio peluang rawan pangan jumlah anggota
keluarga sebesar 4,310 menunjukkan bahwa
peluang rumahtangga ke arah rawan pangan
karena pengaruh naik turunnya jumlah anggota
keluarga kearah rawan pangan karena pengaruh
naik turunnya jumlah anggota rumahtangga adalah
sebesar 4,310 kali lebih terpengaruh dibanding
rumahtangga rentan pangan sebagai kategori
referensi. Sedangkan pada rumahtangga tahan
pangan, jumlah anggota keluarga tidak berpe-
ngaruh signifikan terhadap derajat ketahanan
pangan walaupun memliki arah yang negatif, dima-
na semakin sedikit anggota keluarga maka derajat
ketahanan  pangan akan semakin meningkat.

Tingkat pendidikan ibu rumahtangga baik
petani koperator maupun non koperator tidak
berpengaruh signifikan terhadap peluang derajat
ketahanan pangan, artinya bahwa antara ibu
rumahtangga yang berpendidikan rendah dan ibu

Kategori referensi : Rentan pangan
Chi-square (X2

0,05 1) = 3,481
Chi-square (X2

0,10 1) = 2,706
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variabel harga daging dan harga telur hanya
memiliki pengaruh signifikan pada peluang rawan
pangan, sedangkan pada kurang pangan dan
tahan pangan tidak memiliki pengaruh yang
signifikan.

Variabel harga pangan lainnya seperti harga
tempe, harga ikan harga minyak goreng, harga
mie dan harga sayur cenderung tidak berpengaruh
terhadap derajat ketahanan pangan rumah tangga
petani, hal ini terjadi karena harga yang diterima
konsumen cenderung relatif sama dan beberapa
produk seperti sayur ummnya mereka produksi
sendiri selain itu beberapa pangan diatas juga asih
dapat disubstitusi dengan produk lain apabila
terjadi kenaikan harga dengan asupan energi yang
relatif sama sehingga medorong rumahtangga
bergerak kearah peluang derajat ketahanan pangan
yang lebih tinggi.

Pada sisi pendapatan rumah tangga
berpengaruh positif terhadap peluang derajat
ketahanan  pangan rumah tangga, semakin tinggi
pendapatan rumah tangga, maka rumah tangga
akan semakin tahan pangan. Pendapatan
merupakan faktor utama dalam ketahanan pangan
rumah tangga.Dengan pendapatan yang dimiliki
maka rumah tangga mempunyai daya beli atau
kemampuan untuk membeli segala keperluan
rumah tangganya, mempunyai kemampuan
membeli pangan dan fasilitas lain (pendidikan,
perumahan, kesehatan, dan lain-lain) yang dapat
mempengaruhi status gizi (Suhardjo, 1986).

Dummy petani koperator tidak berpengaruh
terhadap peluang rawan pangan artinya bahwa baik
petani koperator maupun  non koperator tidak
terdapat perbedaan peluang rawan pangan.
Variabel dummy petani PTT berpengaruh signifikan
terhadap peluang kurang pangan pada tingkat
kepercayaan 95% dan memberikan pengaruh
signifikan sebesar 99 persen pada rumahtangga
tahan pangan, artinya bahwa rumahtangga petani
koperator memiliki peluang kurang pangan lebih
besar dibanding rumahtangga non koperator.
Demikian halnya pada peluang rumahtangga tahan
pangan petani koperator lebih dominan dibanding
non koperator.Hal ini diduga berkaitan erat dengan
tingkat produktivitas padi sawah petani koperator
dibandingkan petani non koperator, sehingga
pendapatan rumahtangga petani koperator juga
meningkat.Selain itu dengan meningkatnya
produktivitas padi sawah maka ketersediaan
pangan rumah tangga juga meningkat. Demikian
halnya pada dummy status petani, dimana pada
petani pemilik penggarap memberikan pengaruh
yang signifikan pada rumahtangga kurang pangan
dan tahan pangan, namun tidak memberikan
pengaruh signifikan pada rumahtangga tani rawan

pangan. Hal ini diduga bahwa petani dengan status
lahan milik dan digarap sendiri memiliki tingkat
pendapatan yang lebih baik dibanding petani
dengan status nyakap, gadai ataupun sewa lahan.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat
ketahanan pangan rumahtangga petani padi sawah
sangat bervariasi antar derajat ketahanan pangan
itu sendiri baik yang dipengaruhi oleh karakteristik
individu maupun harga-harga pangan itu
sendiri.Derajat keahanan pangan juga dipengaruhi
oleh tingkat konsumsi, keanekaragaman pangan
dan pendapatan rumah tangga petani.
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ABSTRACT

Dissemination of Agricultural Innovations Assessment through The Regional  Fair Exhibition
Bali Province XXV at Bangli Regency 2015

Dissemination of agricultural innovations through the exhibition is an information dissemination activities
results of research / assessment of agriculture to the user by using the material exhibits, props, and products.
Studies conducted at the Regional Fair exhibition (PEDA) XXV in Bangli Regency on 10-15 May 2015, in
order to determine the perceptions of visitors to the exhibition material, exhibition support material (props
agricultural innovation), the ability of the guide, the arrangement of booths and visitor satisfaction to the
implementation exhibition, and the involvement of BPTP Bali at each exhibit. also to get feedback related to
information / agricultural innovation is needed and suggestions for improvements to the exhibition in the
future. Based on the results of a study of 65 visitors, known as a whole (100%) of respondents said exhibition
material helpful to very helpful and can add knowledge in agriculture. The desire to try out the technology
package on display, as a whole (100%) stated are eager to want to try it out as well as a whole (100%) of
respondents are eager to want to know more technology packages produced by the Agency for Agricultural
Research (BPTP Bali). In addition, all respondents agreed participation BPTP Bali take part in any agricultural
fairs. All respondents (100%) declared free tour guide was very friendly to friendly and almost all respondents
(96.93%) said they were satisfied to very satisfied about the information required from the exhibition guide.
Regarding the arrangement of exhibition material, 98.46% of respondents said is good. Some feedback can
be collected exhibition material needs more and varied both in the form of print media (books, brochures,
leaflets, posters, liptan) or in the form of goods such as sample VUB (the results of innovation), props
technology and the souvenirs given to visitors such as plant seeds in small packages is provided free of
charge, as well as the need for demonstration / demonstrations on the exhibition stand. Arrangement of the
exhibition also needs to be improved to be more attractive and, as expected BPTP always took part in filling
the agricultural fairs.

Key words: Agricultural innovation, disemination, regional fair exhibition

ABSTRAK

Diseminasi inovasi pertanian melalui pameran merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi  hasil-
hasil  penelitian/pengkajian pertanian ke pengguna dengan menggunakan materi pameran, alat peraga,
dan produk. Kajian dilaksanakan pada pameran Pekan Daerah (PEDA) XXV di Kabupaten Bangli tanggal
10-15 Mei 2015, dengan tujuan untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap materi pameran, bahan
pendukung pameran (alat peraga inovasi pertanian), kemampuan pemandu, penataan stand serta kepuasan
pengunjung terhadap pelaksanaan pameran, dan keterlibatan BPTP Bali pada setiap pameran. juga untuk
mendapatkan umpan balik yang berkaitan dengan informasi/inovasi pertanian yang dibutuhkan dan saran
perbaikan untuk pelaksanaan pameran dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil kajian terhadap 65
pengunjung, diketahui secara keseluruhan (100%) responden menyatakan materi pameran bermanfaat
sampai sangat bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan dibidang pertanian. Keinginan untuk
mencoba paket teknologi yang dipamerkan, secara keseluruhan (100%) menyatakan sangat ingin sampai
ingin mencobanya serta secara keseluruhan (100%) responden sangat ingin sampai ingin mengetahui
lebih jauh paket-paket teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (BPTP Bali). Selain itu
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seluruh responden  menyatakan setuju keikut sertaan BPTP Bali ambil bagian dalam setiap pameran
pertanian.  Seluruh responden (100%) menyatakan pemandu pameran  sangat ramah sampai ramah serta
hampir seluruh responden (96,93%) menyatakan puas sampai sangat puas tentang informasi yang
diperlukan dari pemandu pameran. Mengenai penataan materi pameran, 98,46% responden menyatakan
sudah bagus. Beberapa umpan balik yang dapat dihimpun materi pameran perlu lebih banyak dan bervariasi
baik dalam bentuk media cetak (buku, brosur, leaflet, poster, liptan) maupun dalam bentuk barang seperti
sampel VUB (hasil inovasi), alat peraga teknologi dan adanya cindera mata yang diberikan kepada
pengunjung seperti benih tanaman dalam paket kecil disediakan secara gratis, serta perlu adanya peragaan/
demontrasi pada stand pameran. Penataan pameran juga perlu ditingkatkan agar lebih menarik serta
diharapkan BPTP selalu ikut ambil bagian dalam mengisi pameran pertanian.

Kata kunci: Inovasi pertanian, penyebaran, pameran pekan daerah

PENDAHULUAN

Peran utama Badan Litbang Pertanian dalam
sistem inovasi pertanian nasional adalah: (1)
menemukan atau menciptakan inovasi pertanian
maju dan strategis, (2) mengadaptasikan teknologi
inovasi pertanian menjadi tepat guna spesifik
pemakai dan lokasi, dan (3) menginformasikan dan
menyediakaan materi dasar inovasi/teknologi.
Namun kegiatan penyuluhan, advokasi, dan
fasilitasi agar inovasi tersebut diadopsi secara luas
tidak termasuk dalam tugas pokok Badan Litbang
Pertanian (Simatupang, 2004). Dengan demikian,
tidak mengherankan apabila peran Badan Litbang
Pertanian terhenti pada segmen pengadaan inovasi
(generating subsystem), sedangkan perannya
pada subsistem penyampaian inovasi (delivery
subsystem) masih terbatas, dan praktis tidak
terlibat aktif pada subsistem penerimaan inovasi
(receiving subsystem). Dua subsistem terakhir
tersebut merupakan penghambat (bottleneck) yang
menyebabkan proses adopsi dan difusi inovasi
menjadi melambat (Eko Sri Mulyani dkk., 2006).
Oleh karena itu perlu diupayakan kegiatan yang
dapat mendekatkan inovasi pertanian kepada
pengguna, antara lain melalui peragaan teknologi
sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Diseminasi inovasi memerlukan suatu media
yang dapat dijangkau oleh semua sasaran.
Terbatasnya media dapat mempengaruhi transper
teknologi tersebut sehingga pemilihan media yang
tepat terhadap media informasi merupakan suatu
faktor yang dapat memperlancar upaya
penyampaian informasi teknologi pertanian. Ada
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu
inovasi lebih cepat diadopsi oleh pengguna antara
lain: inovasi tersebut harus berkualitas, kesesuaian
teknologi, efektifitas penyuluhan, motivasi
pengguna teknologi, serta adanya faktor
pendukung seperti kebijakan terhadap infut, pasar
dan harga produksi (Manwan et al., 1990)

Dalam upaya mempercepat agar teknologi
yang telah dihasilkan oleh BPTP dapat diadopsi

oleh petani dalam suatu sistem pertanian yang
berkelanjutan, diperlukan kegiatan yang dapat
menjembatani/menyebarluaskan hasil-hasil
penelitian dan pengkajian kepada pengguna
(Asopa dan Beye, 1997). Melalui saluran
komunikasi yang tepat dengan memperhatikan
kondisi, sistem nilai, dan kebiasaan petani, suatu
inovasi teknologi dapat disebarluaskan dari sumber
teknologi kepada petani dan pengguna teknologi
lainnya (Harsono, 1991). Keberhasilan BPTP
ditentukan oleh tingkat pemanfaatan informasi dan
penerapan teknologi yang digunakan oleh
masyarakat tani diwilayahnya.

Agar hasil-hasil penelitian dan pengkajian
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tani dan
pelaku agribisnis lainnya, maka dilakukan upaya
diseminasi hasil pengkajian. Dalam pelaksanaan
di lapangan, kegiatan diseminasi tidak terpisah
atau berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan penelitian
dan pengkajian. Kegiatan ini mencakup berbagai
kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas institusi dari aspek informasi dan
komunikasi yang akan berdampak pada
peningkatan dukungan dari pengguna terhadap
institusi. Salah satu cara untuk mengkomu-
nikasikan hasil-hasil penelitian dan pengkajian
yang dilakukan oleh BPTP Bali  adalah melalui
kegiatan pameran

Pameran merupakan salah satu kegiatan
komunikasi untuk memberikan informasi kepada
peminat dalam bentuk alat bantu peraga yang
dapat menggambarkan tugas dan fungsi serta
hasil-hasil kegiatan suatu institusi. Penyampaian
inovasi pertanian melalui pameran dimaksudkan
untuk memberikan informasi tentang hasil-hasil
penelitian/pengkajian, serta kegiatan lain dari
suatu lembaga penelitian dan pengkajian yang
diwujudkan dalam bentuk alat peraga dan produk.
Peminat yang diharapkan datang ke pameran
adalah para pejabat, penyuluh pertanian, petani,
pengusaha, mahasiswa/pelajar, dan masyarakat
umum (Getarawan dan Sulaiman 2001).

Kajian Penyebarluasan Inovasi Pertanian Melalui Pameran Pekan Daerah (PEDA)
KTNA Provinsi Bali Ke XXV .....                    | I Made Sugianyar, dkk.
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Kegiatan penyebaran inovasi pertanian
melalui pameran bertujuan untuk : (1) memberikan
informasi dan pemahaman kepada pengguna
mengenai tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang
telah dicapai institusi penyelenggara pameran; (2)
sosialisasi dan advokasi mengenai peran institusi
sebagai sumber inovasi dan informasi pertanian
diwilayah kerjanya; dan memperkuat kesan bahwa
institusi yang melakukan penyampaian inovasi
pertanian melalui pameran merupakan sumber dan
rujukan teknologi, baik yang dihasilkan oleh
institusi tersebut maupun sumber teknologi/
informasi pertanian lainnya.

Kegiatan pameran yang dilakukan BPTP Bali
pada tahun 2015 yaitu pameran pada Pekan
Daerah (PEDA) KTNA yang ke- XXV di Kabupaten
Bangli, Bali. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui
persepsi pengunjung terhadap materi pameran,
manfaat, penampilan dan kemampuan pemandu,
penataan stand pameran serta untuk mendapatkan
umpan balik dari pengunjung pameran.

METODE PENELITIAN

Kajian penyebar luasan inovasi pertanian
melalui pameran dilaksanakan pada tahun 2015
yaitu pada pameran Pekan Daerah (PEDA) ke-
XXV yang berlangsung di Kabupaten Bangli, pada
tanggal 10 – 15 Mei 2015. Pengambilan data
dilakukan secara random sampling dengan
menggunakan kuisener yang dibagikan pada
pengunjung pameran. Kajian penyebaran inovasi
pertanian melalui pameran pada Pekan Daerah
(PEDA) XXV di Kabupaten Bangli dilaksanakan
melalui survey terhadap 65 orang pengunjung yang
meliputi pegawai/PNS, siswa/pelajar, petani dan
lain-lain.

Indikator yang diamati meliputi materi
pameran, bahan pendukung pameran (alat peraga),
pemandu pameran, penataan stand dan kepuasan
pengunjung. Untuk menjaring umpan balik dari
pengunjung, dalam kajian ini dilakukan pula
pengumpulan umpan balik yang berkaitan dengan
informasi/ inovasi pertanian yang dibutuhkan oleh
pengguna dan saran untuk perbaikan pameran di
masa yang akan datang.

Data yang dikumpulkan melalui kuisener
ditabulasi, dikompilasi, dan dianalisis berdasarkan
masing-masing indikator. Analisis data dilakukan
secara sederhana berdasarkan persentase
pendapat responden terhadap indikator yang telah
ditetapkan dilengkapi dengan deskripsi dan
analisis kualitatif berdasarkan desk study (studi
literatur)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekan Daerah (PEDA) KTNA Provinsi Bali
yang ke-XXV tahun 2015 merupakan salah satu
wahana untuk meningkatkan motivasi,
pengetahuan dan ketrampilan serta sikap
Kelompok Tani Nelayan Andalan dilaksanakan di
Kabupaten Bangli selama 5 hari dari tanggal 10-
14 Mei 2015,  bertepatan dengan HUT Kabupaten
Bangli ke 811 dan bertempat di Lapangan Kapten
Mudita, dengan tema “Melalui Peningkatan SDM
dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kita
Wujudkan Petani Nelayan Profesional, Kreatif,
Inovatif dan Berwawasan Global dalam Rangka
Percepatan Terwujudnya Bali Mandara”. Kegiatan
dihadiri oleh perwakilan petani nelayan, pemuda
tani nelayan, wanita tani nelayan, koperasi tani
nelayan dan asosiasi petani nelayan se-Provinsi
Bali yang tergabung dalam KTNA, yang tentunya
juga disuport oleh pemerintah daerah kabupaten
masing-masing. PEDA KTNA 2015 diisi dengan
beberapa kegiatan seperti pameran, temu wicara,
temu sukses petani dan penyuluh, temu usaha
agribisnis, gelar dan temu teknologi, temu karya,
penguatan kelembagaan kelompok KTNA,
peragaan, unjuk tangkas dan asah terampil, karya
wirausaha petani nelayan dan berbagai lomba.

BPTP Bali sebagai salah satu peserta
pameran dalam PEDA mengangkat tema “Melalui
Diseminasi Inovasi Teknologi Spesifik Lokasi Kita
Sukseskan PEDA XXV Tahun 2015 Menuju Bali
Mandara.” Oleh karenanya BPTP Bali menugas-
kan para penyuluhnya untuk berpartisipasi aktif
dalam pelaksanaan PEDA agar para peserta dan
pengunjung dapat secara langsung tanya jawab
interaktif dengan para penyuluh.

Identitas Responden

Responden yang diwawancarai dalam rangka
kajian kegiatan pameran PEDA KTNA ke XXV
sebanyak 65 orang, terdiri atas 51 orang laki-laki
dan 14 orang perempuan. Responden
dikatagorikan  menjadi 4 kelompok, yaitu pegawai
(PNS), pelajar, petani dan lain-lain (pedagang,
wiraswasta, pensiunan). Dari 4 klasifikasi
responden, terbesar adalah pegawai (PNS)
sebanyak 40 %. Responden dari katagori pegawai
(PNS) lebih banyak berasal dari penyuluh yang
ikut serta sebagai pendamping/pembina dari KTNA
masing-masing Kabupaten.

Usia responden yang termuda adalah 17
tahun (pelajar SMA) dan yang tertua 66 tahun (Tabel
2). Dilihat dari usia responden terbesar berada



95

pada kelompok usia 34 – 50 tahun yang diikuti
dengan usia 51 – 66 (24,62 %) dan sekitar 18,46
% berada pada kisaran usia 17 – 33 tahun

Tabel 1. Katagori responden pada kajian
penyebarluasan inovasi pertanian melalui
pameran pada PEDA KTNA ke-XXV di
Kabupaten Bangli, 2015

Uraian Jumlah Persentase (%)

Pegawai (PNS) 26 40,00
Siswa/pelajar 2 3,08
Petani 22 33,85
Lain-lain 15 23,08

Total 65 100

Sumber: Data primer diolah

Tabel 2. Sebaran usia responden pada kajian
penyebarluasan inovasi pertanian melalui
pameran pada PEDA KTNA XXV di
Kabupaten Bangli, 2015

Usia (tahun) Jumlah Persentase (%)

17 – 33 12 18,46
34 – 50 37 56,92
51 – 66 16 24,62

Jumlah 65 100

Sumber: Data primer diolah

Materi dan Substansi Pameran

Setiap pekerjaan yang dilakukan tentunya
memiliki tujuan dan manfaat yang diharapkan.
Cahyono (2002) menjelaskan tujuan
penyelenggaraan pameran diantaranya: tujuan
sosial, tujuan komersial, dan tujuan kemanusiaan.
Selanjutnya dikatakan tujuan pemeran inovasi
pertanian adalah memperkenalkan inovasi
teknologi yang dihasilkan BPTP dan lembaga
penelitian yang lain, meningkatnya kesadaran,
minat dan motivasi masyarakat terhadap inovasi
teknologi pertanian serta meningkatnya dukungan
masyarakat dan pemerintah daerah terhadap
BPTP.

Sebanyak 43,08% pengunjung yang datang
ke stand pameran BPTP Bali menyatakan materi
yang disajikan bermanfaat, bahkan 52, 92%
menyatakan sangat bermanfaat. Artinya semua
pengunjung/responden merasa materi-materi yang
dipamerkan sangat bermanfaat terutama bagi

penyuluh dalam melaksanakan tugas dilapang
begitu juga petani selaku pelaku utama dalam
pembangunan pertanian.

Materi pameran yang disajikan oleh BPTP Bali
adalah hasil pengkajian dan komoditi unggulan
petani yang menjadi binaan BPTP Bali yang ada
di Provinsi Bali. Beberapa materi tersebut antara
lain: pupuk organik padat dan cair (bio urine),
berbagai varietas benih padi, jagung, kedelai
(kegiatan SLPTT dan UPBS), aneka jenis sayuran
daun dan buah dengan polybag (konsep MKRPL),
produk olahan (mie dari jagung, tepung keladi,
tepung ubi jalar, sabun susu kambing dan lainnya),
dekomposer Rummino bacillus (Rb), Azoto bacter
(Azba) dan Super Inokulan serta probiotik bio cas
temuan peneliti BPTP Bali, buah pepaya VUB
(Calina), jagung manis, sorgum, beras merah
(Inpari 24) dan sampel beras inpari lainnya,
berbagai varietas padi inpari, berbagai varietas
bawang merah,  juga dipamerkan atabela jarwo,
caplak jajar legowo dan yang lainnya.

Media informasi yang bersifat tertulis dari
berbagai kegiatan dan hasil pengkajian BPTP Bali
dan dari Badan Litbang lainnya juga dipamerkan
untuk memberikan informasi kepada pengunjung,
antara lain melalui leaflet berbagai kajian dan
teknologi tepat guna, buletin dari tahun 2000
hingga 2015, dan poster berbagai kegiatan
pengkajian seperti: Kalender Tanam (Katam)
Terpadu, energi bio gas sebagai energi alternatif
rumah tangga pedesaan, kopi luwak probiotik,
program school garden, teknis produksi bio urine
kelinci, leaflet kambing gembrong, leaflet bio cas
(probiotik untuk penggemukan sapi), leafleat sabun
lemak kakao, masker kakao, pemangkasan
berbatang tunggal pada kopi, kompos jerami,
pengendalian penyakit busuk buah kakao, BIO L
(probiotik untuk unggas petelur, BIO Cas (probiotik

Tabel 3. Sebaran pendapat responden terhadap
tingkat kemanfaatan materi pameran pada
kajian penyebarluasan inovasi pertanian
melalui pameran pada PEDA KTNA XXV di
Kabupaten Bangli, 2015

Uraian Jumlah Persen (%)

Sangat bermanfaat 37 56,92
Bermanfaat 28 43,08
Ragu-ragu 0 0
Kurang bermanfaat 0 0
Tidak bermanfaat 0 0

Jumlah 65 100

Sumber: Data primer diolah

Kajian Penyebarluasan Inovasi Pertanian Melalui Pameran Pekan Daerah (PEDA)
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untuk ternak rumminansia, pengendalian diplodia
pada tanaman jeruk, olah limbah mikroorganisme
(MOL) dan lainnya. Sebanyak 52,31 % responden
menyatakan materi pameran dapat menambah
pengetahuan, bahkan 47,69% menyatakan sangat
menambah pengetahuan (Tabel 4)

Tabel 4. Sebaran pendapat responden terhadap
pengetahuan tentang pertanian dalam arti
luas pada kajian    penyebarluasan inovasi
pertanian melalui pameran pada PEDA
KTNA XXV di Kabupaten Bangli, 2015

Uraian Jumlah Persen (%)

Sangat menambah 31 47,69
pengetahuan
Menambah pengetahuan 34 52,31
Ragu-ragu 0 0
Kurang menambah 0 0
pengetahuan
Tidak menambah 0 0
pengetahuan
Jumlah 65 100

Sumber: Data primer diolah

Sejalan dengan pendapat Cahyono (1994)
penyelenggaraan pameran memiliki manfaat,
diantaranya: (1) menumbuhkan dan menambah
kemampuan pengunjung dalam memberi apresiasi
terhadap karya orang lain; (2) menambah wawasan
dan kemampuan dalam melaksanakan tugas
dilapang; (3) membangkitkan motivasi dalam
berusaha tani dan (4) sebagai sarana untuk
penyegaran bagi penyuluh dari kejenuhan rutinitas
pekerjaan sehari-hari.

Berkaitan dengan keinginan mencoba dan
mengetahui paket-paket teknologi lebih jauh yang
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian,
sebanyak 50,77% responden menyatakan sangat
ingin dan 49,23% menyatakan ingin mencoba.
Serta 55,38% ingin mengetahui lebih jauh paket-
paket teknologi yang dihasilkan Badan Litbang
Pertanian (Tabel 5). Ini berarti keberadaan BPTP
Bali sebagai unit pelaksana teknis Badan Litbang
di daerah dan keikut sertaan dalam setiap pameran
sangat diperlukan oleh pengguna.

Suatu teknologi akan diadopsi oleh pengguna,
apabila teknologi tersebut mampu memberikan
nilai tambah bagi pengguna. Berdasarkan
pendapat beberapa peneliti seperti Malian (2004),
Musyafak dan Tatang Ibrahim (2005) dapat
disarikan bahwa setidaknya ada lima indikator nilai
tambah untuk sebuah teknologi, antara lain: (1)
aspek keuntungan relatifnya suatu teknologi; (2)
tingkat kecocokan sebuah teknologi; (3)
kompleksibilitas atau kerumitan teknologi; (4)
tingkat kesulitan, dan (5) tingkat kecepatan respon
sebuah teknologi. Dengan demikian inti dari sebuah
teknologi yang dibutuhkan pengguna harus bersifat
inovatif. Dalam menghasilkan sebuah teknologi
yang inovatif, maka Badan Litbang Pertanian
dituntut untuk mampu menggerakkan sumber daya
pertanian. Teknologi pertanian yang inovatif harus
segera didiseminasikan agar segera diadopsi oleh
pengguna. Untuk diperlukan upaya perakitan dan
diseminasi hasil pengkajian sebagai materi
penyuluhan. Hal tersebut sejalan dengan tugas
pokok dan fungsi BPTP berdasarkan Peraturan
Menteri Pertanian (Permentan) No 16 tahun
2006.(Permentan, 2006)

Tabel 5. Sebaran pendapat responden terhadap keinginan untuk mencoba paket teknologi yang dipamerkan
dan keinginan untuk mengetahui lebih jauh paket-paket teknologi hasil Litbang Pertanian pada
penyebarluasan inovasi pertanian melalui pameran pada PEDA KTNA XXV di Kabupaten Bangli,
2015

                                     Keinginan untuk mencoba paket-          Keinginan untuk mengetahui lebih jauh paket-
                                     paket teknologi yang dipamerkan         paket teknologi Badan Litbang Pertanian
Uraian

Jumlah Persen (%) Jumlah Persen (%)

Sangat ingin 33 50,77 36 55,38
Ingin 32 49,23 29 44,62
Ragu-ragu 0 0 0 0
Kurang ingin 0 0 0 0
Tidak ingin 0 0 0 0

Jumlah 65 100 65 100

Sumber: Data primer diolah
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Selain memberikan manfaat, pameran sejenis
juga sangat diperlukan dimasa yang akan datang.
Ditinjau dari tingkat keperluan keikut sertaan BPTP
Bali dalam pameran ternyata sebanyak 72,31%
menyatakan sangat setuju dan 27,69%
menyatakan setuju. Ini artinya pameran PEDA
KTNA berdampak banyak memberikan manfaat
sehingga diperlukan pada masa mendatang,
mengingat ini pertama kali BPTP Bali ikut ambil
bagian pada pameran PEDA KTNA sehingga
sasaran yang dituju lebih tepat.

Tabel 6. Sebaran pendapat responden terhadap
keikut sertaan BPTP Bali setiap ada
pameran untuk ikut ambil bagian dalam
memperkenalkan paket-paket teknologi
hasil Litbang Pertanian pada PEDA KTNA
XXV di Kabupaten Bangli, 2015

Uraian Jumlah Persen (%)

Sangat setuju 47 72,31
Setuju 18 27,69
Ragu-ragu 0 0
Kurang setuju 0 0
Tidak setuju 0 0

Jumlah 65 100

Sumber: Data primer diolah

Diketahui bahwa PEDA KTNA merupakan
sarana promosi atau peragaan (display)  secara
utuh tentang keberhasilan penyelenggaran
penyuluhan pertanian yang telah dicapai oleh
pemerintah daerah. Disamping itu potensi
keunggulan daerah masing-masing Kabupaten
yang terkait dengan pembangunan di bidang
pertanian dipamerkan oleh masing-masing KTNA.
Dari acara PEDA KTNA ini kita dapat mengenal
budaya dan potensi setiap daerah di Bali. Oleh
karena itu pameran ini diperlukan dan dilaksanakan
secara kontinyu.

Pemandu Pameran

Pemandu pameran sangat menentukan
keberhasilan penyelenggaraan pameran, terutama
dalam memperkenalkan dan mempromosikan
produk, bahkan dalam menarik pengunjung untuk
datang ke stand. Karena itu pemandu pameran
harus menguasai materi yang dipamerkan agar
dapat memberikan penjelasan terhadap
pertanyaan ataupun informasi yang dibutuhkan
pengunjung. Pelayanan dan penampilan pemandu
pameran juga perlu diperhatikan agar pengunjung
merasa nyaman dan terdorong memberikan respon

terhadap materi yang disajikan. Selain dapat
mempromosikan inovasi hasil penelitian dan
pengkajian, pemandu pameran diharapkan dapat
menghimpun informasi dari pengunjung sebagai
umpan balik untuk perbaikan kegiatan pengkajian
dan pelaksanaan pameran selanjutnya.

Stand pameran BPTP Bali, saat pameran
PEDA KTNA XXV di Kabupaten Bangli untuk
pengisian materi dibantu juga dari Balai Besar
Pengkajian dan Pengembangan Pertanian, Balai
Besar Pasca Panen. Pemandu pameran disiapkan
4 (empat) orang setiap hari, karena pameran
diselenggarakan selama lima hari dan stand
dibuka mulai pukul 09.00 hingga 21.00 pemandu
pameran bertugas secara bergantian.

Tabel 7. Sebaran pendapat responden terhadap
sikap pemandu pameran pada kajian
penyebarluasan  inovasi pertanian melalui
pameran pada PEDA KTNA XXV di
Kabupaten Bangli, 2015

Uraian Jumlah Persen (%)

Sangat ramah 39 60
Ramah 26 40
Ragu-ragu 0 0
Kurang ramah 0 0
Tidak ramah 0 0

Jumlah 65 100

Sumber: Data primer diolah

Dari seluruh responden menyatakan pemandu
pameran ramah sampai sangat ramah, khususnya
dalam melayani pengunjung (Tabel 7 ). Seluruh
pemandu berusaha senantiasa ramah saat
melayani pengunjung, dan pemandu memberikan
beberapa benih sayuran serta mempersilahkan
pengunjung untuk mengambil materi pameran
seperti leaflet, brosur, selebaran, liptan dll, yang
dibutuhkan oleh pengunjung. Permentan.  2006.
Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Bali. Peraturan Menteri
Pertanian (Permentan)  No 16 tahun 2006.
Diunggah dari http://www.litbang.deptan.go.id/
unker/one/1274/  (23 Desember 2015)

Selain penampilan dan sikap, kemampuan
pemandu pameran menjelaskan materi yang
disajikan juga penting dalam mendukung
keberhasilan pameran. Hanya satu responden
yang menyatakan kurang puas dalam memberikan
informasi yang dibutuhkan pengunjung dan satu
resp   onden yang mengatakan ragu-ragu.
Selebihnya, 24,62% responden menyatakan
sangat puas dan 72,31% menyatakan puas

Kajian Penyebarluasan Inovasi Pertanian Melalui Pameran Pekan Daerah (PEDA)
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terhadap informasi yang diberikan oleh pemandu
(Tabel 8 ).

Tabel 8. Sebaran pendapat responden terhadap
kepuasan informasi yang didapatkan dari
pemandu   pameran   pada kajian penye-
barluasan inovasi pertanian melalui
pameran pada PEDA KTNA XXV di
Kabupaten Bangli, 2015

Uraian Jumlah Persen (%)

Sangat puas 16 24,62
Puas 47 72,31
Ragu-ragu 1 1,54
Kurang puas 1 1,54
Tidak puas 0 0

Jumlah 65 100

Sumber: Data primer diolah

Manfaat dari sistem pemandu pameran
adalah pelayan/pemandu/pemberi informasi
kepada pengunjung. Selama ini untuk memandu
sebuah barang yang dipamerkan masih
membutuhkan manusia, si pemandu tersebut
harus benar-benar tahu, mengerti dan mempunyai
kemampuan untuk dapat berbicara di depan orang
banyak, dengan harapan pemandu dapat
memberikan informasi ataupun solusi bagi
pengunjung.

Penataan Pameran

Materi pameran perlu ditata agar mampu
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh
pengunjung. Selain materi pameran dan tata letak
alat peraga, dekorasi stand penting pula
diperhatikan. Berdasarkan hasil kajian hanya satu
orang ( 1,54%) responden yang menyatakan
kurang bagus, 76,92 menyatakan bagus dan 21,54
persen menyatakan sangat bagus.

Tabel 9. Sebaran pendapat responden terhadap
penataan materi pameran pada kajian
penyebarluasan inovasi pertanian melalui
pameran pada PEDA KTNA XXV di
Kabupaten Bangli, 2015

Uraian Jumlah Persen (%)

Sangat bagus 14 21,54
Bagus 50 76,92
Ragu-ragu 0 0
Kurang bagus 1 1,54
Tidak bagus 0 0

Jumlah 65 100

Sumber: Data primer diolah

Umpan Balik Penyebaran Inovasi

Pameran merupakan salah satu media
promosi sekaligus sarana untuk memperoleh
umpan balik dari pengunjung. Berdasarkan hasil
kajian, diperoleh umpan balik yang bermanfaat
bagi pelaksanaan pameran di masa yang akan
datang. Umpan balik yang berhasil dikumpulkan
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang
dibutuhkan pengunjung dan saran bagi
pelaksanaan pameran selanjutnya. Informasi yang
dibutuhkan pengunjung adalah tentang sumber
benih baru (hasil inovasi), penanggulangan hama
penyakit pada tanaman jeruk dan cendana,
teknologi tepat guna spesifik lokasi, informasi
teknologi dan ketrampilan tentang produk
kosmetik. Saran untuk perbaikan pameran dimasa
yang akan datang antara lain adalah materi
pameran perlu lebih banyak dan bervariasi baik
dalam bentuk media cetak (buku, brosur, leaflet,
poster, liptan) maupun dalam bentuk barang
seperti sampel VUB (hasil inovasi), alat peraga
teknologi dan adanya cindera mata yang diberikan
kepada pengunjung seperti benih tanaman dalam
paket kecil disediakan secara gratis, serta perlu
adanya peragaan/ demontrasi pada stand
pameran. Penataan pameran juga perlu
ditingkatkan agar lebih menarik serta diharapkan
BPTP selalu ikut ambil bagian dalam mengisi
pameran pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jumlah responden terbesar adalah golongan
pegawai/PNS (40,%), dengan kelompok terbesar
usia rata-rata responden 34-50 tahun (56,92%).
Materi yang dipamerkan pada stand BPTP Bali
dari segi kemanfaatan materi dan pengetahuan,
56,92% responden menyatakan materi pameran
sangat bermanfaat dan 52,31% responden
menyatakan materi pameran dapat menambah
pengetahuan. Mengenai keinginan untuk mencoba
paket –paket teknologi yang dipamerkan serta
keinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai
paket-paket teknologi yang dihasilkan oleh Badan
Litbang Pertanian (BPTP Bali), 50,7% responden
menyatakan keinginan untuk mencoba dan
55,38% responden ingin mengetahui lebih jauh
paket-paket teknologi yang dihasilkan oleh Badan
Litbang Pertanian. Untuk penataan stand pameran
,76,92% responden menyatakan sangat bagus.
Seluruh responden menyatakan sangat ramah dan
ramah terhadap pemandu pameran sedangkan
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mengenai kepuasan informasi yang didapat dari
pemandu pameran hanya 1 orang (1,54%)
menyatakan kurang puas dan 1 orang (1,54%)
menyatakan ragu-ragu, selebihnya menyatakan
puas 72,31% dan sangat puas 24,62%. Mengenai
keterlibatan BPTP Bali pada setiap ada pameran,
seluruh responden setuju sampai sangat setuju
agar setiap ada pameran BPTP Bali ikut serta ambil
bagian dalam memperkenalkan paket-paket
teknologi hasil Litbang Pertanian.

Meskipun pelaksanaan pameran dari segi
materi, penataan stand, pemandu pameran secara
keseluruhan sudah baik, namun beberapa hal yang
perlu ditingkatkan yaitu materi pameran agar lebih
banyak dan variatif dalam bentuk media cetak
(buku, brosur, leaflet, poster, liptan) maupun dalam
bentuk barang seperti sampel VUB (hasil inovasi),
alat peraga teknologi. Adanya cindramata berupa
benih tanaman dalam paket kecil yang dibagikan
kepada pengunjung secara gratis. Adanya
peragaan/demontrasi pada stand pameran. Stand
pameran agar lebih luas serta dekorasi lebih
menarik.
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ABSTRACT

Productivity Performance of Some Local Chicken Original Indonesia

Local chicken or sometimes called Kampung chicken, or chicken vegetable, or Buras (not race) is a bird
native to Indonesia. Local chicken is a chicken native grew up in Indonesia. There are various types of local
chickens from various areas such as Kedu, Pelung, Cemani, Sentul, Nunukan and others and observed that
there were 32 types of local chickens in Indonesia. Maintenance of local chickens survived until today
because people are increasingly aware that meat including chicken meat is a source of animal protein which
can be obtained easily and has a high nutritional value. For the Balinese themselves will demand of local
chicken meat and eggs from year to year continues to increase in accordance with the increase in population,
the increase in consumer tastes and an increasing number of tourists coming to Bali for both domestic and
international. Local chickens are also grouped according to each character such as the type of layer (Kedu
Black, White, Wareng, Nusa Penida), broilers (Pelung, Nagrak, Gaok and Sedayu) and dual-purpose (laying
hens and broilers) as Sentul, Olagan, Bangkalan and Melayu ). Chicken Pelung weighs tall adult reaches
2200 to 3500 grams / tail, while Black Kedu, White and Nunukan grown almost equal weight, namely 2157,
2156 and 2151 g / tail. Native Chicken has an average adult weight of the lowest among the other types,
namely 1400 g / tail. For chicken egg productivity Black Kedu has the highest productivity 58.8% followed
White Kedu 54%, Nunukan 50% and Kampung 41.3% and the lowest was Pelung.32.5%

Key words: Local chickens, productivity, weight, animal protein

ABSTRAK

Ayam lokal atau sering juga disebut ayam Kampung, atau ayam Sayur, atau Buras (bukan Ras) merupakan
unggas asli Indonesia. Ayam lokal merupakan ayam asli yang tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia.
Ada berbagai jenis ayam lokal dari berbagai daerah seperti ayam Kedu, Pelung, Cemani, Sentul, Nunukan
dan lainnya dan hasil pengamatan ada 32 jenis ayam lokal di Indonesia. Pemeliharaan ayam lokal masih
bertahan sampai saat ini dikarenakan masyarakat semakin menyadari bahwa daging termasuk daging
ayam merupakan sumber protein hewani yang dapat diperoleh dengan mudah dan memiliki nilai nutrisi
yang tinggi. Untuk Bali sendiri permintaan akan daging dan telur ayam lokal dari tahun ke tahun terus
mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan selera konsumsi
serta peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali baik domestik maupun internasional. Ayam lokal
juga dikelompokkan sesuai dengan karakternya masing-masing seperti tipe petelur (Kedu Hitam, Putih,
Wareng, Nusa Penida), pedaging (Pelung, Nagrak, Gaok dan Sedayu) dan dwiguna (petelur dan pedaging)
seperti Sentul, Olagan, Bangkalan dan Melayu). Ayam Pelung memiliki bobot dewasa yang tinggi mencapai
2200  sampai 3500 gram/ekor sedangkan Kedu Hitam, Putih dan Nunukan bobot dewasa hampir berimbang
yaitu 2157, 2156 dan 2151 gram/ekor. Ayam Kampung memiliki bobot dewasa rata-rata terendah diantara
jenis yang lain yaitu 1400 gram/ekor. Untuk produktivitas telur ayam Kedu Hitam memiliki produktivitas
tertinggi 58,8% diikuti Kedu Putih 54%, Nunukan 50% dan Kampung 41,3% dan terendah adalah Pelung
32,5%

Kata Kunci : Ayam lokal, produktivitas, bobot, protein hewani
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PENDAHULUAN

Permintaan terhadap produk peternakan
meningkat setiap tahun seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk serta
meningkatnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi
pangan yang bergizi (Ahmad Gozali Nataamijaya,
2010). Pada tahun 2006, kontribusi produk
peternakan (daging, telur dan susu) terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian mencapai
7% dan terhadap PDB nasional 1%. Ayam
peliharaan daerah tropis merupakan sumber
pangan paling penting di dunia (National Research
Council 1993 dalam Achmad Gozali Nataamijaya,
2010). Ayam lokal atau ayam buras (bukan ras),
disebut pula ayam kampung atau ayam sayur
merupakan ternak yang paling banyak dipelihara
oleh masyarakat baik yang berada di pedesaan
maupun yang daerah transisi. Selain mudah
dipelihara ayam buras mampu memberikan
banyak manfaat kepada pemeliharanya.

Ayam buras juga merupakan salah satu
penyedia daging sekaligus protein hewani yang
digemari oleh sebagaian besar masyarakat
Indonesia. Di Indonesia yang merupakan Negara
kepulauan selain memiliki suku dan budaya yang
beragam, juga memiliki beberapa jenis ayam lokal
atau juga disebut sebagai ayam buras (bukan ras)
atau memiliki nama di daerahnya sendiri seperti
misalnya ayam Sentul, Pelung, Cemani, Nunukan,
Kedu Hitam dan masih banyak lagi yang lainnya.
Ayam kampung sempat menjadi tumpuan para
peternak karena harga jual yang relatif tinggi
dibandingkan harga satuan ayam ras (Sofyan
Iskandar, 2005) dan bertahannya industry ayam
kampung selama ini ada kemungkinan besar
dimotivasi oleh tingkat konsumen domestik yang
cukup baik (Hermanto, et al. 1995 dalam Sofyan
Iskandar, 2005).

Di Bali selain telur dan dagingnya ayam buras
juga banyak dimanfaatkan sebagai sarana upacara
Agama. Saat ini populasi ayam buras di Bali
mencapai 4.111.438 ekor hanya 24,72% dari jumlah
ayam secara keseluruhan. (Disnakkeswan. Prov.
Bali, 2014). Kebutuhan daging dan telur ayam
buras dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan
dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkapita
income serta jumlah wisatawan baik domestik
maupun internasional yang datang ke Bali. Telur
merupakan salah satu bahan pangan sumber
protein hewani yang paling mudah diperoleh dan
mudah untuk diolah serta dapat diperoleh dari telur
ayam ras dan ayam lokal (Juliana F. Sodak. 2011).
Di Indonesia permintaan akan telur ayam lokal

mencapai 13% dari jumlah permintaan telur secara
keseluruhan yaitu 195.000 ton telur dari 1.477.200
ton telur (Ditjennak, 2010). Menurut Nataamijaya
(2000) dalam Tike Sartika, et al. (2004),di Indonesia
telah dikemukakan 32 breed ayam lokal yang
berbeda berdasarkan penampilan fenotipnya.
Perbedaan tampilan fenotip tersebut diduga karena
adanya diferensiasi genetik dari suatu populasi
yang disebabkan migrasi demografi. Oleh karena
itu, terbentuknya breed ayam lokal di Indonesia
kebanyakan berdasarkan perbedaan demografi
yang secara genetik perlu dipelajari lebih lanjut.
Namun untuk saat ini akan kami bahas 5 ayam
lokal yang ada di Indonesia yaitu ayam Kampung
(Sayur), Nunukan, Kedu Hitam, Kedu Putih dan
ayam Pelung yang akan dilihat dari segi
produktivitasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan data-data
sekunder yang diperoleh dari studi literature
memanfaatkan referensi dari buku-buku seperti
Prosiding, Jurnal, Majalah Ilmiah Popular, Buletin
dan lainnya. Referensi juga diambil dari beberapa
tulisan yang dimuat di media digital dan elektronik
baik berupa Jurnal, Prosiding ataupun bentuk yang
lain. Penulisan  Data selalu diikuti dengan
penulisan sumber referensi dan apabila diperoleh
secara elektronik selain sumber data juga disertai
dengan waktu pengunduhan data tersebut. Data
disajikan dalam bentuk tabel dan grafik serta
dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayam Lokal Indonesia

Di Indonesia dilaporkan terdapat 32 jenis
ayam lokal (ecotype) dan masing-masing jenis
memiliki keunggulan tersendiri, seperti ayam
Pelung, Sentul, Kedu, Merawang,Gaok dan Nusa
Penida. Ayam peliharaan dari daerah tropis
merupakan sumber pangan paling penting di dunia
(National Research Council 1993). Dinegara
berkembang usaha ternak ayam lokal berperan
penting dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat karena usaha tersebut melibatkan
sebagian besar penduduk miskin (Sonaiya, 2007).
Ayam lokal Indonesia merupakan hasil
domestikasi ayam hutan merah (Gallus gallus)
oleh penduduk setempat dan memiliki ciri yang
sangat berbeda dengan ayam dari Negara lain

Keragaan Produktivitas Beberapa Ayam Lokal Asli Inonesia                   | Nyoman Suyasa.



Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian, Vol.14 No. 42 Agustus 2016102

(Sulandari et al. 2007), serta dapat dikelompokan
menjadi tpe pedaging, petelur, dwiguna atau
sebagai ayam hias atau kegemaran (Ahmad
Gozali Nataamijaya, 2010).

Di Indonesia terdapat berbagai jenis ayam
lokal, baik yang asli maupun hasil adaptasi yang
dilakukan puluhan bahkan ratusan tahunyang lalu.
Ayam lokal yang tidak memiliki karakteristik
khusus disebut ayam kampung. Ayam yang
digolongkan tipe pedaging diantaranya Pelung,
Nagrak, Gaok dan sedayu dan digolongkan petelur
yaitu Kedu hitam, Kedu Purih, Nusa Penida,
Nunukan, Merawang, Wareng dan ayam Sumatera
serta ayam lokal yang masuk kategori dwiguna
adalah Ayam Sentul, Bangkalan, Olagan, Ayunai,
Melayu, dan ayam Siem. Selain itu menurut
Ahmad Gozali Nataamijaya, (2010), dikenal pula
ayam tipe petarung yaitu : Ayam Banten, Ciparage,
Tolaki, dan Bangkok serta ayam Bali masuk dalam
kategori petarung terutama untuk pejantannya.
Bebrapa diantara ayam lokal yang termasuk
kategori kegemaran atau hias adalah ayam Pelung,
Gaok, Tukung, Burgo, Bekisar, Walik dan ayam
Ketawa.

Ayam lokal merupakan asset yang sangat
berharga dalam pembentukan bibit unggul ayam
lokal yang terbukti mampu beradaptasi pada
lingkungan setempat (Nataamijaya, 2000). Dilihat
dari asalnya, masing-masing ayam memiliki
daerah asal mula ditemukan yang selanjutnya
dapat menyebar ke seluruh Indonesia. Ayam
pelung merupakan ayam asli daerah Cianjur Jawa
Barat  dan Sentul berasal ari daerah Ciamis Juga
Jawa Barat. Sedangkan Ayam Kedu (Hitam dan
Putih) merupakan ayam asal Keresidenan Kedu
kabupatenTemanggung Jawa Tengah (Muryanto,
2005) serta ayam Nunukan merupakan ayam asli
Kalimantan Timur yang merupakan tipe ayam
petelur (Nataamijaya, 2000 dalam Achmad Gozali
Nataamijaya, 2010).

Produktivitas Pertumbuhan 5 Jenis Ayam
Lokal Indonesia

Bobot lahir ayam lokal Indonesia pada
umumnya memiliki bobot lahir yang hampir sama
dengan kisaran 25 – 27 gram per ekor kecuali
bobot lahir ayam Nunukan dan Pelung yang
memiliki bobot lahir diatas rata-rata ayam
kampung lainnya yaitu 30,2 gram dan 29,6 gram/
ekor. Bobot umur 4 minggu juga antara ayam
memiliki bobot yang mirip antar jenis dengan
kisaran 146 – 164 gram/ekor kecuali ayam Pelung
dimana bobot umur 1 bulan (4 minggu) mencapai

174 gram/ekor. Untuk umur 8 minggu (2 bulan)
ayam lokal Indonesia memiliki bobot dengan
kisaran 500 – 550 gram/ekor, pada umur ini  bobot
tertinggi dicapai oleh ayam Kedu Hitam yang
mencapai bobot 602 gram/ekor melebhi ayam
Pelung  yang hanya mencapai bobot 589 gram/
ekor. Pada umur 12 minggu (3 bulan) bobot ayam
lokal Indonesia mencapai kisaran 750 – 850 gram/
ekor, dan bobot tertinggi dicapai oleh ayam Pelung
dengan bobot 917 gram/ekor. Secara fisik ayam
Pelung memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar
sehingga memiliki bobot lahir dan pertumbuhan
yang melebihi ayam lokal lainnya.

Bobot dewasa untuk aya lokal di Indonesia
sedikit bervariasi karena ayam kampung atau sayur
memeiliki bobot paling rendah dengan kisaran
1400 – 1700 gram/ekor sedangkan ayam Kedu
Hitam atau putih dan Nunukan memiliki bobot
dewasa yang hampir sama yaitu 2150 gram/ekor,
sama dengan yang dicapai oleh Sulandari et al
(2006) dan Tike sartika et al (2006) dimana rata-
rata bobot jantan 2151,48+359,99 dengan bobot
jantan maksimal mencapai 2930 dan minimal 1473
gram/ekor. Ayam Pelung memiliki bobot tertinggi
yang mencapai 2200 gram/ekor terberat diantara
ayam lokal yang lainnya. Bobot ayam yang ada
pada tabel 1 adalah bobot ayam secara umum
dan ada perbedaan antara jantan dan betina
dimana bobot jantan lebih tinggi dibandingkan
betina. Produktivitas pertumbuhan ayam kampung
alias ayam sayur nampaknya yang paling rendah
sedangkan ayam Pelung memiliki bobot yang
paling tinggi diantara ayam lokal yang ada (Tabel
1), bahkan ayam Pelung jantan yang merupakan
ayam asli dari daerah Cianjur ini mampu mencapai
bobot sampai 3 -3,25 kg/ekor, (Abubakar, et al.
2005), dan Soeparna et al (2005) memperoleh
bobot ayam Pelung dalam kajiannya 3,515 kg/ekor,
sedangkan Achmad Gozali Nataamijaya (2010)
melaporkan bahwa ayam Pelung mampu mencapai
bobot 2,20 kg/ekor pada saat berumur 20 minggu.
Selanjutnya dinyatakan bahwa bobot ayam yang
dipelihara secara intensif akan lebih rendah
dibandingkan dengan bobot ayam yang diumbar
pada umur yang sama.

Untuk ayam kampung bobot dewasa yang
dicapai adalah 1400 gram atau 1,4 kg/ekor jauh
dibawah bobot dewasa ayam lokal lainnya yang
mecapai bobot diatas 2 kg/ekor (tabel 1).
Sedangkan Abubakar, et al. (2005),
mengemukakan bahwa bobot ayam kampung
jantan dewasa mencapai rata-rata 1,8 kg/ekor
sedangkan betina dewasa mencapai 1,57 kg/
ekor.
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Bobot yang dimiliki oleh ayam Kedu Putih
maupun Hitam tidak jauh berbeda diantara
keduanya. Baik mulai bobot lahir sampai dengan
bobot dewasa. Sedangkan untuk ayam Nunukan
bobot lahir sedikit lebih tinggi daripada ayam
Pelung yaitu 30,2 berbanding 29,6 gram/ekor.
Namun setelah dewasa ayam pelung memiliki
bobot yang lebih tinggi dibandingkan ayam
Nunukan 2200 gram/ekor berbanding 2151 gram/
ekor. Bobot dewasa ayam Nunukan mendekati
bobot ayam Kedu Hitam ataupun Kedu Putih.

Produktivit as Telur dan Konsumsi Pakan Ayam
Lokal Indonesia

Rata rata ayam kampung atau ayam lokal
mulai bertelur umur 5 bulan atau 151 hari. Apabila
dilihat tabel 2 maka ayam Kedu hitam paling
pendek umur mulai berproduksi telur yaitu 138 hari
sedangkan ayam Pelung memiliki umur mulai
bertelur yang paling panjang 165 hari atau 5,5
bulan. Namun Ayam Pelung yang paling rendah

puncak produksinya hanya 44% jauh lebih rendah
dibandingkan ayam Kedu Hitam atau Kedu Putih
yang memiliki puncak produksi 75  dan 72% (tabel
2). Produksi henday baik secara persentase
ataupun jumlah telur yang dihasilkan ayam Kedu
Hitam  menempati persentase tertinggi dengan
58,8% disusul oleh Kedu Putih dan Nunukan
dengan 54,0 dan 50% sedangkan produksi henday
telur tertinggi juga dicapai oleh ayam kampung
dengan 259 butir yang kedua Kedu Putih 215 dan
Nunukan 182 butir. Tike Sartika, et al. (2006)
mengemukakan bahwa produktifitas ayam
Nunukan pada puncak produksi mencapai 62%
dengan henday butir juga mencapai 182 dan
produksi henday(%) bervariasi dari 41,3 – 50%.
Untuk produktivitas telur ayam Pelung memiliki
produksi yang paling rendah dibandingkan dengan
empat ayam lokal yang lainnya (tabel 2). Hal ini
disebabkan karena ayam Pelung memang bukan
tipe petelur tetapi tipe ayam Kegemaran/Hobi dan
mengarah ke tipe pedaging.Muryanto (2005)
melaporkan produktifitas 5 ayam lokal yang

Tabel 1.  Pertumbuhan Beberapa Jenis Ayam Lokal Indonesia

Peubah  Kampung Kedu Hitam Kedu Putih Nunukan Pelung

Bobot Hidup (g/ekor)      

1 Hari 26.2 27.7 25.5 30.2 29.6
4 Minggu 164 168 146 160 174
8 Minggu 553 602 550 482 589
12 Minggu  872 831 857 754 917
Dewasa 1400 2157 2156 2151 2200

Sumber : Creswell dan Gunawan, 1982 dalam Sofyan Iskandar (2005) ; Muryanto dan Subiharta (1989) ; T.
Sartika et al (2006)

Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan Bobot tubuh ayam Lokal Indonesia
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dipelihara selama 52 minggu mampu mempro-
duksi telur Henday (%) secara berturut-turut, Kedu
hitam, Kedu Putih, Nunukan, Buras dan Pelung
masing-masing 58,8% ; 54,0% ; 50,0% ; 41,3%
dan 32,0%.

Untuk puncak produksi  yang tertinggi dicapai
oleh ayam Kedu Hitam  yang mencapai 75%
disusul Kedu Putih dengan 72% dan Nunukan
62%, sedangkan yang terendah produksinya
adalah ayam Pelung hanya mencapai 44% pada
saat puncak produksi. Untuk produktivitas ayam
Kampung pada tabel  2 lebih tinggi kalau
dibandingkan dengan data yang disajikan oleh
Prawirodigdo (2005) produktivitas telur ayam lokal
dengan konsumsi dan kandungan protein (PK) 16
dan Energi metabolic (EM) 10 produksi telur
mencapai 48,9 butir dalam 120 hari atau 40,75%
sedangkan pemberian pakan dengan PK14 /EM10
mampu memproduksi telur 49,0 butir/120 hari atau
40,83%.

Pemberian Pakan dan Kandungan Protein
yang Diberikan pada Ayam Lokal

Pakan merupakan pada ayam local
merupakan hal terpenting dalam pertumbuhan dan
produktivitas. Prawirodigdo (2005),menyebutkan
kebutuhan pakan dan nutrien  yang cukup
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup,
tumbuh dan berproduksi. Ternak ayam lokal adalah
hewan berperut tunggal (monogastrict animal),
yang memiliki sistem pencernaan dan kebutuhan
nitrien mirip bangsa burung lainnya. Ayam lokal
merupakan ternak yang masih natural atau asli
berbeda dengan hasil rekayasa genetik seperti
Broiler atau layer yang sudah sangat efisien dalam
memanfaatkan pakan untuk produktivitas.
Kebutuhan pakan ayam lokal tergantung pada
karakter genetiknya,sehingga masing-masing jenis
ayam akan membutuhkan jumlah  pakan yang

berbeda jumlahnya. Secara umum kebutuhan
pakan ayam lokal pada saat masih muda masih
memiliki selisih jumlah yang kecil dan akan
bertambah seiring umur ternak.

Untuk  ayam lokal yang masih berumur 1 hari
sampai dengan 8 minggu (2 bulan) membutuhkan
pakan dengan jumlah 5 – 10 gram/ekor/hari,
dimana fase ini disebut fase starter dan pakan yang
diberikan adalah pakan dengan kandungan protein
yang tinggi 18 – 19%. Setelah memasuki masa
pertumbuhan atau grower 1 dengan umur ayam 8
– 12 minggu kebutuhan pakan meningkat menjadi
20 – 30 gram/ekor/hari dengan kandungan protein
lebih rendah dari starter yaitu 16 – 17% namun
energy metabolis (ME) sama 2900 – 3000 kkal/
kg. Ayam berumur diatas 12 minggu sampai 18
minggu masuk kategori grower 2 dengan jumlah
pakan yang diberikan 40 – 60 gram/ekor/hari
dengan kandungan protein yang jauh lebih rendah
yaitu 12 – 14% termasuk energy metabolisnya
hanya 2800 – 2900 kkal/kg. Setalah masuk
kategori layer/petelur umur 18 minggu keatas
jumlah pakan yang diberikan rata-rata mencapai
80 – 100 gram/ekor/hari dengan kandungan protein
15% dan energy metabolis 2750 -2850 kkal/kg
(tabel 3). Menurut Prawiridigdo (2005) kandungan
protein dan energy pakan pada ayam lokal akan
mempengaruhi penampilan produksi. Lebih lanjut
dikemukakan konsumsi pakan ayam lokal berbeda
pada level protein dan energy metabolis yang
berbeda, dimana rata konsumsi ayam lokal
bervariasi antara 89,4 – 92,8 gram/ekor/hari pada
masa produksi.Desmayati Zainuddin (2005) pada
tabel 3 menunjukkan kebutuhan protein ayam
starter umur 0 – 8 minggu adalah 18 – 19%,
sedangkan Iskandar, et al (1998) dalam Heti
resnawati dan I.A.K Bintang, (2005) menyatakan
bahwa kebutuhan protein ayam kampung/lokal
pedaging adalah 15% pada umur 0 – 6 minggu
dan 1pada umur 6 – 12 minggu.

Tabel 2. Produktivitas Telur Beberapa Jenis Ayam Lokal Indonesia

Keterangan Kampung Kedu Hitam Kedu Putih Nunukan Pelung

Umur pertama bertelur (hari) 151 138 170 153 165
Umur 40% produksi (hari) 184 166 202 186 191
Puncak Produksi (%) 55 75 72 62 44
Produksi henday (%) 41.3 58.8 54.0 50 32.5
Produksi henday (telur) 151 215 197 182 119
Produksi hen house (%) 37.1 54.8 49.6 46.3 28.4
Rata-rata Bobot telur (g/butir) 43.6 44.7 39.2 47.5 40.6
Konsumsi pakan (g/ekor/hari) 88 93 82 85 93
Bobot konsumsi pakan/g telur 2.7 3.6 3.8 3.6 7.1

Sumber : Creswell dan Gunawan, 1982 dalam Sofyan Iskandar (2005)
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KESIMPULAN DAN SARAN

Banyak jenis ayam lokal yang ada di
Indonesia, yang baru terdeksi 32 jenis dan di bagi
menjadi beberapa tipe yaitu tipe petelur, pedaging
dan tipe dwiguna (petelur sekaligus
pedaging).Namun apabila dilihat dari produktivitas
telur, ayam Kedu Hitam memiliki produktivitas telur
tertinggi diantara 5 jenis ayam lokal yaitu :
Kampung, Kedu Hitam, Kedu Putih, Nunukan dan
Pelung. Untuk ayam lokal kebutuhan akan pakan
dan kandungan protein akan berbeda tergantung
umur dan tipe ayam tersebut, demikian pula antara
kebutuhan protein dalam pakan akan berbeda
antara ayam pedaging dan petelur. Untuk kedepan,
pengamatan dan karakteristik masing-masing
ayam lokal yang ada di Indonesia perlu dilakukan
untuk mengetahui keragaman dan karakteristik
ayam dan daerahnya.
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ABSTRACT

Morphology and Nutrient Content of Nitrogen, Phosphate and Potassium Leaves  on
Development Phases of Siam Orange Plant

The four phases of the development of orange flowers are the induction phase, the phase of differentiation,
maturation phase and phase of flower bloom. The study aims to determine the morphology of flower
development and nutrient nitrogen, phosphate and potassium leaves on a four phase development of
orange flowers. The study was conducted in the village of Catur, Kintamani, Bangli Regency and in the
Analytical Laboratory of Plant Warmadewa University, began February to September 2015. The research
was conducted on a natural plot of 3.5 ha owned by farmers, 10 families of farmers. The results showed that
visual development of flower morphology in the induction phase buds have not changed, on phase of
differentiation new buds swell and swell base, will appear flower that grows at the end of the shoot. In the
phase of maturation occurs more complex developments, among others, pistil, petal statements and
developments but not yet blooming flowers. The flowers bloom phase already occurred development of
primordial ovule and flower jewelry began to open with five strands flower jewelry.  NPK nutrient content of
leaves at flowering and flowering buds show significant differences. At the flowering shoots, leaf NPK content
of the induction phase respectively 1.10; 0.04; 1.35% and  leaves no flowering shoots of 2.25; 0.05 and
2.02%. At the flowering shoots, leaf NPK content of phase differentiation are 1.06; 0.04 and 1.13% and no
flowering shoots are 1.27; 0.05 and 1.45%. At the flowering shoots, leaf NPK content of the maturation phase
respectively 1.05, 0.03 and 1.12% and no flowering shoots are 1.26; 0.05 and 1.12%. the flowering shoots of
the phase of flower blooms, leaf NPK content are 1.04; 0.02 and 1.04% and no flowering are 1.06; 0.03 and
1.19%.

Key words: Morphology,leaf NPK, siam orange

ABSTRAK

Fase perkembangan organ bunga tanaman jeruk siam terdiri dari empat fase; fase induksi, fase deferensiasi,
fase pendewasaan dan fase mekar bunga. Penelitian bertujuan untuk mengetahui morfologi perkembangan
bunga dan kandungan hara  nitrogen, phospat  dan kalium  daun pada  empat fase perkembangan organ
bunga tanaman jeruk siam. Penelitian dilakukan di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
dan di Laboratorium Analitik Tanaman Universitas Warmadewa, mulai Pebruari sampai September 2015.
Penelitian dilakukan pada petak alami milik petani seluas 3,5 ha, 10 KK petani. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara visual perkembangan morfologi bunga pada fase induksi pucuk belum mengalami perubahan,
fase deferensiasi tunas baru pangkalnya membesar dan membengkak, kemudian muncul bakal bunga
yang tumbuh di ujung pucuk. Pada fase pendewasaan terjadi perkembangan yang lebih komplek antara
lain pistil, statemen dan petal perkembang tetapi bunga belum mekar dan fase mekar bunga sudah terjadi
perkembangan primordial bakal  biji dan perhiasan bunga mulai terbuka dengan jumlah lima helai perhiasan

Morfologi dan Kandungan Hara Nitrogen, Phospat dan Kalium Daun
Pada Fase-fase Perkembangan .....                  | Ni Putu Anom Sulistyawati, dkk..
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bunga. Kandungan hara NPK daun pada pucuk berbunga dan tidak berbunga menunjukkan perbedaan
nyata. Pada pucuk berbunga, kandungan NPK daun fase induksi masing-masing 1,10;0,04;1,35% dan
pucuk tidak berbunga sebesar 2,25;0,05 dan 2,02%. Pada pucuk berbunga, kandungan NPK daun fase
deferensiasi masing-masing 1,06;0,04 dan 1,13% dan pucuk tidak berbunga sebesar 1,27;0,05 dan 1,45%.
Pada pucuk berbunga, kandungan NPK daun fase pendewasaan masing-masing 1,05;0,03 dan 1,12% dan
pucuk tidak berbunga sebesar 1,26;0,05 dan 1,12% serta pada pucuk berbunga, kandungan NPK daun
fase mekar bunga masing-masing 1,04;0,02 dan 1,04% dan pucuk tidak berbunga sebesar 1,06;0,03 dan
1,19%.

Kata kunci: Morfologi, NPK daun, jeruk siam

PENDAHULUAN

Jeruk siam (Citrus nobilis var mikrocarpa L.)
merupakan tanaman yang mempunyai sifat
berbunga dan berbuah musiman.Tanaman jeruk
dikenal sangat pendek periode berbunganya
sehingga memiliki masa juvenile atau masa
tanaman untuk menghasilkan pembungaan lama.
Pembungaannya sering kali mengalami kendala
karena memerlukan syarat  khusus untuk dapat
terinduksi berbunga dan berbuah (Poerwanto, 2002;
Ogaya dan Penuelas, 2007).

Pembungaan merupakan suatu kejadian
kompleks, yang secara morfologi terjadi perubahan
dari fase vegetatif ke fase generatif . Saat
dimulainya pembungaan terjadi peralihan dari
struktur daun yang relatif sederhana menjadi
struktur bunga yang lebih kompleks. Hal tersebut
diawali dengan berhentinya meristem membentuk
calon daun dan mulai menghasilkan organ bunga
(Fosket, 1994; Lyndon, 1990).

Bunga tanaman jeruk muncul dari pucuk/
ketiak-ketiak yang sebelumnya telah mengalami
dormansi (Prosea, 1992; Dennis, 1994). Selama
masa berbunga tidak semua ketiak atau pucuk
pada tanaman jeruk bisa berbunga, ini akibat tidak
semua ketiak atau pucuk dapat terinduksi dan
bertransisi dari fase vegetatif ke fase generatif
sehingga tidak keseluruhan ketiak/pucuk
menghasilkan bunga, dengan kata lain pada satu
tanaman pada saat bersamaan ada pucuk/ketiak
yang berbunga dan ada pucuk/ketiak yang tidak
berbunga. Bahkan sering pula terjadi ketiak/pucuk
yang sudah berbuah pada saat musim berbuah
sebelumnya, tidak dapat berbunga lagi pada
musim berikutnya sehingga produktivitas pohon
tidak optimal dalam setiap musim berbuah.
Perbedaan fenomena prilaku tanaman jeruk
tersebut belum diketahui penyebabnya. Peralihan
dari struktur daun yang relatif sederhana menjadi
struktur bunga yang lebih kompleks yang diawali
dengan berhentinya meristem membentuk calon
daun dan mulai menghasilkan organ bunga (Gene
et al., 2007). Kemampuan tanaman bertransisi ke

fase reproduktif tergantung pada kemampuannya
menginduksi bunga (Hempel et al., 2000; Hanke
et al., 2009).

Pucuk atau ketiak dapat terinduksi atau tidak
terinduksi berbunga pada kebanyakan tanaman
buah-buahan erat kaitannya dengan perbedaan
kandungan hormon tumbuh (Koshita et al., 1999),
Perbedaan keseimbangan karbohidrat dan nitrogen
serta kondisi nutrisi yang optimum bersamaan
dengan perubahan-perubahan dalam tunas pucuk
atau ketiak (Hempel et al, 2000). Berdasarkan hal
tersebut diatas dilakukan penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui mofologi dan kandungan  unsur
hara  nitrogen, phospat  dan kalium  daun pada
fase-fase perkembangan organ bunga pada
tanaman jeruk siam.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di lapang dan di
laboratorium. Penelitian lapang dilakukan di sentra
produksi jeruk Desa Catur, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, sedangkan penelitian
laboratorium dilakukan di Laboratorium Analitik
Tanaman Universitas Warmadewa, mulai  Pebruari
sampai September 2015.

Penelitian lapang dilakukan pada petak alami
milik petani seluas 3,5 ha, 10 KK petani sebagai
ulangan. Jumlah sampel yang diamati sebanyak
10 pohon jeruk per petani. Penelitian ini difokuskan
pada perkembangan morfologi bunga secara visual
dan  identifikasi kandungan N, P, K pucuk/ketiak
daun terminal pada tanaman jeruk siam. Periode
pembungaan yang diamati ditentukan pada fase
induksi, deferensiasi, pendewasaan dan mekar
bunga.

Pengamatan terhadap karakter perkem-
bangan morfologi bunga dilakukan secara visual
dengan melihat perubahan warna daun dan
pembesaran serta pembengkakan pangkal pucuk,
lalu didokumentasikan dengan alat fotografi.
Sementara analisis kandungan hara  nitrogen,
phospat  dan kalium  daun dilakukan dengan
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pengambilan sampel daun pucuk berbunga dan
tidak berbunga. Sampel  yang diambil sebanyak
50 % daun pucuk yang diambil pada bagian tengah
tajuk secara vertical pada empat stadia tersebut.
Selang waktu pengambilan sampel setiap 2 hari
sekali untuk fase induksi dan deferensiasi serta 3
hari sekali untuk fase pendewasaan dan bunga
mekar. Parameter yang diamati adalah
perkembangan morfologi bunga dan kandungan
hara  nitrogen, phospat  dan kalium  daun jeruk
siam pada keempat fase tersebut. Data-data yang
diperoleh dianalis dengan t - test (Gomez dan
Gomez, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembungaan merupakan suatu kejadian
kompleks, yang secara morfologi terjadi perubahan
dari fase vegetatif ke fase generatif. Sebagian
besar bunga tanaman jeruk munculnya ditandai
dengan terjadinya perubahan warna daun hijau
muda transparan menjadi hijau tua, tetapi ada juga
yang muncul bunga saat tanaman jeruk daunnya
sudah berwarna hijau tua (Gambar 1).

Hasil pengamatan visual perkembangan
morfologi bunga pada ke empat fase
perkembangan organ bunga tersebut menunjukkan
beberapa perbedaan. Pada fase induksi morfologi
bunga tampak pucuk belum mengalami
perubahan, fase deferensiasi tunas baru
pangkalnya membesar dan membengkak,

kemudian muncul bakal bunga yang tumbuh di
ujung pucuk, fase pendewasaan terjadi
perkembangan yang lebih komplek antara lain
pistil, statemen dan petal perkembang tetapi
bunga belum mekar dan mekar bunga terjadi
perkembangan primordial bakal  biji dan perhiasan
bunga mulai terbuka dengan jumlah lima helai
perhiasan bunga.

Koshita et al. (1999) dan Kowalska (2008)
menyatakan bahwa secara morfologi pembungaan
adalah terjadinya perubahan dari fase vegetatif ke
fase reproduktif yakni terbentuknya organ-organ
bunga. Hempel et al. (2000) dan Lizawati (2008)
menyatakan bahwa keberhasilan tanaman
bertransisi dari fase vegetatif ke fase generative
tergantung atas kemampuan tanaman
menginduksi bunga. Induksi pembungaan
merupakan suatu proses dimana terjadi
rangsangan dari luar menuju ke titik  tumbuh dan
hal tersebut menginduksi primordia bunga.

Hasil analisis kandungan NPK daun pada ke
empat fase perkembangan organ bunga tersebut
juga menunjukkan perbedaan antar pucuk
berbunga dan pucuk tidak berbunga. Kandungan
hara NPK daun pada pucuk berbunga dan tidak
berbunga menunjukkan perbedaan nyata. Pada
pucuk berbunga fase induksi, kandungan NPK
daun masing-masing 1,10;0,04;1,35% dan pucuk
tidak berbunga sebesar 2,25;0,05 dan 2,02%.
Pada pucuk berbunga fase deferensiasi,
kandungan NPK daun masing-masing 1,06;0,04
dan 1,13% dan pucuk tidak berbunga sebesar

Gambar 1. Perubahan warna daun dari hijau muda transparan-hijau tua

Morfologi dan Kandungan Hara Nitrogen, Phospat dan Kalium Daun
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1,27;0,05 dan 1,45%. Pada pucuk berbunga fase
pendewasaan, kandungan NPK daun masing-
masing 1,05;0,03 dan 1,12% dan pucuk tidak
berbunga sebesar 1,26;0,05 dan 1,12% serta pada
pucuk berbunga fase mekar bunga, kandungan
NPK daun masing-masing 1,04;0,02 dan 1,04%
dan pucuk tidak berbunga sebesar 1,06;0,03 dan
1,19% (Tabel 1.).

Tabel 1 menunjukkan, diperoleh perbedaan
nyata kandungan N, P, K pada setiap pase
perkembangan bunga, kecuali kandungan K pada
pase diferensiasi.  Morfologi visual aktifitas
pertumbuhan ke arah vegetatif lebih besar pada
pucuk tidak berbunga yang ditunjukkan oleh warna
daun. Dilihat   dari stadia perkembangan bunga,
kandungan unsur hara N lebih tinggi   pada pucuk
tidak berbunga  dibandingan  dengan pucuk
berbunga. Tingginya kandungan N, P, dan K pada
pucuk yang tidak terinduksi berbunga
menggambarkan  aktivitas pertumbuhan vegetatif
lebih tinggi pada pucuk tidak berbunga lebih tinggi.
Kejadian ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Rai (2004) dan Muhamad et al.
(2009). Pada pucuk tidak berbunga didapatkan
bahwa mulai dari fase induksi jumlah N lebih tinggi
atau C/N rasio yang lebih kecil membuat tanaman
jeruk tetap pada fase vegetatif.

Rai (2004) dan Shivashankara et al. (1999)
juga menyatakan bahwa salah satu pemicu
terjadinya proses pembungaan adalah adanya
akumulasi karbohidrat hasil fotosintesis yang
disimpan  pada tanaman jeruk yang berhubungan

dengan ratio karbon  dan nitrogen pada tajuk.
Karbon sangat penting bagi tanaman karena
merupakan bahan baku pembentuk energi,
sedangkan kalau  nilai N berlimpah pada tanaman
dan begitu juga nilai  karbohidrat sama-sama
berlimpah maka tanaman akan mengarah ke
pertumbuhan vegetatif

Estiti (2001) menyatakan bahwa tanaman
yang tetap berada dalam fase vegetatif akan
mengalami masalah pada proses pembungaan,
sebab syarat  terjadinya proses pembungaan
adalah tercapainya fase generatif. Tanaman dengan
C/N ratio yang tinggi akan lebih mudah dirangsang
untuk segera memasuki fase generatif sehingga
proses pembungaan dapat segera terjadi. Apabila
nilai C yang terlalu tinggi tanpa diimbangi oleh
jumlah nitrogen yang cukup akan menyebabkan
tidak berbunganya pada musim berikutnya.

KESIMPULAN

Perkembangan morfologi bunga pada
keempat fase perkembangan organ bunga
tersebut secara visual menunjukkan perbedaan.
Perkembangan morfologi bunga pada fase induksi
pucuk belum mengalami perubahan, fase
deferensiasi tunas baru pangkalnya membesar dan
membengkak, kemudian muncul bakal bunga yang
tumbuh di ujung pucuk, fase pendewasaan terjadi
perkembangan yang lebih komplek antara lain
pistil, statemen dan petal perkembang tetapi

Tabel 1 . Kandungan  unsur hara  nitrogen, phospat  dan kalium  daun pada  fase - fase perkembangan
organ bunga pada pucuk berbunga dan tidak berbunga pada tanaman jeruk siam

Stadia perkembangan organ bunga Pucuk berbunga Pucuk tidak berbunga

Kandungan hara N daun (%)
Sebelum induksi 1,10  b 1,25  a
Induksi 1,06  b 1,27  a
Defrensiasi 1,05  b 1,26  a
Mekar 1,04  b 1,06  a

Kandungan  hara P daun (%)
Sebelum induksi 0,04  b 0,05  a
Induksi 0,04  b 0,05  a
Defrensiasi 0,03  b 0,05  a
Mekar 0.02  b 0,03  a

Kandungan hara K daun (%)
Sebelum induksi 1,35  b 2,02  a
Induksi 1,13 b 1,45  a
Defrensiasi 1,12  a 1,12  a
Mekar 1,04  b 1,19  a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan
perbedaan tidak nyata dengan uji t test
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bunga belum mekar dan fase mekar bunga terjadi
perkembangan primordial bakal  biji dan perhiasan
bunga mulai terbuka dengan jumlah lima helai
perhiasan

Kandungan hara N PK daun pada  pucuk
berbunga dan tidak berbunga pada ke empat fase
perkembangan organ bunga tersebut menunjukkan
perbedaan. Unsur hara N lebih besar pada pucuk
tidak berbunga.
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ABSTRACT

Quality Sari Bali by Local Fruit Wines Panelist Acceptance During Storage

The grapes are very susceptible to changes in physiological, chemical, and physical if not handled properly,
so the quality of the fruit down and not fresh. To overcome the damage caused by poor handling and
anticipate the harvest season can be done by processing the fruit. The purpose of this study is to investigate
the quality of grape juice balinese seen from the reception panelist during storage. Treat for determining the
quality of the quality of juice is to store the juice product for 3 (three) months and made observations every
month. Observations carried out on organoleptic test using a hedonic scale of 1-5, the color, flavor, overall
acceptance, sweetness and mouthfeel. The results of storage research local products grape juice Bali for 3
(three) months, judging by the preference of panelists in a degraded, with a score of 2.53 -3.20 (do not like
to like) of the color, flavor, sweetness, mouthfeel and overall acceptance

Keywords: Fruit juice, wine, panelists, and storage

ABSTRAK

Buah anggur sangat mudah mengalami perubahan fisiologis, kimia, dan fisik bila tidak ditangani secara
tepat, sehingga mutu buah turun dan tidak segar. Untuk mengatasi kerusakan akibat penanganan yang
kurang baik dan mengatisipasi musim panen dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan pada buah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas mutu sari buah anggur lokal Bali dilihat dari
penerimaan panelis selama penyimpanan. Perlakukan untuk menentukan kualitas mutu sari buah adalah
dengan menyimpan produk sari buah selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan pengamatan setiap bulan.
Pengamatan dilakukan terhadap uji organoleptik dengan menggunakan skala hedonik 1-5, terhadap warna,
flavor, penerimaan secara keseluruhan, rasa manis dan rasa dimulut. Hasil penelitian penyimpanan produk
sari buah anggur lokal Bali selama 3 (tiga) bulan, dilihat berdasarkan preferensi panelis mengalami
penurunan mutu, dengan skor 2,53 -3,20 (tidak suka sampai suka) terhadap warna, flavor, rasa manis, rasa
dimulut dan penerimaan secara keseluruhan.

Kata Kunci :  Sari buah, anggur, panelis, dan penyimpanan

PENDAHULUAN

Buah merupakan produk yang berdaya guna
anatar lain sebagai penunjang gizi, sumber
pendapatan, serta menyerap tenaga kerja bila
diusahakan secara intensif. Ditinjau dari
kandungan gizinya buah merupakan sumber zat
pengatur yaitu vitamin dan mineral yang berperan
untuk kelancaran metabolisme dalam pencernaan
makanan (Satuhu, 1996). Buah lokal seperti

anggur lokal Bali saat ini diupayakan dapat
mengurangi penggunaan buah import, karena
kualitas mutunya tidak kalah dengan anggur import
(seperti buah anggur import merah dan hijau).
Dilihat dari pertumbuhannya untuk wilayah
Indonesia, sangat sesuai karena kondisi
agroekologi yang cocok, lahan yang tersedia
sangat luas dan memiliki varietas anggur yang
dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di
lingkungan tropis.
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Pertumbuhan tanaman anggur sangat
tergantung pada faktor iklim yaitu ketinggian
tempat (elevasi) yang berkaitan dengan suhu,
kelembaban udara, curah hujan dan sinar matahari.
Kondisi pertanaman yang sangat cocok untuk
pembudidayaan adalah dataran rendah beriklim
kering pada ketinggian 0-300 meter diatas
permukaan laut ( m dpl) dengan suhu 25-31oC,
kelembaban udara 40-80%, intensitas sinar
matahari 50-80%, memupnyai 3-4 bulan kering dan
curah hujan 800 mm/tahun Rukmana (2005).
Kondisi iklim seperti ini sangat cocok dengan
kondisi iklim di Desa Patas Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng yang merupakan daerah
dataran rendah beriklim kering.

Buah anggur merupakan salah satu jenis
makanan berserat yang sangat dianjurkan untuk
dikonsumsi. Karena memiliki kandungan gizi yang
tinggi, terutama vitamin C dan A. Disamping itu
buah anggur juga berkhasiat dalam  memperbaiki
sistem kardiovaskuler, melindungi pembuluh darah
arteri, menjaga kerja ginjal atau kandung kencing
dan menenangkan sistem syaraf sehingga tidak
terjadi kejang. Buah anggur juga berkhasiat
sebagai obat anti kanker yang terdapat pada kulit
buah dengan konsentrasi 50-100 µg resveratrol,
dimana zat ini berfungsi sebagai pencegah
penggumpalan darah, obat kanker dan mencegah
penyakit jantung (Rukmana, 2005).

Buah sangat mudah mengalami perubahan
fisiologis, kimia, dan fisik bila tidak ditangani
secara tepat, sehingga mutu buah turun dan tidak
segar. Penanganan yang kurang hati-hati pada
saat panen, pengemasan, pengangkutan, dan
penyimpanan akan mengakibatkan kerusakan
buah. Untuk mengatasi kerusakan akibat
penanganan yang kurang baik dan mengatisipasi
musim panen dapat dilakukan dengan melakukan
pengolahan pada buah (Satuhu, 1996).

Buah anggur lokal Bali selain dikonsumsi
segar sebagai buah meja, dapat diolah menjadi
sari buah. Pengolahan menjadi sari buah adalah
untuk memanfaatkan buah apkiran (buah dengan
ukuran kecil) menjadi produk makanan dimana
merupakan salah satu alternatif penganeka-
ragaman jenis makanan. Proses pengolahan
dilakukan secara sederhana sehingga bisa
dilakukan pada kelompoktani pada sentra
pertanaman anggur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui kualitas mutu sari buah anggur lokal
Bali dilihat dari penerimaan panelis selama
penyimpanan.

METODE PENELITIAN

Salah satu sentra pengembangan buah
anggur di lahan kering adalah di Desa Patas pada
kelompoktani Abdi Pertiwi dengan luas areal
tanam 3,16 ha, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng. Proses pengolahan produk menjadi sari
buah anggur dilakukan pada skala rumah tangga.

Bahan utama yang digunakan adalah buah
anggur lokal Bali dan bahan tambahan berupa gula
pasir, asam sitrat dan air. Sedangkan peralatan
yang digunakan pada proses pengolahan adalah
kompor, panci, sendok pengaduk dan saringan.

Perlakukan untuk menentukan kualitas mutu
sari buah adalah dengan menyimpan produk sari
buah selama 3 (tiga) bulan. Selama penyimpanan
dilakukan pengamatan pada bulan ke-0, 1, 2 dan
bulan ke-3.

Pengamatan dilakukan terhadap uji
organoleptik dengan menggunakan skala hedonik
1-5, terhadap warna, flavor, penerimaan secara
keseluruhan, rasa manis dan rasa dimulut
(Suarmadji et al., 1989). Pelaksanaan uji
organoleptik dilakukan di Laboratorium Teknologi
Pengolahan Hasil Universitas Udayana.
Sedangkan proses pengolahan dilakukan di lahan
petani bersama-sama dengan petani.

Data yang diperoleh dianalisa ragam (ANOVA)
dan bila terjadi beda nyata dilanjutkan dengan uji
beda BNT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk olahan sari buah merupakan salah satu
alternatif bentuk olahan buah anggur untuk
mengatasi musim panen dan menambah
pendapatan petani. Pada proses ini buah yang
dipakai adalah buah afkir tetapi  tidak busuk,
sedangkan buah yang termasuk kualitas 1 dan 2
di jual sebagai buah segar untuk di konsumsi.
Buah anggur apkir tidak memiliki nilai jual,
sehingga sering dibuang. Produk sari buah dapat
diolah menggunakan buah anggur apkir, yang
dibuat dalam bentuk larutan daging buah yang
diencerkan sehingga mempunyai cita rasa yang
sama dengan buah aslinya.

Hasil analisis statistik terhadap sari buah
anggur lokal Bali terhadap uji organoleptik warna,
flavor dan rasa manis selama penyimpanan
menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05),
seperti disajikan pada Tabel 1. Warna makanan
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

Mutu Sari Buah Anggur Lokal Bali Berdasarkan Penerimaan Panelis
Selama Penyimpanan              | Wayan Trisnawati
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selera dalam menentukan pilihan suatu produk.
Preferensi panelis terhadap warna menurun selama
penyimpanan. Perubahan warna produk terlihat
jelas pada penyimpanan bulan ke-3 dengan skor
2,53 (tidak suka sampai suka), dimana warna sari
buah terlihat lebih pucat dibandingkan dengan
bulan sebelumnya.

Cita rasa/flavor merupakan faktor penting dan
merupakan acuan konsumen dalam menentukan
pilihan terhadap satu jenis makanan.
 Selama penyimpanan terjadi penurunan mutu sari
buah berdasarkan preferensi panelis terhadap
flavor dengan skor 2,67 (tidak suka sampai suka).

Tabel 1. Rata-Rata Uji Organoleptik Terhadap
Warna, Flavor dan Rasa Manis Sari Buah
Anggur Lokal Bali Selama Penyimpanan

Mutu Hedonik
Penyimpanan

Warna Flavor Rasa Manis

Bulan Ke-0 4,00 a 3,67 a 4,00 a
Bulan Ke-1 3,47 ab 2,93 b 3,27 bc
Bulan Ke-2 3,07 bc 2,73 b 3,60 ab
Bulan Ke-3 2,53 c 2,67 b 2,93 c

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang
sama pada kolom yang sama tidak
berbeda nyata pada uji ANOVA taraf 5%
(á = 0.05)

Rasa manis sari buah anggur berdasarkan
preferensi panelis menurun selama penyimpanan.
Penyimpanan pada bulan ke-3 dengan skor 2,93
(tidak suka sampai suka). Rasa manis ditimbulkan
oleh senyawa organik alifatik yang mengandung
gugus OH seperti alkohol, beberapa asam amino,
aldehida dan gliserol. Dimana sumber rasa manis
terutama berasal dari gula atau sukrosa dan
monosakarida atau disakarida. Penambahan gula
pada produk sari buah selain sebagai pemberi rasa
manis, juga bersifat menyempurnakan rasa asam
dan cita rasa lainnya dan juga memberikan rasa
berisi pada minuman karena memberikan
kekentalan  (Purnomo, 1987).  Menurut Ridwan
(2008), makin tinggi konsentrasi gula produk akan
menjadi lebih manis sehingga pada konsentrasi
gula tertentu rasa enak yang ditimbulkan akan
berkurang. Dalam hal ini komponen rasa akan
berinteraksi dengan komponen rasa primer,
sehingga terjadi penurunan intensitas rasa.

Hasil analisis statistik terhadap rasa dimulut
tidak berbeda nyata, tetapi preferensi panelis
terhadap penerimaan secara keseluruhan
menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05),

disajikan pada Tabel 2. Preferensi panelis secara
keseluruhan terhadap produk sari buah menurun
selama penyimpanan, dengan skor terendah pada
bulan ke-3 sebesar 2,87 (tidak suka sampai suka).

Tabel 2. Rata-Rata Uji Organoleptik Terhadap Rasa
Dimulut dan Penerimaan Keseluruhan Sari
Buah Anggur Lokal Bali Selama
Penyimpanan

                        Mutu Hedonik
Penyimpanan

Rasa Di Mulut Penerimaan
Keseluruhan

Bulan Ke-0 3,87 a 4,07 a
Bulan Ke-1 3,33 a 3,27 ab
Bulan Ke-2 3,53 a 3,67 bc
Bulan Ke-3 3,20 a 2,87 c

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang
sama pada kolom yang sama tidak
berbeda nyata pada uji ANOVA taraf 5%
(á = 0.05)

Produk sari buah anggur lokal Bali mengalami
penurunan mutu berdasarkan uji organoleptik
(terhadap warna, flavor, rasa manis, rasa dimulut
dan penerimaan secara keseluruhan). Percobaan
penyimpanan produk selama 3 (tiga) bulan, dengan
rata-rata penerimaan panelis menurun (skor 2,53
- 2,93). Rata-rata uji organoleptik produk sari buah
anggur lokal Bali selama penyimpanan dapat
ditransformasikan pada grafik majemuk pada
Gambar 1.

Garfik majemuk pada Gambar 1 menunjukkan
penurunan mutu sari buah terhadap warna, flavor,
rasa manis, rasa dimulut dan penerimaan secara
keseluruhan selama penyimpanan. Rata-rata skor
preferensi panelis pada penyimpanan bulan ke-0
3,67 sampai 4,07 (suka sampai sangat suka),
makin lama penyimpanan skor preferensi panelis
menurun antara 2,53 sampai 3,20 (tidak suka
sampai suka).

Gambar 1. Grafik Majemuk Uji Organoleptik Sari
Buah Anggur Lokal Bali
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KESIMPULAN

Penyimpanan produk sari buah anggur lokal
Bali selama 3 (tiga) bulan, dilihat berdasarkan
preferensi panelis mengalami penurunan mutu
dengan skor 2,53 -3,20 (tidak suka sampai suka)
terhadap warna, flavor, rasa manis, rasa dimulut
dan penerimaan secara keseluruhan.
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ABSTRACT

Utilization of Technological Innovation on Agribusiness Development on Rural Support

Utilization of technology innovation in supporting the development of agribusiness in pesedaan performed
as efforts to accelerate the transfer of technological innovations that will be generated. Role Institute for
Agricultural Technology ( BPTP ) of Bali is to facilitate the farmers to undertake farming activities in support
of sustainable development in rural areas that are useful to increase the income of farmers is done through
the acceleration of technology transfer specifically by introducing varieties , technological and institutional
innovations. Conceptually sustainable rural agribusiness development could be achieved through the
development of a source - a source of economic development that have been run and the creation of sources
- sources of new economic growth. Government programs in an effort to increase farmers’ income and the
preservation of the environment to support sustainable agriculture can be made through the Rural
Industrialization Development in Rural agribusiness.

Key words : Utilization, innovation technology, agribusiness, rural

ABSTRAK

Pemanfaatan inovasiteknologi dalam mendukung pengembangan agribisnis di pesedaan dilakukan sebagai
upaya percepatan alih inovasi teknologi yang akan dihasilkan. Peran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Provinsi Bali adalah sebagai fasilitator para petani untuk melakukan kegiatan dalam mendukung
pengembangan usahatani berkelanjutan di pedesaan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan petani
yang dilakukan melalui percepatan alih teknologi secara spesifik dengan mengintroduksi varietas, inovasi
teknologi dan kelembagaan.Secara konseptual pengembangan agribisnis berkelanjutan di pedesaan dapat
ditempuh melalui pengembangan sumber – sumber pengembangan ekonomi yang telah berjalan dan
penciptaan sumber – sumber pertumbuhan ekonomi baru.Program pemerintah dalam upaya peningkatan
pendapatan petani dan pelestarian lingkungan mendukung pertanian berkelanjutan dapat dilakukan melalui
Industrialisasi Pedesaan dengan Pengembangan agribisnisdi Pedesaan.

Kata kunci : Pemanfaatan, inovasi teknologi, agribisnis, pedesaan

PENDAHULUAN

Inovasi teknologi adalah bagian dari sistem
pembangunan pertanian, dalam hal ini untuk
meningkatkan produksi, berarti bahwa kinerja
lembaga penelitian dipengaruhi oleh kinerja
stakeholder lain dalam sistem tersebut.
Stakeholder terkait seperti dinas/instansi teknis
lingkup pertanian yang bertugas sebagai
pelaksana kegiatan pemberdayaan petani yang

secara implisit mengintroduksikan inovasi
teknologi.Stakeholder utama adalah petani
sebagai pemanfaat teknologi yang justeru telah
diidentifikasi bahwa mereka saat ini termasuk
kelompok masyarakat berpendapatan rendah
dengan semua implikasinya, seperti terbatasnya
kemampuan membiayai agribisnis termasuk untuk
menerapkan teknologi. Tersedianya inovasi
teknologi maju merupakan salah satu syarat
utama dalam pembangunan pertanian.Secara
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teknis tujuan pemanfaatan teknologi pertanian
pada dasarnya untuk meningkatkan produksi.
Dalam kontek agribisnis sebagai usaha ekonomi,
tujuan akhir pemanfaatan teknologi adalah untuk
memperoleh keuntungan tertinggi, karena produksi
tertinggi tidak sertamerta mendapatkan
keuntungan tertinggi.

Pengunaan suatu teknologi dalam agribisnis
selalu memiliki trade off yang harus di pertim-
bangkan.Pemilihan suatu teknologi hendaknya
berdasarkan trade off yang paling minimal.
Terlepas dari dampak positif dan negatif tersebut
di atas, teknologi di peroleh melalui suatu proses
yang di kembangkan oleh manusia yang memiliki
ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup.

Ramli (2016) meyatakan bahwa sudah
banyak dihasilkan teknologi dan atau paket-paket
teknologi pertanian maupun inovasi berupa
rekayasa model-model pengembangan pertanian
dan atau agribisnis. Beberapa model yang pernah
dilakukan antara lain SUTPA (Sistem Agribisnis
Padi Berbasis Agribisnis), Penelitian
Pengembangan, Prima Tani (Program Rintisan dan
Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi
Pertanian), MKRPL (Model Kawasan Rumah
Pangan Lestari), M-P3MI (Model Pengembangan
Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi) dan terakhir
ATP (Agro Techno Park) yang sekarang lebih
dikenal dengan Taman Teknologi Pertanian. SL-
PTT (Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman
Terpadu), PUAP (Program Usaha Agribisnis
Perdesaan).

Paket teknologi tidak diadopsi secara
lengkap, atau semua paket teknologi diadopsi
tetapi dengan kualitas yang tidak sesuai
rekomendasi, seperti dosis pemupukan di bawah
rekomendasi, pengolahan tanah yang kurang
sempurna, dan seterusnya, hal tersebut bisa terjadi
disebabkan oleh tidak tuntasnya adopsi teknologi.
Menurut Ramli (2016), hal tersebut disebabkan
oleh keadaan berbeda pada masing-masing
daerah tergantung dari lingkungan dan kondisi
infrastruktur pendukungnya. Selama belum
mendapatkan solusi pemecahan permasalahan
yang dihadapi petani, sulit mengharapkan mereka
dapat melakukan agribisnis secara optimal.

Rumusan masalah yang dapat diambil dalam
penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : (1)
Seberapa pentingkah inovasi teknologi pertanian;
dan (2) Bagimana peran inovasi teknologi dalam
mendukung pengembangan agribisnis berke-
lanjutan di pedesaan. Tujuan dari penulisan
makalah ini adalah untuk mengetahui seberapa

pentingkah inovasi teknoli pertanian dan peran
inovasi teknologi dalam mendukung pengem-
bangan agribisnis berkelanjutan di pedesaan.
Kegunaan dari penulisan makalah ini adalah
sebagai sarana pembelajaran untuk mengetahui
hal-hal yang berkaitan dengan peran teknologi
dalam pengembangan agribisnis berkelanjutan di
pedesaan dan sebagai penambah wawasan bagi
para pembaca.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan data-data
sekunder yang diperoleh dari studi pustaka
memanfaatkan referensi dari buku-buku lainnya.
Referensi juga diambil dari beberapa tulisan yang
dimuat di media internet dan elektronik. Penulisan
Data selalu diikuti dengan penulisan sumber
referensi dan diperoleh secara elektronik selain
sumber data juga disertai dengan waktu
pengunduhan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Adop si  InovasiT eknologi

Badan Litbang Pertanian merupakan penghasil
sumber utama teknologi pertanian, disamping
dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian di luar
Kementerian Pertanian.Berdasarkan alur dan
mekanisme, hasil-hasil penelitian terlebih dahulu
dilakukan pengkajian dan atau kaji terap untuk
memverifikasi dan memodifikasi untuk selanjutnya
diintroduksikan kepada petani.Kegiatan pengkajian
dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) yang keberadaannya di semua
provinsi, sedangkan kaji terap dilakukan oleh
penyuluh lapangan.

BPTP mempunyai tugas dalam menyediakan
teknologi spesifik lokasi untuk memenuhi
kebutuhan riil petani, sehingga teknologi yang
akan dihasilkan harus mempertimbangkan
kelayakan teknis, sosial ekonomi dan budaya di
lingkungan setempat. Bila masalah teknis relatif
mudah diatasi dengan teknologi, justeru saat ini
masalah sosial ekonomi dan budaya masih
mengemuka.Bisa saja ada paket teknologi secara
teknis dan ekonomis sudah layak, namun karena
penerapan teknologi memerlukan biaya yang relatif
tinggi sehingga sebagian petani tidak bisa

Pemanfaatan Inovasi Teknologi Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis
di Pedesaan            |  I Made Sukadana
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menerapkannya secara utuh.Pada masalah sosial
budaya, masih banyak petani yang belum
memperlihatkan sikap kerja yang agresif.

Selama ini yang banyak memanfaatkan
teknologi adalah pihak dinas/instansi teknis dan
petani, perlu meningkatkan keterpaduan ketiga
pihak dalam proses perancangan teknologi dan
pengembangan pertanian. Salah satu tujuan dari
pembentukan BPTP adalah untuk memperpendek
jalur proses diseminasi hasil pengkajian, oleh
sebab itu kelompok fungsional peneliti dan
penyuluh ada di BPTP untuk merancang dan
melaksanakan pengkajian. Tugas dan wewenang
penyuluh yang berada di BPTP berbeda dengan
penyuluh di lapangan, tentu memiliki kompetensi
yang berbeda pula.

Inovasi T eknologi Pert anian

Berbagai permasalahan yang semakin
kompleks dihadapkan dalam pembangunan 
pertanianbaik pada saat ini dan masa mendatang.
Isu ketahanan pangan, proses produksi yang
efisien dalam rangka menghadapi pasar global,
peningkatan kesejahteraan petani, penyediaan
lapangan kerja, kemerosotan kualitas sumberdaya
lahan, produk pertanian yang ramah lingkungan
(organic farming),  perlu dipertimbangkan dalam
membangun pertanian kedepan. Untuk itu 
penelitian dan pengkajian teknologi pertanian harus
diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan
tersebut

Untuk menjadikan pertanian sebagai sektor
andalan dan penggerak utama pembangunan
ekonomi nasional, diperlukan kesiapan teknologi
guna memacu peningkatan produktivitas, kualitas
produk, efisiensi serta teknologi pengolahan
produk primer menjadi produk olahan
sekunder.Sesuai dengan pergeseran paradigma
dan tuntutan masyarakat, pengembangan
usahatanIharus menjadi sasaran dalam setiap
kegiatan pembangunan pertanian.Oleh karena itu
penelitian dan kajian perlu diarahkan untuk
menciptakan dan membangun suatu inovasi
agribisnis yang sesuai dikembangkan dengan
mempertimbangkan aspek-aspek teknis,
ekonomis, sosial budaya, dan lingkungan (Las, I
dkk. 2006). Sampai saat ini telah banyak teknologi
pertanian hasil penelitian dan pengkajian Badan
Litbang Pertanian yang dapat dikembangkan guna
mendukung pengambangan agribisnis.

Budianto (2002), menyatakan bahwa ciri
teknologi yang berorientasi agribisnis adalah
mampu: (1) meningkatkan efisiensi dan cost
effectiveness produksi melalui teknologi inovatif,

(2) menekan biaya produksi dan meningkatkan
kualitas produk, (3) menghasilkan produk primer
berkualitas tinggi dengan standar harga pasar yang
baik, (4) mengurangi kehilangan hasil pada saat
pra panen dan pasca panen, (5) mengolah by-
product menjadi produk bernilai tambah, (6)
mempertahankan produktivitas dan kualitas
produksi, serta suplai produk ke pasar secara
berkesinambungan, dan (7) mampu memperbaiki
kualitas kemasan untuk transportasi.

Dalam penerapan teknologi hingga saat ini
masih sering terdengar adanya kesenjangan hasil
penelitian dengan hasil petani. Penyebabnya
antara lain adalah (1) Petani umumnya belum
menerapkan teknologi hasil penelitian. Hal itu
sebagai akibat dari penggunaan teknologi tidak
sesuai kebutuhan; dan (2) Teknologi terlalu sukar
diterapkan, tidak menghasilkan nilai tambah
ekonomis yang nyata serta  keterbatasan petani
dalam mendapatkan hasil penelitian dan atau  hasil
penelitian tidak sampai kepada petani. Kedua hal
ini menjadi tantangan kita bersama, khususnya
bagi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
dan perakitan teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi.

Disamping itu, salah satu penyebabnya
adalah lemahnya aspek diseminasi atau
penyampaian teknologi hasil penelitian dan
pengkajian kepada petani. Hal itu dapat dipahami
karena adanya beberapa kenyataan  yaitu antara
lain  (a) lemahnya akses petani kepada lembaga
penelitian (sumber teknologi), (b) beragamnya
kondisi agroekologi wilayah (c) berubahnya sistem
penyuluhan pertanian sebagai konsekuensi
penerapan Otonomi Daerah.

Manfaat Inovasi T eknologi Pert anian

Seiring dengan peningkatan kualitas sumber
daya petani dan pelaku pertanian serta 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 information and
communication technologies (ICTs) yang 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
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baik di lembaga penelitian maupun maupun di
universitas serta para manajer penyuluhan.Selain
menggunakan “cyber extension” penyuluhan
pertanian saat ini juga menggunakan multiple
information sistem bagi masyarakat pedesaan
untuk mendukung usaha dan bisnis pertanian
serta perbaikan ekonomi rumahtangga pedesaan,
(Sumardjo,dkk,2010).

Inovasi T eknologi Mendukung Pengem-
bangan Agribisnis

Diseminasi teknologi pertanian perlu terus
dikembangkan sejalan dengan tuntutan
masyarakat pertanian. Peluang tersebut terbuka
dengan diluncurkan  Program pengembangan
agribisnis di pedesaandalam rangka  untuk
mengatasi masalah  keterlambatan penggunaan
teknologi dalam menumbuhkan sistim usaha
pertanian yang berwawasan usaha ( agribisnis)
agar dapat memberikan kesejahteraan kepada
petani.  Di samping itu pengolahan hasil pertanian
belum dilakukan dengan baik sehingga produk
yang dihasilkan di jual apa adanya (bahan mentah)
sehingga belum memberikan nilai tambah pada
petani. Oleh sebab itu pengolahan hasil pertanian
perlu dikembangkan untuk memberikan nilai
tambah terhadap petani.( Saragih,dkk,2005)

Program pengembangan agribisnis di
pedesaan dapat  dilaksanakan melalui empat
strategi, yaitu (1) menerapkan teknologi inovatif
tepat guna melalui penelitian dan pengembangan
partisipatif (Participatory Research and
Development)   , (2) membangun model
percontohan sistem dan usaha agribisnis progresif
berbasis teknologi inovatif dengan
mengintegrasikan sitem inovasi dan sistem
agribisnis, (3) mendorong proses difusi dan
replikasi model percontohan teknologi melalui
expose dan demontrasi lapang, diseminasi
informasi,advokasi dan fasilitasi. (4) basis
pengembangan dilaksanakan berdasarkan wilayah
agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi
setempat,(Budianto,2002).

Badan Litbang Pertanian,2006, menyatakan
dalam rangka mendukung  Pengembangan
Agribisnis  di Pedesaan  maka kegiatan  yang perlu
dilakukan  adalah: (1) Melakukan studi
karakterisasi dengan metode PRA dan survei
pendasaran (baseline survey) pada lokasi kegiatan
untuk menyusun rancang bangun model
pengembangan Laboratorium Agribisnis; (2)
Membuat unit percontohan usaha agribisnis
terpadu  sesuai rancang bangun (unit percontohan

agribisnis berbasis kambing/sapi  dan tanaman
pangan/sayuran); (3) Melakukan diversifikasi
usaha komoditas penunjang pada Laboratorium
Agribisnis; dan (4) Revitalisasi kelembagaan
kelompok tani dan embinaan/pelatihan petani
sebagai pelaku agribisnis.

Penumbuhan dan Pengembangan Klinik
Agribisnis

Peningkatan ekonomi masyarakat dapat
ditempuh melalui pengembangan sumber – sumber
pengembangan ekonomi yang telah berjalan dan
penciptaan sumber – sumber pertumbuhan
ekonomi baru. Program pemerintah dalam upaya
peningkatan pendapatan petani dan pelestarian
lingkungan mendukung pertanian berkelanjutan
dapat dilakukan melalui Industrialisasi Pedesaan
dengan Pengembangan Agribisnis  di Pedesaan.
Sejalan dengan program peningkatan pendapatan
melalui inovasi (P4MI) Badan Litbang Pertanian
Industrialisasi Pedesaan bertujuan untuk
mendapatkan rintisan model Agribisnis Industrial
Pedesaan (AIP) dan meningkatkan pendapatan
petani dengan menciptakan sumber pertumbuhan
ekonomi baru,( Simatupang, P. 2004).

Berkaitannya dengan penyediaan bahan
pangan (ketahanan pangan) dan upaya
peningkatan pendapatan masyarakat petani,
sektor pertanian masih memiliki peranan penting
dan strategis sampai saat ini dan masa yang akan
mendatang. Guna mencukupi kebutuhan pangan
regional maupun memasok kebutuhan pangan di
Bali peran teknologi hasil penelitian dan
pengkajian, sebagaimana telah dibuktikan pada
era pencapaian swasembada beras, masih sangat
diperlukan untuk meningkatkan produktivitas hasil-
hasil pertanian.  Karena itu peran teknologi
pertanian sampai saat ini dan masa mendatang
masih terus diperlukan guna membantu mengatasi
permasalahan dan tantangan yang semakin
komplek, (Sudaratmadja, dkk, 2004).

Peningkatkan kesejahteraan petani dengan
tetap mempertimbangkan ekosistem, sehingga
tercapai suatu sistem usaha tani produktif yang
berkelanjutan merupakan sasaran akhir dari
program utama pembangunan pertanian.

Salmani, 2011 menyatakan bahwa  sistem
usaha tani yang berkelanjutan merupakan salah
satu model pendekatan pembangunan pertanian
dengan menggunakan input luar yang rendah.
Penerapan teknologi inovatif tepat guna melalui
penelitian dan pengembangan parstisipatif perlu
dilaksanakan untuk mencapai Industrialisasi

Pemanfaatan Inovasi Teknologi Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis
di Pedesaan            |  I Made Sukadana
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pedesaan. Model percontohan sistem dan usaha
agribisnis progresif berbasis tehnologi inovatif
dengan mengintegrasikan sistim inovasi dan sistim
agribisnis perlu dibangun. Mendorong proses divusi
dan replikasi model percontohan tehnologi inovatif
(Badan Litbang Pertanian, (2004)

Sejalan dengan perubahan kebijakan dan arah
pembangunan pertanian ke depan, operasional
pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada
upaya penajaman fokus kegiatan dan wilayah
pengembangan, serta keterpaduan/intregrasi
kegiatan dan pembiayaan. Operasional
pembangunan pertanian ditempuh melalui
pendekatan keterpaduan dengan melibatkan peran
serta seluruh stakeholder. Dipandang perlu untuk
merancang suatu program yang bertujuan
mempercepat alih inovasi teknologi pertanian yang
memiliki kesesuaian teknis, ekonomis, sosial dan
budaya kepada pengguna guna memperbaiki
kinerja penyampaian dan pemasyarakatan inovasi
pertanian kepada pengguna.  Program Pengem-
bangan agribisnis di pedesaan yang dilaksanakan
secara partisipatif oleh semua pemangku
kepentingan (stake holder) pembangunan
pertanian dalam bentuk laboratorium agribisnis
merupakan salah satu solusinya, ( Wiriatmadja ,
S. 1978).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan inovasi teknologi pertanian
sangat penting untuk peningkatan peroduktifitas,
kualitas produk, serta efisiensi produk pertanian.
Ciri teknologi yang berorientasi agribisns sangat
di butuhkan untuk mempercepat pengembangan
agribisnis di pedesaan. Program pengembangan
agribisnis di pedesaan dapat di lakukan melalui
strategi yang di dalamnya terdapat penerapan
inovasi teknologi tepat guna melalui penelitian dan

pengembangan.Peran dan inovasi teknologi yang
memiliki kesesuaian teknis, ekonomi, sosial dan
budaya masyarakat pengguna sehingga terca-
painya peningkatan kesejahteraan masyarakat
dalam mendukung pembangunan pertanian
nasional khususnya agribisnis pedesaan sangat
dibutuhkan.
 Pemanfaatan inovasi teknologi sangat
dibutuhkan dalam pengembangan agribinis di
pedesaan oleh sebab itu pemerintah harus menaruh
perhatian lebih pada desa khususnya memberikan
bantuan pemberian teknologi-teknologi yang dapat
membantu produktifitas petani di desa sehingga
agribisnis dapat berkembang dengan baik di
pedesaan
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ABSTRACT

The Effect of Integrated Pest Control Components Introduction to Abundance Pest, Disease
and Natural Enemy of Cocoa

Innovations to increase production of cocoa has been produced by the Agency for Agricultural Research and
Development, but has not been widely adopted by farmers. Field School Integrated Pest Management (IPM-
FS) is the efforts to accelerate. The study aims to analyze the effect of the introduction of IPM components on
the abundance of pests, diseases, and natural enemies of cocoa. The study was condacted in Subak Abian
Buwana Mekar, Angkah Village, West Selemadeg, Tabanan District, from May to October 2015. The study
was conducted in farmers’ fields of 1 ha which was divided into two experimental plots the IPM and non-IPM
plots. On IPM and non-IPM plots were chosen 50 sample tree, for data collection at random. Ten farmer were
involved. The treatment given to the IPM plots include pruning, sanitation, watering, fertilizing, and pest and
disease control, while the non-IPM plots adapted to the conditions of farmers. The data collection was
performed six times at intervals of 2 weeks in all the cocoa fruit. The parameters observed were abundance
of pests, diseases and natural enemies of cocoa on IPM and non-IPM plots. The data were analyzed using
the SPSS software (t-test). The analysis showed that the spider is the dominant natural enemies followed by
wasps and ants. An abundance of spiders, bees and ants 51.99; 25.00 and 64.12% higher at IPM plots.
Found 4 types of pests associated with cocoa plants. Helopeltis dominate followed by pod borer, squirrels,
and stem borers respectively; 43.98; 26,27; 68.56 and 100% higher in the non-IPM plots. Black pod disease
and cancer stem is a dominant disease with attacks 60.84 and 51.89% lower in IPM plot. Concluded the
introduction of IPM components significantly affect the abundance of pests, diseases, and natural enemies
of cocoa.

Key words: IPM, abundance of pests, diseases, natural enemies of cocoa

ABSTRAK

Inovasi untuk peningkatan produksi kakao telah banyak dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, tetapi belum banyak diadopsi oleh petani. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-
PHT) merupakan satu upaya  percepatan. Kajian bertujuan untuk menganalisa pengaruh introduksi
komponen PHT terhadap kelimpahan hama, penyakit, dan musuh alami kakao. Kajian di laksanakan di
Subak Abian Buwana Mekar, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, mulai  Mei
sampai Agustus 2015. Kajian dilakukan di lahan petani seluas 1 ha yang di bagi dalam 2 petak percobaan
yakni petak PHT dan non PHT. Pada  petak PHT dan non PHT ditentukan 50 pohon contoh untuk pengambilan
data secara acak. Jumlah petani yang terlibat masing-masing 10 orang. Perlakuan yang diberikan pada
petak PHT  meliputi  pemangkasan, sanitasi, penyiraman, pemupukan, serta pengendalian hama dan
penyakit, sementara pada petak non PHT disesuaikan dengan kondisi petani. Pengambilan data dilakukan
6 kali dengan interval 2 minggu pada semua buah kakao. Parameter yang diamati meliputi kelimpahan
hama, penyakit dan musuh alami kakao pada petak  PHT dan non PHT. Data-data yang diperoleh dianalisis
menggunakan perangkat software SPSS (t-test). Hasil analisis menunjukkan laba-laba merupakan musuh
alami  dominan disusul tawon dan semut. Kelimpahan Laba-laba, lebah dan semut  51,99 ;25,00 dan
64,12% lebih tinggi pada petak PHT. Ditemukan 4 jenis hama yang berasosiasi dengan tanaman kakao.
Helopeltis mendominasi disusul PBK, tupai, dan penggerek batang masing-masing 43,98; 26,27; 68,56
dan 100% lebih tinggi pada petak non PHT. Penyakit busuk buah dan kanker batang merupakan penyakit
dominan dengan serangan 60,84 dan 51,89%  lebih rendah pada petak PHT. Disimpulkan introduksi
komponen PHT berpengaruh nyata terhadap kelimpahan hama, penyakit, dan musuh alami kakao.

Kata kunci: PHT, kelimpahan hama, penyakit, musuh alami kakao
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PENDAHULUAN

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah
penghasil kakao di Indonesia. Daerah
pengembangannya meliputi Kabupaten Tabanan,
Jembrana, Buleleng, Gianyar, Bangli, Karangasem,
dan Badung (Putra et al., 2011). Produktivitas
kakao di Bali tergolong masih rendah dengan rerata
658 kg/ha (Dirjenbun, 2011). Penyebab rendahnya
produktivitas kakao di Bali diantaranya banyak
tanaman kakao yang telah berusia diatas 15 tahun
(tidak produktif), penggunaan bahan tanaman yang
kurang baik, teknologi budidaya yang kurang
optimal, serta meluasnya serangan Penggerek
Buah Kakao (PBK) dan Penyakit Busuk Buah
Kakao (Resiani, 2010;Indriati et al., 2013).

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu
sentra pengembangan kakao di Bali, tetapi kondisi
usahatani kakaonya belum memberikan hasil yang
optimal. Rata-rata produktivitas kakao yang
dihasilkan masih kurang dari 700 kg ha-1th-1.
Produktivitas tersebut masih jauh dari potensi
produksinya yang bisa mencapai lebih besar dari
2 ton ha-1th-1. Rendahnya produktivitas ini salah
satu faktor penyebabnya adalah kurangnya
perawatan kebun. Hasil pengamatan di lapang
menunjukkan bahwa kebanyakan petani hanya
melakukan panen saja dan cangkang kakao panen
dibiarkan berserakan di bawah pohon. Kondisi
tersebut justru menjadi sumber inokulum
berkembangnya hama dan penyakit kakao
(Resiani, 2010).

Inovasi untuk peningkatan produksi kakao
telah banyak dihasilkan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian,
diantaranya varietas unggul kakao dengan produksi
tinggi, pemupukan sepesifik lokasi, pemangkasan
tanaman kakao, pengendalian HP utama kakao
dan peningkatan mutu biji kakao melalui inovasi
fermentasi biji kakao. Inovasi teknologi fermentasi
biji kakao untuk peningkatan mutu biji kakao yang
dihasilkan dan inovasi teknologi pemangkasan
tanaman kakao mempunyai peranan penting dalam
peningkatan produksi kakao serta (Hasan, 2013).
Sampai saat ini belum banyak inovasi tersebut
diadopsi oleh petani kakao, untuk itu perlu
dilakukan kegiatan pendampingan. Salah satu
kegiatan pendampingan yang dicanangkan
pemerintah adalah Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SL-PHT). SL-PHT merupakan
suatu strategi perbaikan manajemen perkebunan
rakyat, yang menekankan pada penguasaan/
pemahaman 4 (empat) prinsip dasar PHT  yaitu :
(1) Budidaya Tanaman Sehat; (2) Pelestarian

Musuh Alami; (3) Pengamatan Rutin (mingguan);
dan (4) Petani ahli PHT (Dirjenbun. 2014).
Berdasarkan hal tersebut dilakukan kajian dengan
tujuan untuk menganalisa pengaruh introduksi
komponen PHT terhadap kelimpahan hama,
penyakit, dan musuk alami kakao.

METODE PENELITIAN

Pengkajian di laksanakan di Subak Abian
Buwana Mekar, Desa Angkah, Kecamatan
Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, mulai  Mei
sampai Oktober 2015. Alat dan bahan yang
digunakan dalam pengkajian ini meliputi  kebun
kakao, kertas koran, spidol, krayon, selotif,
kantong plastik, blangko pengamatan, tali rafia,
alat pangkas, cangkul, gembor, ember, counter,
thermohigrometer, alat tulis kantor, dan kamera.

Pengkajian di laksanakan di lahan milik petani
seluas 1 ha. Pelaksanaan pengkajian di bagi dalam
2 petak percobaan yakni petak perlakuan PHT dan
petak non PHT. Pada  petak PHT maupun petak
non PHT ditentukan 50 pohon contoh untuk
pengambilan data sampel secara acak. Jumlah
petani yang terlibat dalam kegiatan ini masing-
masing sebanyak 10 orang. Perlakukan atau
kegiatan teknis yang diberikan pada petak PHT
meliputi: pemangkasan, sanitasi, pemupukan,
serta pengendalian hama dan penyakit. (1)
Pemangkasan dilakukan pada tanaman pelindung
dan  tanaman kakao. Pemangkasan tanaman
meliputi pemangkasan pemeliharaan,
pemangkasan berat untuk kakao tua (diatas 15
tahun). (2) Sanitasi kebun, didalamnya
menyangkut : kebersihan lahan tempat tanaman
kakao, penanung, tanaman lainnya yang ada
dalam hamparan lahan bersangkutan. Sanitasi juga
dilakukan dengan membersihkang gulma yang
mengganggu tanaman kakao. Pembuatan rorak,
disesuaikan dengan kondisi kemiringan lahan di
lapangan yang difungsikan untuk tempat
penampungan limbah kebun. (3) Pemupukan
dilakukan dengan cara ditugal. Pupuk yang
digunakan adalah 500 gr pupuk NPK Ponska dan
30 kg pupuk kandang  sapi per pohon. (4)
Pengendalian hama dan penyakit terpadu dengan
pembuatan sarang semut hitam dan peningkatan
populasi kutu putih; panen sering; penurunan buah-
buah busuk, penyarungan buah muda dan
penggunaan fungisida nabati untuk pengendalian
busuk buah. Pada petak non PHT perlakuannya
disesuaikan dengan kondisi petani. Pengambilan
data dari setiap ulangan dilakukan sebanyak 6 kali
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dengan interval 2 minggu pada semua buah
kakao.

Parameter yang diamati meliputi kelimpahan
hama, penyakit dan musuh alami kakao pada
petak  PHT dan non PHT. Data-data yang diperoleh
dianalisis menggunakan  t-test (Gomez dan
Gomez, 1995)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukan bahwa antara
perlakuan petak PHT dan non PHT terdapat
perbedaan secara nyata. Kelimpahan hama pada
perlakuan introduksi komponen PHT menunjukkan
jumlah yang lebih rendah dibanding perlakuan non
PHT, demikian juga jenis penyakitnya. Sementara
kelimpahan musuh alami lebih tinggi pada petak
PHT (Tabel 1,2, dan 3).

Jenis musuh alami yang dijumpai pada petak
PHT sama dengan petak Non PHT, tetapi berbeda

dalam jumlah kelimpahannya. Dilihat dari
kelimpahan musuh alami, laba-laba merupakan
jenis musuh alami yang dominan pada perkebunan
kakao, disusul tawon dan semut (Tabel 1.). Pada
Tabel 1. tampak pada petak PHT musuh alami
laba-laba 51,99% lebih tinggi dibanding petak non
PHT. Demikian juga musuh alami lebah dan semut
25,00 dan 64,12% lebih tinggi dibanding petak non
PHT.

Jenis hama yang dijumpai pada petak PHT
maupun petak Non PHT tidak menunjukkan
perbedaan, namun dilihat dari kelimpahan hama
berbeda.  Ditemukan 4 (empat) jenis hama yang
berasosiasi dengan tanaman kakao di lokasi
kegiatan. Helopeltis merupakan jenis serangga
hama yang mendominasi di lokasi kegiatan,
disusul hama PBK, tupai, dan penggerek batang
kakao, masing-masing 43,98; 26,27 dan 68,56 dan
100% lebih tinggi pada petak non PHT (Tabel 2.).

Penyakit busuk buah dan kanker batang
merupakan jenis penyakit yang dijumpai pada

Tabel 1. Data kelimpahan musuh alami pada perlakuan introduksi komponen PHT dan non HT

Perlakuan Buah terhuni Laba-laba (ekor) Lebah  (ekor) Capung (ekor)
semut (%)

Introduksi komponen PHT 4.85 b 8.52 a 5.04 a 4.09 A
Kontrol 1.74 a 4.09 b 3.78 b 2.22 B
Standar Deviation (SD)            1.75     2.48 1.50 1.14

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukka
perbedaan tidak nyata dengan uji t test

Tabel 2. Data kelimpahan hama pada perlakuan introduksi komponen PHT dan non PHT

Perlakuan  Hama PBK Helopeltis (ekor) Penggerek Tupai (ekor)
(ekor) batang (ekor)

Introduksi komponen PHT 3.93 b 6.70 b 0.01 b 0.61 B
Kontrol 5.33 a 11.96 a 0.30 a 1.94 A
Standar Deviation (SD) 1.11 3.15 0.27 0.74

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

Tabel 3. Data kelimpahan penyakit pada perlakuan introduksi komponen PHT dan non PHT

Perlakuan Busuk buah panen (buah) Penyakit kanker batang (pohon)

Introduksi komponen PHT 2.13 b 0.89 B
Kontrol 5.44 a 1.85 A
Standar Deviation (SD) 1.90 0.82

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf  yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaan tidak nyata dengan uji t test
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kegiatan introduksi komponen PHT dan Non PHT
kakao. Pada petak PHT buah terserang penyakit
busuk buah saat panen lebih rendah 60,84%
dibanding petak non PHT, demikian juga tanaman
yang terserang penyakit kanker batang 51,89%
lebih rendah dibanding petak non PHT (Tabel 3).

PHT  merupakan  suatu  cara pendekatan
atau  cara  berpikir  tentang pengendalian  OPT
yang  didasarkan  pada dasar  pertimbangan
ekologi  dan  efisiensi ekonomi  dalam  rangka
pengelolaan  agroekosistem  yang  berwawasan
lingkungan yang  berkelanjutan.  Melalui introduksi
komponen PHT diharapkan akan diperoleh populasi
OPT  dan  kerusakan  tanaman tetap  pada  aras
secara  ekonomi  tidak merugikan, pengurangan
resiko pencemaran  lingkungan  akibat
penggunaan  pestisida  yang  berlebihan, produksi
pertanian  yang optimum, dan  kesejahteraan
petani  meningkat (Dirjenbun, 2014).

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas
introduksi komponen PHT memberikan hasil yang
lebih baik dibandingkan non PHT. Kejadian
tersebut disebabkan oleh adanya efek budidaya
tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat yang
meliputi pemangkasan, sanitasi, panen sering,
pemupukan, sambung samping dan sarungisasi
merupakan satu upaya dalam proses pengelolaan
agroekosistem  yang  berwawasan  lingkungan
yang  berkelanjutan.

Pemangkasan pada tanaman kakao
merupakan usaha  meningkatkan  produksi  dan
mempertahankan  umur  ekonomis  tanaman.
Dengan  melakukan  pemangkasan, akan
mencegah  serangan  hama  dan  penyakit,
membentuk tajuk pohon, memelihara tanaman,
dan memacu produksi (Core, 2009). Pemangkasan
kakao  merupakan  salah  satu  upaya  agar  laju
fotosintesis berlangsung  optimal,  hasil  bersih
fotosintesis  maksimal  dan  distribusinya  ke
organ-organ  yang  membutuhkan  berlangsung
lancar.  Besarnya  intensitas  sinar matahari  yang
diterima  daun  merupakan  salah  satu  faktor
yang  menentukan kegiatan  fotosintesis,
disamping  beberapa  faktor  lainnya  seperti
penyediaan  dan tingkat difusi CO2, status air,
dan nutrisis di dalam daun, kandungan klorofil dan
sebagai.  Fotosintesis  tanaman  kakao
berlangsung  optimal  pada  penyinaran matahari
60%-80% penyinaran (Giri et al., 2012).

Sisa-sisa tanaman, gulma, dan tanaman
inang lainnya di sekitar pertanaman merupakan
tempat bertahan hidup hama. Oleh karena itu,
pemusnahannya perlu dilakukan untuk
memperkecil sumber inokulum awal. Panen sering

bermanfaat untuk memutus siklus hidup hama
penggerek buah kakao dan mencegah penularan
penyakit busuk buah kakao. Panen buah kakao
sebaiknya dilakukan sesering mungkin, minimal
7-10 hari sekali (Dadan et al., 2002).

Pemupukan merupakan satu upaya dalam
budidaya tanaman sehat.  Rudy et al. (2006)
menyatakan bahwa salah satu upaya untuk
mengatasi bunga dan pentil rontok adalah melalui
pemupukan. Apabila pemupukan terlaksana
dengan benar maka buah yang dihasilkan akan
tahan terhadap serangan hama dan penyakit.

Teknik pengendalian dengan penyarungan
buah muda (pentil) memberikan harapan positif
untuk mengendalikan hama khusunya hama  PBK.
Hasil penelitian. Mustafa (2005) menunjukkan
bahwa penyarungan buah muda sangat efektif
melindungi buah, menghasilkan biji besar tidak
menghambat perkembangan buah, bahkan dapat
melindungi dari penyakit busuk buah. Sementara
itu hasil penelitian Suwitra, et al. (2010)
menunjukkan bahwa intensitas serangan PBK
dapat dikurangi dengan metode penyarungan buah
pada saat ukurannya 5-8cm. Hasil penelitian
Yuliasmara et al. (2010) menunjukkan bahwa
perlakuan penyarungan buah kakao efektif
menurunkan persentase buah terserang PBK
menjadi 33,8% dibandingkan tanpa penyarungan
yang mencapai 84,7%. Hasil penelitian Rosmana
et al. (2010) juga menunjukkan bahwa penyarungan
buah kakao dengan plastik menyebabkan
penurunan kerusakan menjadi 8,4% dibandingkan
kontrol 62,3%. Hasil penelitian ini sama dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya et al.
(2006) di wilayah Sulawesi Utara, Kalimantan
Timur dan Maluku yang menunjukkan bahwa
penyarungan buah dapat menekan serangan PBK
hampir 80%. Demikian pula yang dilaporkan oleh
Senewe dan Wagiman (2010) bahwa penyarungan
buah muda mampu melindungi buah kakao dari
serangan hama.

Hasil analisis pada petak non PHT
menunjukkan kelimpahan hama dan penyakit
yang lebih tinggi serta rendahnya musuh alami.
Kondisi tersebut disebabkan oleh kebun milik
petani rata-rata kurang terpelihara dengan baik,
kurangnya pembersihan gulma di bawah tanaman
kakao dan kurangnya pemangkasan tanaman,
serta tidak dilakukannya pemupukan yang
memadai. Disamping itu upaya pengendalian hama
dan penyakit yang dilakukan oleh petani
menggunakan insektisida kimia yang tidak efektif.
Petani kebanyakan melakukan penyemprotan
pada buah yang sudah tua. Menurut Azhar (2000)
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infestasi hama khususnya PBK pada buah terjadi
saat buah berumur sekitar 3 bulan dan infestasi
jarang ditemukan pada buah yang sudah masak
atau yang masih terlalu muda.

Menurut  Herman et al. (2006) dan Dinas
Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (2000),
penerapan PHT yang kegiatannya meliputi panen
sering, pemangkasan, sanitasi, pemupukan dan
konservasi musuh alami, berhasil menekan
serangan hama PBK dari 59,67% menjadi 31,5%
dan menekan kehilangan produksi dari 17,7%
menjadi 2,8%. Di lain pihak di petak non-PHT,
serangan hama PBK meningkat menjadi 79,5%
dengan kehilangan hasil 24,98%. Pengalaman lain
yang dilaporkan oleh Iswanto dan Purwantara
(2005) menunjukkan bahwa penerapan teknologi
panen sering, pemangkasan, sanitasi, pemupukan
dan konservasi musuh alami di salah satu
perkebunan besar swasta di Jawa Barat mampu
menurunkan kerusakan biji kakao akibat serangan
hama PBK dan busuk buah dari 40,64% menjadi
6,53%. Pengalaman tersebut memberikan
gambaran bahwa teknologi panen sering,
pemangkasan, sanitasi, pemupukan dan
konservasi musuh alami cukup efektif untuk
mengendalikan serangan hama dan penyakit.

KESIMPULAN

Introduksi komponen PHT berpengaruh nyata
terhadap kelimpahan hama, penyakit, dan musuh
alami kakao. Kelimpahan hama dan penyakit
kakao lebih tinggi pada perlakuan non PHT,
sementara  musuh alami lebih tinggi pada
perlakuan introduksi PHT.
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