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 KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga atas izin-Nya, Lokakarya 
Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019 dengan 
tema “Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0” dapat 
terlaksana dengan baik sehingga buku prosiding ini pun dapat diterbitkan.

Di dalam buku prosiding ini terdapat 60 makalah hasil 
penelitian yang termasuk dalam bidang: 

1. Agrosociopreneur   dalam   Pembangunan  Ekonomi   
Nasional di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0;

2. Meningkatkan     Rantai     Nilai     pada    Komoditas 
Tanaman Pangan dan Hortikultura;

3. Kesejahteraan   Hewan   dan  Teknologi Peternakan 
mendukung Swasembada Pangan;

4. Mekanisasi Pertanian di Era Industri 4.0; dan 
5. Agribisnis Perkebunan sebagai Penggerak Ekspor Nasional.

Makalah tersebut telah melalui proses peer review dan di presentasikan dalam 
Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 
2019 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pertanian bekerjasama dengan 
Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang. Rangkaian kegiatan 
telah dilaksanakan  selama  3  hari,  yaitu  tanggal 27 s.d 29 November 2019 di hotel 
Royal Ambarukmo Yogyakarta. 

Kami harapkan Nasional Simposia tersebut menjadi media bagi para 
pendidik, peneliti, praktisi dan mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk dapat 
menyampaikan hasil penelitian, wawasan, pengetahuan dan inovasi yang telah 
dilakukan serta mendiskusikan dengan pihak terkait sehingga telah tercipta forum 
diskusi yang mendorong dan mempercepat perkembangan pertanian Indonesia 
untuk menghadapi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Hasil penelitian yang ada pada 
prosiding ini merupakan bagian dari pendidikan vokasi pertanian yang menitik 
beratkan pada aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian di masyarakat 
dalam menciptakan agrosociopreneur yang nantinya akan menjadi kunci sukses 
pertanian Indonesia di masa depan.    

Saya mengapresiasi kerja keras para Panitia Lokakarya Penelitian Terapan dan 
Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019 baik dari Pusat Pendidikan 
Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian maupun dari Politeknik Pembangunan 
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Pertanian Yogyakarta - Magelang sehingga memungkinkan banyak peserta yang 
hadir dan berpartisipasi dalam seminar nasional yang dihadiri sekitar 130 peserta 
baik sebagai oral presenter, poster presenter maupun peserta seminar. Kami juga 
mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan tim reviewer makalah dalam 
meninjau makalah yang sudah masuk. 

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri 
Pertanian RI dan Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian atas arahan yang sudah diberikan, serta semua pihak yang tidak dapat 
kami sebutkan satu per satu atas kontribusi, gagasan dan dukungan yang berharga 
sehingga Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi 
Pertanian 2019 ini dapat menjadi seminar yang berbobot. 

Jakarta,    Mei 2020

Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian 
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RUMUSAN

SIMPOSIA NASIONAL PENDIDIKAN VOKASI DAN LOKAKARYA PENELITIAN 
TERAPAN 2019 “PENDIDIKAN VOKASI DALAM ERA INDUSTRI 4.0 DAN 

MASYARAKAT 5.0”

Tanggal 27 s.d 29 November 2019

Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta

Berdasarkan hasil arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 
Pertanian pada pembukaan Simposia Nasional Pendidikan Vokasi dan Lokakarya 
Penelitian Terapan 2019 dengan tema “Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 
dan Masyarakat 5.0”, serta dari hasil pemaparan materi dan diskusi lima sub tema  
dihasilkan rumusan Simposia sebagai berikut:

A. Agrosociopreneur dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Industri 
4.0 dan Masyarakat 5.0

1. Pemantapan pendidikan vokasional pertanian melalui pemantapan kurikulum 
sehingga akan muncul model:
a. practice on farm dengan cara “doing on the farmer” seperti di  peternakan 

terpadu, pengusaha pertanian, pemanenan hasil pertanian, dan 
pengolahan hasil peternakan;

b. practice in enterprise: Berwirausaha dengan pengusaha, melakukan 
pemasaran, pengemasan, pengamatan dan peningkatan customer 
satisfaction;

c. practice in science: melakukan praktek laboratorium, praktek di lapangan 
kerja, praktek pengambilan, evaluasi dan menganalisis data

d. Serta peningkatan kualitas kompetensi untuk mendapat sertifikat 
“Technician“ sesuai bidang program studinya

e. Perubahan mindset profesi pertanian agri”cool”ture kepada masyarakat 
terutama pemuda sedari dini.

f. Perbaikan sistem data sebagai dasar pengambilan kebijakan (contoh: 
jumlah dan usia petani, penelitian) dan literasi BIG DATA (contoh: harga, 
orientasi pasar, dan penyedia dana).

g. Penyusunan kurikulum yang melibatkan stakeholders pendidikan vokasi 
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dengan kompetensi terstandar, komprehensif, mempertimbangkan 
literasi BIG DATA, teknologi dan humanistik serta disinkronkan dengan 
QA pada level ASEAN untuk menghadapi industry 4.0 dan society 5.0.

h. Perlu model pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan 
IT, ekonomi, teknis pertanian, UPJA, soft skill, pendekatan positif 
(apresiasi/bukan hukuman) (termasuk pengelolaan risiko, menangkap 
peluang, operasi dan kinerja, pelayanan, negosiasi, kebersamaan dan 
kedermawanan) melalui pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal.

i. Transformasi dari model pendidikan industrial menjadi pendidikan 
agriculture yang menciptakan keadaan/kondisi agar para mahasiswa 
tumbuh dan berkembang menjadi socioagripreneur.

2. Pemantapan program dan penambahan jumlah PWMP untuk lulusan SMKPP, 
dan Politeknik karena berdasarkan hasil kajian 54,5% para pemuda tani 
merasa termotivasi untuk berwirausaha.

3. Selalu mengkaji dan berkelanjutan sehingga timbul inovasi inovasi baru di 
bidang pertanian, peternakan, maupun pertanian dan peternakan secara 
terintegrasi untuk menjadi referensi penerapan agrosociopreneurs di 
pendidikan vokasi pertanian.

4. Memanfaatkan media teknologi informasi baru pada petani muda untuk 
regenerasi petani selain melalui training, education, dan extension.

5. Pemanfaatan sebuah komunitas petani muda untuk meningkatkan minat 
dan usaha pertanian sebagai salah satu strategi agrosociopreneurship.

B. Meningkatkan Rantai Nilai pada Komoditas Tanaman Pangan dan 
Hortikultura

1. Kondisi saat ini, pelaku utama maupun pelaku usaha belum terhubung/
bergabung dalam suatu rantai, sehingga belum dapat tersambungkan 
dengan baik, dan memberi manfaat saling menguntungkan, dan menjadikan 
suatu aktivitas menjadi efisien;

2. Perlu selalu dilakukan educasi secara terus menerus kepada petani tentang 
supply chain, yang selanjutnya akan mampu memperbaiki value chain pada 
komoditas yang diusahakan;

3. Pada rantai nilai yang sudah terbentuk/terbangun, perlu untuk dirumuskan 
bagaimana pendistribusian nilai yang fair dalam rantai nilai yang telah 
terbangun tersebut;

4. Local wisdom dan local resources dapat menjadi salah satu alternatif untuk 
menumbuhkan ataupun mengembangkan value chain, dengan fokus apa 
yang dibutuhkan konsumen/market;
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5. Penerapan GAP, penanganan pasca panen dan  treatment-treatment tertentu 
pada saat sebelum dan saat budidaya tanaman dapat  meningkatkan serta 
memperbaiki kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura. Beberapa 
aktifitas atau treatment perlakuan tersebut, dapat dilakukan untuk mendorong 
komoditas tanaman pangan dan hortikultura memiliki kualitas yang lebih 
baik, sehingga akan lebih memberikan peluang terbangunnya value chain.

C. Kesejahteraan Hewan dan Teknologi Peternakan mendukung Swasembada 
Pangan

Menyikapi permasalahan-permasalahan pertanian yang dihadapi dan menyikapi 
pertanian di era 4.0 dan masyarakat 5.0 pendidikan vokasi hendaknya:
a. Mampu membuat alumninya kembali ke desa dan membangun pertanian di 

desa;
b. Menyuluhkan dan memastikan petani, termasuk peternak melaksanakan 

Good Agricultural Practices (GAP);
c. Mengupayakan terbentuknya pertanian dalam bentuk koloni;
d. Riset diupayakan menyiapkan pertanian menghadapi climate change;
e. Teknologi 4.0 (Artificial Intelligence) muncul sebagai jawaban atas menurunnya 

jumlah usia produktif. Sehingga penggunaannya di masyarakat harus benar-
benar diperhatikan. Polbangtan sebagai penyelenggara pendidikan vokasi 
hendaknya cermat dalam menyikapi teknologi 4.0 ini.

D. Mekanisasi Pertanian di Era Industri 4.0; dan Agribisnis Perkebunan sebagai 
Penggerak Ekspor Nasional.

1. Tantangan yang dihadapi dalam menghadapi Era Industry 4.0
a. VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Tantangan 

selanjutnya adalah dalam memprediksi sesuatu sangat sulit, karena tidak 
adanya karya Allah yang bisa kita bahas hanya dengan melihat melalui 
satu sisi saja.

b. Tantangan berikutnya juga adalah bahwa penyelesaian masalah yang 
kompleks dan dapat dikomunikasikan sangat diperlukan, dan akhirnya 
kita terkadang salah dalam membaca atau melihat suatu masalah 
ataupun persoalan, dan akhirnya juga salah dalam menyelesaikan 
masalah tersebut.

2. Dalam menghadapi era industry 4,0 kita sangat perlu untuk berani bermimpi 
dan membayangkan hal-hal yang kira-kira dapat kita capai suatu saat, seperti 
halnya mimpi-mimpi dan cita-cita pendahulu kita yang pada akhirnya sedikit 
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demi sedikit dapat kita saksikan dan rasakan bersama saat ini. Sebagai 
contoh dulu kita hanya bermimpi untuk mempunyai laboratorium pertanian 
di dalam suatu ruangan dan sekarang kita sudah bisa melihat adanya lahan- 
lahan pertanian yang dikemas dalam satu rumah besar.

3. Di era Society 5.0 dimana teknologi tidak menjadi alasan untuk 
menghancurkan manusia tapi malah untuk melindungi manusia itu sendiri, 
dimana kita membutuhkan:
a. Dikelilingi oleh smart agents;
b. Kita bias berpikir, memutuskan, dan bertindak secara cerdas dalam waktu 

yang bersamaan;
c. Sangat nyaman, vitalized, dan dihargai (bagaimana mengajarkan bahwa 

teknologi kita ciptakan untuk menolong orang-orang ataupun petani 
sebagai pelaku utama pertanian).

d. Pembelajaran yang transdisiplin (menambahkan ilmu lain dalam suatu 
bidang ilmu).

4. Tantangan pertanian saat ini: permodalan, kondisi lahan dan topografi,  
tenaga kerja, dan tenaga ahli/terampil;

5. Tantangan mekanisasi pertanian: UU tentang alsintan, industri alsin, 
kelembagaan, system pembiayaan, tenaga kerja muda di bidang alsin dan 
keselamatan kerja alsintan.

6. Peran pendidikan vokasi:
a. Adanya perpindahan generasi petani;
b. Menghasilkan petani milenia yang menguasai IT;
c. Peran perguruan tinggi teknologi pertanian, perguruan tinggi vokasi, 

pemerintah dan swasta;
d. Integrasi pendidikan dan dunia industri, kolaborasi focus 

pada penyelesaian masalah di lapangan.



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 1

PEMANFAATAN SARI ANGKAK SEBAGAI PEWARNA ALAMI PADA KORNET 
DAGING SAPI 

The Used of Angkak (Red Yeast Rice) Extract as A Natural Coloring in Corned Beef 

Maya Purwanti dan Wahyuningsih 
Dosen Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Email: maya_puwarti@yahoo.com

ABSTRACT
Corned beef usually made by using nitrite as a red color and preservative. A healthy 
lifestyle needed food that used as little as possible chemicals. Angkak has been used to 
enhance the color, flavour and preservative of foods for centuries in China. The objective 
of this research is to determine the effect of Angkak (red yeast rice) extract which can 
be added in corned beef, is preferred and gives sufficient shelf life. The experiment 
was design by complete randomized design with 4 treatments and 3 replications. The 
treatment was addition of Angkak extract 0%, 10%, 20% and 30% of the meat weight. 
The variables observed were organoleptics, corned beef color and number of microbes. 
Especially for the number of microbes observed from day 0 to day 28 to determine the 
shelf life. The results showed that corned beef which received an additional 10% of 
Angkak extract was favored by panelists, giving a brighter color and could be stored 
for up to one month in refrigerator temperature.

Keywords: Angkak extract, corned beef

ABSTRAK
Kornet daging sapi biasanya dibuat dengan memanfaatkan nitrit sebagai pemberi 
warna merah dan pengawet. Gaya hidup sehat menginginkan makanan yang 
sesedikit mungkin menggunakan bahan kimia. Angkak biasanya digunakan sebagai 
pewarna makanan, perasa dan pengawet pada pangan olahan sejak ribuan tahun 
di Cina. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan sari Angkak yang dapat 
ditambahkan dalam kornet daging, disukai dan memberikan masa simpan yang 
cukup. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 
dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang diberikan berupa penambahan 
sari Angkak 0%, 10%, 20% dan 30% dari berat daging yang digunakan. Variabel 
yang diamati adalah organoleptik, warna kornet dan jumlah mikroba. Khusus untuk 
jumlah mikroba diamati dari hari ke-0 sampai hari ke-28 untuk menentukan masa 
simpan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kornet daging sapi yang mendapat 
tambahan sari Angkak 10% disukai oleh panelis, memberi warna yang lebih cerah 
dan dapat disimpan sampai satu bulan di suhu refrigerator.

Kata kunci: Sari Angkak, kornet daging sapi

PENDAHULUAN
Kornet daging sapi merupakan 

makanan olahan yang dibuat dengan 
mengawetkan daging dalam air garam, 

kemudian direbus dengan api kecil. 
Kornet daging sapi walaupun sudah 
direbus tetap berwarna merah. Dalam 
industri pengolahan pangan bahan yang 
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digunakan untuk mempertahankan 
warna merah pada kornet adalah nitrit 
atau sendawa. Nitrit selain berfungsi 
sebagai bahan yang mempertahankan 
warna merah daging, juga berperanan 
sebagai pengawet. 

Pada masa kini, konsumen bahan 
pangan olahan juga menginginkan 
mengkonsumsi makanan yang sehat. 
Saat ini banyak digunakan pewarna 
alami untuk memberi warna makanan. 
Salah satu bahan yang dapat digunakan 
adalah sari Angkak (Monascus purpureus). 
Angkak telah digunakan selama ribuan 
tahun di Cina sebagai bahan pewarna, 
perasa dan pengawet daging (Shurtleff 
dan Aoyagi, 2012). Melalui penelitian ini 
warna merah Angkak diharapkan tetap 
stabil dengan pemanasan, sehingga 
kornet tetap berwarna kemerahan, 
sehat, dan memiliki daya simpan yang 
cukup lama, serta disukai konsumen.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan 

rancangan acak lengkap 4 perlakuan dan 
3 ulangan. Perlakuan dalam penelitian 
ini adalah : 

A0 = penggunaan sari Angkak 0% 
dari bobot daging     

A1 = penggunaan sari Angkak 
10% dari bobot daging      

A2 = penggunaan sari Angkak 
20% dari bobot daging 

A3 = penggunaan sari Angkak 
30% dari bobot daging

Pembuatan kornet daging sapi 
menurut Sahoo (2005) yang telah 

dimodifikasi dengan memanfaatkan sari 
Angkak. Daging sapi dipotong dadu 
setelah itu digiling dengan blender 
daging, daging di-curing dengan 
menambahkan gula, garam, natrium 
nitrat (NaNO3) dan sari Angkak, lama 
curing 15 jam pada suhu refrigator, 
ditambahkan tepung tapioka, susu skim, 
minyak nabati dan karagenan (formula 
daging kornet terdapat pada Tabel 
1). Campuran daging diaduk hingga 
merata dan dimasukkan dalam wadah 
mangkok alumunium foil, kemudian 
dikukus selama 20 menit pada suhu 
60°- 80°C dan didinginkan selama 10 
menit pada suhu kamar.

Kornet kemudian dikemas dalam 
alumunium foil, disimpan dalam 
refrigator dan diamati setiap seminggu 
sekali selama 4 minggu, untuk melihat 
daya simpannya. 

Cara pembuatan sari Angkak 
(Ramadhan dkk, 2013):

Angkak dihancurkan dengan 
blender hingga halus, bubuk Angkak di 
campur dengan aquades menggunakan 
perbandingan 1:4, larutan bubuk 
Angkak dipanaskan dan diaduk hingga 
rata selama kurang lebih 1 jam dengan 
suhu 100°C, dipisahkan antara endapan 
Angkak dengan sari Angkak dengan 
corong yang dilapisi kain, filtrat endapan 
dipanaskan kurang lebih 30 menit 
tanpa dilakukan pengadukan dengan 
suhu 60°-80°C, larutan disaring kembali 
dengan menggunakan kertas saring, 
sari Angkak siap untuk digunakan.
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Tabel 1. Komposisi kornet daging sapi dan presentase sari Angkak untuk setiap 
perlakuan dalam 100 g adonan kornet.

Bahan
Komposisi (gram)

A0 A1 A2 A3
Tepung tapioka   1   1   1   1
Susu skim bubuk   1,75   1,75   1,75   1,75
Garam   2   2   2   2
Karagenan   0,5   0,5   0,5   0,5
Gula pasir   2   2   2   2
NaNO3   0,001   0,001   0,001   0,001
Minyak nabati 10 10 10 10
Sari Angkak   0 10 20 30
Daging sapi 100 100 100 100

Sumber: Astawan (2006)

Pengujian Mutu dan Organoleptik
Pengujian mutu kornet dilakukan 

berdasar aspek mikrobiologik, 
organoleptik dan warna. Uji 
mikrobiologik menggunakan metode 
Total Plate Count (TPC) menurut BAM 
(2001) dilakukan di Laboratorium 
Mikrobiologi Balai Besar Pelatihan 
Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor. Uji 
organoleptik menggunakan 20 panelis 
agak terlatih dari Jurusan Penyuluhan 
Peternakan STPP Bogor dengan variabel 
yang diuji berdasarkan warna, bau, rasa, 
dan konsistensi, dengan menggunakan 
metode hedonik yang memiliki skala 1 
– 9 (Watts, Ylimaki, Jeffrery, and Elias, 
1989). Uji warna dilakukan dengan 
mengukur L *a *b menggunakan alat 
Chromameter CR-400.

Analisis Data
Data yang diperoleh ditabulasi 

dalam Excel, dianalisis secara deskriptif. 
Selanjutnya untuk data organoleptik 
dianalisis secara non parametrik yaitu 

uji n sampel bebas Kruskal-Wallis 
(Santosa,2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan 
cara pengujian terhadap sifat-sifat 
bahan pangan dengan menggunakan 
indera manusia termasuk indera 
penglihatan, perasa dan pembau. Hasil 
uji organoleptik untuk kornet dengan 
pewarna sari Angkak dapat dilihat pada 
Tabel 2 dibawah ini.

Warna merupakan atribut mutu 
pertama yang dilihat oleh konsumen. 
Penentuan mutu suatu bahan pangan 
pada umumnya tergantung pada warna, 
karena warna tampil terlebih dahulu 
(Winarno, 2002). Berdasarkan Tabel 1, 
terdapat perbedaan tingkat kesukaan 
warna terhadap warna kornet.  Warna 
kornet dengan sari Angkak disukai oleh 
panelis dengan rentang nilai 7,68 – 7,95 
artinya warna permukaan berwarna 
merah, kompak dan kasar. Untuk rasa, 
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Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik Kornet Daging Sapi dengan sari Angkak
Formulasi Warna Rasa Aroma Konsistensi Overall
Kontrol 4.00 a 5.23 a 5.95 a 4.86 a 2.65 a

10% 7.68 e 7.36 bc 7.32 bc 7.73 d 3.40 c

20% 7.73 e 7.50 c 7.05 a 7.32 d 3.30 bc

30% 7.95e 7.59 c 7.32 bc 7.64 d 2.95 ab

Notasi yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada α = 0,05 

2. Nilai Total Mikroorganisme Pada 
Kornet Daging Sapi

Pemeriksaan total mikroba pada 
kornet digunakan untuk melihat lama 
daya simpan. Pemeriksaan dilakukan 
sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada 0 hari, 7 

hari,14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Seluruh 
kornet yang belum diamati disimpan 
di dalam refrigerator pada suhu 4-8°C.  
Rata-rata jumlah mikroorganisme kornet 
daging sapi dengan penambahan sari 
Angkak tersaji pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Nilai rata-rata jumlah mikroba dalam kornet dengan penambahan sari 
Angkak.

Komposisi 
sari Angkak

Hari pengamatan
0 7 14 21 28

10% 4,9 x 105 7,9 x 105 8,2 x 105 8,7 x 105 8,9 x 105

20% 4,9 x 105 6,8 x 105 7,2 x 105 7,2 x 105 7,5 x 105

30% 4,9 x 105 6,7 x 105 6,7 x 105 6,9 x 105 7,2 x 105

Dari hasil pengamatan ternyata 
nilai TPC seluruh sampel, rata-rata 
masih dibawah 1,0 x 106. Dengan 
demikian jumlah mikroba kornet 

dengan tambahan sari Angkak 
masih dibawah jumlah minimal dari 
kandungan mikroba yang terdapat 
pada SNI Kornet Daging Sapi (SNI-01-

tingkat kesukaan panelis terhadap rasa 
dengan rentang nilai 7,50 - 7,59 yang 
artinya rasa kornet dengan sari Angkak 
memiliki rasa sangat enak, spesifik rasa 
daging tanpa rasa tambahan. Untuk 
aroma terdapat perbedaan tingkat 
kesukaan panelis terhadap aroma 
kornet. Aroma kornet sangat spesifik, 
dari uji panelis memberi nilai dengan 
rentang nilai 7,05 - 7,32 yang artinya 
mendekati kurang harum, dan tanpa 
bau tambahan. Sedangkan untuk 

konsistensi kornet, memiliki tingkat 
kesukaan dengan rentang nilai 7.32 - 
7.73 yang artinya menurut para panelis 
adalah mendekati padat, kompak lentur 
dan agak kering. Dengan demikian 
secara keseluruhan (overall), para 
panelis menyukai sampel kornet dengan 
sari Angkak 10%, dengan nilai 3,40 
yaitu dari netral sampai sangat suka. 
Penambahan Angkak mempengaruhi 
cita rasa (Lukman dkk., 2016).
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3775-2006). Jumlah mikroba tersebut 
kemungkinan dipengaruhi oleh proses 
curing dan penambahan sari Angkak, 
dimana semakin tinggi penambahan 
sari Angkak, jumlah bakteri semakin 
rendah (Ramadhan dkk., 2013). 

Berdasarkan Tabel 3, sari Angkak 
10%, 20% dan 30% mampu menekan 
laju pertumbuhan mikroba dalam kornet 
daging sapi yang di simpan dalam 

refrigerator sampai 1 bulan, dimana 
semakin tinggi sari Angkak kemampuan 
untuk menekan pertumbuhan bakteri 
semakin baik. 

3. Kualitas Warna
Menurut hasil pengujian terjadi 

peningkatan nilai pada parameter L,a, 
dan b seiring dengan peningkatan 
konsentrasi sari Angkak yang digunakan 
(Tabel 4).

Tabel 4.  Pengukuran Kualitas Warna Kornet Daging Sapi
Parameter A1 A2 A3 K
L 28,71 31,9 32,63 9,94
a
b
°Hue

22,33
11,53
27,03

22,8
13,49
30,61

17,98
12,45
34,70

18,45
11,88
32,77

A1 = sari Angkak 10%; A2 = sari Angkak 20%; A3 = sari Angkak 30%; K = kontrol

Gambar 1. Warna dan perubahannya dari daging giling segar menjadi kornet siap 
santap, dengan pewarna sari Angkak (A1 10%, A2 20%, A3 30%, kontrol 
kornet komersial)

Nilai L menyatakan kecerahan 
sampel, semakin tinggi nilai L semakin 

tinggi tingkat kecerahannya. Notasi a 
menyatakan warna kromatik campuran 
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merah-hijau dengan nilai positif untuk 
merah dan negative untuk hijau. Notasi 
b menyatakan warna kromatik campuran 
biru-kuning dengan nilai positif untuk 
warna kuning dan nilai negative untuk 
warna biru. Dari nilai a dan b dapat 
dihitung nilai °Hue dimana kisaran nilai 
27,03-32,77 menurut Hutching (1999) 
menandakan warna merah. Gambaran 
warna tersebut terlihat pada Gambar 1. 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian 

pembuatan kornet daging sapi dengan 
penambahan sari Angkak sebagai 
perwarna alami dapat disimpulkan 
bahwa:

1. Panelis menyukai kornet 
daging sapi yang mendapat 
tambahan sari Angkak 10%

2. Kornet daging sapi dengan 
tambahan sari Angkak mampu 
menekan pertumbuhan 
mikroba dan tahan disimpan 
sampai satu bulan.

3. Kornet daging sapi dengan 
tambahan sari Angkak 10% 
memberi warna yang lebih 
cerah.
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STRATEGI PENINGKATAN KINERJA UPJA MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
STRUCTURAL EQUATION MODELLING (STUDI KASUS : PANGANDARAN)

Intan Kusuma Wardani, Kusmiyati, Soesilo Wibowo
Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian

Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor 
Email : intankusuma@pertanian.go.id

ABSTRACT
The Ministry of Agriculture has assisted in the form of agricultural equipment and 
machinery to farmer groups that are members of the Agricultural Equipment and 
Machinery Business Service. The policy is a form of agricultural modernization 
that aims to increase the interest of the young generation to farm. However, in its 
implementation, there are several problems, including the limited number and 
competence of Alsintan operators, lack of optimal financial management, and the low 
ability in developing business by UPJA. This study aims to develop a mathematical 
model of UPJA performance with a multivariate analysis approach using Structural 
Equation Modeling. Retrieval of research data using survey methods. The number of 
respondents was 41 people consisting of farmers, UPJA members, involve heads, and 
instructor of the Agricultural Counseling Center. The results of SEM analysis show the 
good value of goodness of fit index so that the model can be used to determine the 
effect of each research variable, and can be used as a basis for prioritizing the UPJA 
development program. Based on the results of SEM analysis, the technical aspect 
and management influences the level of UPJA’s income. Therefore, it can be decided 
that this is a strategic priority for UPJA improvement is the development of human 
resources. This is because the quality of members’ human resources is the basic capital 
for developing UPJA. 

Keywords: human capital, SEM, UPJA.

ABSTRAK
Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan berupa alat dan mesin pertanian 
kepada kelompok tani yang tergabung dalam Usaha Pelayanan Jasa Alsintan. 
Kebijakan tersebut merupakan bentuk dari modernisasi pertanian yang bertujuan 
meningkatkan minat generani muda untuk bertani. Namun, pada pelaksanaanya 
terdapat beberapa permasalahan antara lain terbatasnya jumlah dan kompetensi 
operator alsintan, kurang optimalnya manajemen keuangan, dan rendahnya 
kemampuan dalam pengembangan usaha tani oleh UPJA. Penelitian ini bertujuan 
untuk menyusun model kinerja UPJA dengan pendekatan analisis multavariate 
menggunakan Structural Equation Modeling. Pengambilan data penelitian 
menggunakan metode survei. Jumlah responden sebanyak 41 orang yang terdiri dari 
pengelola, petani pengguna layanan, serta melibatkan kepala, dan penyuluh Balai 
Penyuluhan Pertanian. Hasil analisis SEM menunjukkan nilai goodness of fit yang 
baik sehingga model dapat digunakan untuk menentukan pengaruh dari masing-
masing variabel penelitian, serta dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas 
program pengembangan UPJA. Berdasarkan hasil analisis SEM, aspek teknis dan 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 9

manajemen berpengaruh terhadap tingkat pendapatan UPJA. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa prioritas strategi peningkatan kinerja UPJA adalah pengembangan 
human capital pengelola melalui berbagai macam pelatihan dan pendampingan 
yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah. Hal ini dikarenakan, kualitas 
sumberdaya manusia merupakan modal dasar untuk mengembangkan UPJA.

Kata kunci : human capital, SEM, UPJA.

PENDAHULUAN
Pemerintah memiliki target 

menjadi lumbung pangan dunia pada 
tahun 2045. Sebagai upaya untuk 
mewujudkan hal tersebut, Direktorat 
Jenderal Prasanan dan Sarana Pertanian 
melakukan modernisasi pertanian 
dengan memberikan bantuan alsintan 
kepada kelompok petani yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Salah satunya 
yaitu Kabupaten Pangandaran yang 
memperoleh cultivator, traktor roda dua, 
dan pompa air (Ditjen PSP, 2018). Alsintan 
diberikan kepada sekumpulan petani 
yang tergabung dalam Usaha Pelayanan 
Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA). 
Dalam hal ini, UPJA memiliki peran sentral 
untuk mendukung keberlangsungan 
dan kesuksesan program tersebut. 
Berdasarkan Permentan No. 25 tahun 
2008 tentang Pedoman Penumbuhan 
dan Pengembangan UPJA, kinerja UPJA 
dapat dinilai dari segi teknis, ekonomi, 
dan manajemen.

Pengembangan UPJA membuka 
peluang usaha baru seperti pengadaan 
toko alsintan dan toko suku cadang, 
serta pembangunan bengkel untuk 
perawatan dan perbaikan. Hal ini 
berdampak positif pada pengembangan 
sektor perekonomian dibidang sub 

sistem agroindustri pertanian (Yeni 
dan Dewi, 2014). Salah satu indikator 
keberhasilan UPJA adalah mampu 
melakukan usaha yang berorientasi 
bisnis dengan memanfaatkan peluang 
pasar yang besar.

Permasalahan yang dialami oleh 
UPJA adalah rendahnya kualitas sumber 
daya manusia pengelola, manajemen 
organisasi belum optimal, modal 
pengembangan usaha tani masih 
rendah, ketersediaan suku cadang 
terbatas, serta adanya pesaing dari pihak 
swasta (Yeni dan Dewi, 2014; Sugiarto, 
2017). Berdasarkan hasil penelitian 
sebelumnya, pengembangan sumber 
daya manusia perngurus UPJA terbukti 
dapat meningkatkan pendapatan 
usaha tani (Wijayanto, dkk, 2018). Perlu 
dukungan sumberdaya manusia yang 
berkompeten untuk mewujudkan tujuan 
tersebut. Sinergi antara pemerintah 
daerah, pusat, dan akademisi 
diperlukan untuk memberdayakan dan 
meningkatkan daya saing pengelola 
UPJA.

Pada penelitian ini, strategi 
pengembangan UPJA disesuaikan 
dengan kebutuhan spesifik di Kabupaten 
Pangandaran. Sebagai tahap awal 
dilakukan identifikasi permasalahan 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 201910

baik dari segi internal atau eskternal. 
Pengukuran kinerja UPJA dilakukan 
dengan metode survei dan wawancara 
menggunakan kuesioner. Kinerja UPJA 
dinilai berdasar tiga variabel penelitian 
yaitu manajemen, teknis, dan ekonomi. 
Analisis hubungan antar masing-masing 
variabel menggunakan Structural 
Equation Modeling (SEM) dengan 
bantuan aplikasi Lisrel 8.0. Kinerja UPJA 
diukur sebagai dasar penentuan strategi 
peningkatan kinerja dengan analisis 
SWOT.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di 

Kabupaten Pangandaran meliputi 
Kecamatan Pangandaran, Mangunjaya, 
Padaherang, dan Cimerak. Lokasi 
tersebut merupakan sentra produksi 
tanaman pangan sehingga UPJA 
mendapatkan bantuan alsintan pada 
tahun 2018. Penelitian dilakukan pada 
bulan September 2019. Tujuan penelitian 
adalah menentukan hubungan antara 
variabel independen manajemen 
(MNJ) dan teknis (TKS) pada variabel 
dependen yaitu ekonomi (EKO). 
Analisis tersebut sebagai dasar dalam 
penyusunan strategi peningkatan 
kinerja UPJA. Penelitian dilakukan 
dengan menggunakan metode survei, 
dan wawancara. Penentuan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling 
dengan total responden sebanyak 41 
orang yang terdiri dari pengelola, petani 
pengguna layanan, serta kepala, dan 

penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian. 
Hal ini bertujuan agar penilaian bersifat 
subjektif dan komprehensif.

Instrumen penelitian berupa 
kuesioner dikembangkan dari Permentan 
No. 25 tahun 2008 tentang Pedoman 
Penumbuhan dan Pengembangan 
Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin 
Pertanian. Pada penelitian ini, analisis 
SEM Lisrek 8.0 mengukur pengaruh dan 
hubungan dari masing-masing variabel 
penelitian yang disusun oleh indikator 
pendukung sebagai berikut :
1) Manajemen

a) Manajemen resiko kecelakaan 
kerja (X1)

b) Manajemen sumber daya manusia 
meliputi pelatihan operator dan 
manajer (X2)

c) Manajemen komunikasi antar 
anggota UPJA (X3)

2) Teknis
a) Jenis dan jumlah alsintan yang 

dikelola (X4)
b) Ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung seperti 
bengkel, dan gudang (X5)

3) Ekonomi
a) Pengembangan usaha tani dan 

penambahan jumlah alsintan (Y1)
b) Penambahan jumlah pelanggan 

dan perluasan wilayah pelayanan 
(Y2)

Analisis Validitas dan Reliabilitas
Sebelum melakukan analisis 

SEM Lisrel 8.0, maka perlu dilakukan 
uji validitas untuk mengukur 
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kinerja instrumen penelitian dalam 
menggambarkan kondisi aktual di 
lapangan. Selain itu, juga dilakukan 
pengujian reliabilitas untuk mengukur 
konsistensi dampak indikator-indikator 
dari suatu variabel laten (Ghozali dan 
Fuad, 2012). Pengukuran reliabilitas 
model bertujuan untuk mengetahui 
indeks kinerja konstruk yang bersifat 
spesifik dalam membangun variabel 
laten yang bersifat umum secara 
bersama-sama. Berikut merupakan 
standar pengujian :
1) Uji validitas bertujuan untuk 

menggambarkan kondisi yang 
sebenarnya melalui ketepatan butir- 
butir soal. Uji validitas mengukur 
korelasi antara butir soal, apabila 
tingkat signifikansinya < 0,05 (pada 
taraf 5%) dan nilai R hitung > R tabel 
(0.3). Pengujian menggunakan SPSS 
22.

2) Uji reliabilitas yaitu evaluasi tehadap 
proses penelitian di lapangan. 
Pengujian dilakukan dengan cara 
mengukur konsistensi jawaban 
responden dengan menggunakan 
statistik. Tingkat kepercayaan 
variabel penelitian memiliki batas 
nilai Alpha Cronbach > 0,70.

Structural Equation Modeling (SEM)
SEM adalah metode untuk 

menggambarkan, memperkirakan, dan 
menguji hubungan antara variabel 
penelitian. SEM adalah program 
yang dapat mewakili kombinasi dari 
beberapa analisis, seperti analisis faktor, 
analisis jalur, dan analisis regresi. SEM 

bertujuan untuk mengembangkan dan 
mengevaluasi hubungan kausalitas yang 
kompleks (multivariate) (Cahyaningrum, 
2015; Wardani, 2015; Supriyadi, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian 
sebelumnya, pengembangan UPJA 
teridir dari peningkatan kualitas 
sumber daya manusia dalam 
bentuk pelatihan manajemen, dan 
perbengkelan sehingga dapat menekan 
biaya perawatan dan perbaikan. 
Pembinaan terhadap operator dan 
manajer UPJA berpengaruh terhadap 
pengembangan perekonomian UPJA. 
Selain itu, perlu membentuk paguyuban 
untuk mempertahankan segmentasi 
pasar sehingga bisa menghindarkan 
persaingan dengan sesama UPJA. 
Apabila tidak memungkinkan untuk 
pembangunan bengkel maka bisa 
dilakukan kerjasama dengan bengkel 
milik pihak swasta (Sugiarto, 2017; Yeni 
dan Dewi, 2014; Budihardjo, 2017). Oleh 
karena itu, dapat dikesimpulan bahwa 
aspek manajemen, dan teknis, dapat 
berpengaruh pada perokonomia UPJA. 
Hipotesis penelitian adalah sebagai 
berikut :

Ho    = tidak ada hubungan antara 
TKS, MNJ, dan EKO. 

Ha 1 = ada hubungan antara TKS 
dan EKO.

Ha 2  = ada hubungan antara MNJ 
dan EKO.
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Gambar 1. Konsep model kinerja UPJA

Spesifikasi persamaan model kinerja 
UPJA adalah sebagai berikut :
Persamaan variabel endogen
y1  = l1.1h1  + e1........................( 2.1 )
y2   = l2.1h1 + ε 2 .............................( 2.2 )

Persamaan variabel eksogen
x1   = l1.1x1  + d1 ........................( 2.3 )
x2   = l2.1x1 + d2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 2.4 )
x3  = l1.1ξ 2  + δ 3 ............................( 2.5 )
x4  = l2.1ξ 2  + δ 4 ...........................( 2.6 )
x5 = l3.1ξ 2 + δ 5 ............................... ( 2.7 )

Persamaan struktural variabel laten 
EKO = g1.1 *TKS + γ 2.1 *MNJ + V1

............................ ( 2.8 )
Keterangan :
λ     = factor loading
h1   = ekonomi
x1   = teknis
ξ 2  = manajemen
δ    =  kesalahan pengukuran indikator 

variabel eksogen
ε    =  kesalahan pengukuran indikator 

variabel endogen

γ    =  pengaruh variabel x terhadap 
variabel y

ς    =  error dari masing-masing 
hubungan

Uji kesesuaian model matematika 
SEM

Menurut Supriyadi (2013), dan 
Ogasawara, (2005), hubungan antar 
variabel penelitian sosial memiliki 
struktur yang kompleks, sehingga sulit 
digambarkan dalam model matematis 
dengan tingkat kecocokan yang tinggi. 
Selain itu, beberapa alat analisis statistik 
memiliki keterbatasan untuk mengelola 
data yang tidak terdistribusi secara 
normal. Namun, SEM bisa menganalisis 
data tersebut dengan menerapkan 
asymptotic covariance matrix.

Analisis SEM Lisrel 8.0 dapat 
menunjukan tingkat kecocokan 
model. Jika model kurang sesuai maka 
diperlukan representasi model dengan 
modifikasi jalur atau menghapus jalur 
dengan nilai kriteria rendah. Namun 
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jika hasil uji kecocokan model sudah 
baik maka modifikasi model tidak perlu 
dilakukan. Standar uji kecocokan model 
ditunjukan pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar kecocokan model
No Indikator Standar Status

1 Chi square P >0,05 model fit
2 GFI > 0,9 good fit
3 NFI > 0,9 good fit

4 CFI ≤ 1 good fit
5 IFI > 0,9 good fit
6 RFI ≤  1 good fit

Sumber: Ghozali dan Fuad (2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis validitas dan reliabilitas
Instrumen penelitian berupa 

kuesioner diuji validitas dan reliabilitas 
menggunakan SPSS 22.

Hasil pengujian tersebut diperoleh 
hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengujian validitas
No Variabel Nilai R Sig. level

1 X1 0,34 0,02
2 X2 0,32 0,00
3 X3 0,89 0,00
4 X4 0,92 0,00
5 X5 0,82 0,00
6 Y1 0,95 0,00
7 Y2 1,00 0,02

Berdasarkan hasil pengujian 
validitas pada Tabel 2, R hitung seluruh 
variabel bernilai > 0,3 dan tingkat 
signifikansi < 0.05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kuesioner memiliki 
validitas yang baik. Selain itu, juga 
dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur 
konsistensi jawaban responden dengan 

batas Cronbach’s alpha > 0,7. Hasil 
uji reliabilitas instrument penelitian 
menggunakan SPSS bernilai 0,776 (> 
0,7), kuesioner memiliki nilai reliabilitas 
yang baik. Masing-masing pertanyaan 
konsisten dalam mengukur variabel-
variabel latennya. Kuesioner dapat 
digunakan sebagai alat ukur kinerja 
UPJA pada daerah lain yang memiliki 
karakteristik serupa.

Hasil analisis SEM
Analisis model struktural kinerja 

UPJA melibatkan beberapa pengujian 
meliputi uji t, R2, dan dan goodness of 
fit. Uji t bertujuan untuk mengukur 
hubungan antar masing-masing variabel 
penelitian secara parsial. Sedangkan uji 
R2 bertujuan untuk mengukur ketepatan 
model dalam menggambarkan 
hubungan antara variabel eksogen dan 
endogen. Hasil uji t dan R2 ditunjukkan 
pada Tabel 3. Hasil pengujian koefisien 
determinasi pada model matematis 
kinerja UPJA ditunjukkan pada Tabel 4. 
Hasil analisis jalur model kinerja UPJA 
ditunjukkan pada Gambar 2.

Tabel 3. Hasil analisis uji t dan R2

No Persamaan 
indikator Uji t R2

1. X1=0,70*TKS 1,94 0,99
2. X2=0.35*TKS 1,73 0,31
3. X3=0,43*MNJ 8,52 0,95
4. X4=0,58*MNJ 8,76 0,98
5. X5=0,53*MNJ 5,33 0,53
6. Y1=0.89*EKO 7,67 0,99
7. Y2=0,62*EKO 1,94   0,61

Berdasarkan hasil analisis pada 
Tabel 3, pengaruh dari masing-masing 
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variabel memiliki keberagaman 
yang cukup besar sehingga dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Golongan satu yaitu indikator yang 

memiliki pengaruh besar yaitu :
a. jenis dan jumlah alsintan yang 

dikelola (X4) berpengaruh pada 
kinerja MNJ.

b. manajemen komunikasi antar 
anggota UPJA (X3) berpengaruh 
pada kinerja MNJ.

c. pengembangan usaha tani dan 
penambahan jumlah alsintan (Y1) 
berpengaruh pada kinerja EKO.

2. Golongan dua yaitu indikator yang 
memiliki pengaruh moderat yaitu :
a. ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung seperti 
bengkel, dan gudang (X5) 
berpengaruh pada kinerja MNJ.

3. Golongan dua yaitu indicator yang 
memiliki pengaruh moderat yaitu :
a. manajemen resiko kecelakaan 

kerja (X1) berpengaruh pada 
kinerja TKS.

b. penambahan jumlah pelanggan 
dan perluasan wilayah pelayanan 
(Y2) berpengaruh pada kinerja 
EKO.

c. manajemen sumber daya seperti 
pelatihan operator dan manajer 
(X2) berpengaruh pada kinerja 
TKS.

Gambar 2. Analisis jalur model kinerja UPJA

Berdasarkan hasil analisis jalur 
pada Gambar 2, diperoleh model kinerja 
UPJA di Kabupaten pangandaran adalah:

EKO = 0,049*TKS+0,90*MNJ  
          (R2=0.85) ....................................(2.9)

Berdasarkan persamaan 2.9, dapat 

diketahui bahwa :
1. Koefisien regresi TKS berpengaruh 

terhadap EKO sebesar 0,049 jika 
faktor lain dianggap tetap. Aspek 
teknis memiliki pengaruh yang 
kecil terhadap pengembangan 
bisnia UPJA. Hal ini dikarenakan 
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Tabel 5. Hasil analisis goodness of fit model kinerja UPJA
No Jenis uji Cut of value Goodness of Fit Status
1 RMSEA < 0.08 0,00 Good fit
2 NFI > 0.9 0,61 Moderat fit
3 GFI > 0.9 0,62 Moderat fit
4 CFI ≤ 1 0,61 Good fit
5 IFI > 0.9 0,62 Moderat fit
6 RFI ≤ 1 0,29 Good fit

tidak ada anggota UPJA yang bisa 
menjadi mekanis, sehingga mereka 
bergantung pada bantuan bengkel 
diluar UPJA. Saat ini, UPJA juga 
belum memiliki bengkel alsintan.

2. Koefisien regresi MNJ berpengaruh 
terhadap EKO sebesar 0,90 jika 
faktor lain dianggap tetap. Faktor 
manajemen berpengaruh besar 
terhadap peningkatan ekonomi 
UPJA. Pengaturan sumber daya 
manusia memiliki peran sentral 
dalam pengembangan aspek 
ekonomi UPJA. Selain itu, manajemen 
keuangan yang baik terbukti dapat 
mempermudah untuk mendapatkan 
gambaran kondisi kas kelompok.

3. Nilai uji t hitung (3,07) > t tabel (1,96), 
sehingga Ho ditolak sedangkan Ha 
1 dan Ha 2 diterima artinya teknis 

dan manajemen berpengaruh nyata 
terhadap ekonomi UPJA.

4. Koefisien determinasi model kinerja 
UPJA bernilai 0,85, model dapat 
menginterpretasikan hubungan 
antara masing-masing variabel 
secara tepat.

Hasil uji kesesuaian model kinerja 
UPJA

Model struktural penelitian ini 
cukup kompleks sehingga memerlukan 
beberapa tahapan pengujian goodness 
of fit. Pengujian dilakukan secara 
bertahap untuk meminimalisir 
kekurangan intrepetasi imodel kinerja 
UPJA. Jika tingkat kesesuaian model 
diatas cut of value maka model diterima 
dan sebaliknya. Hasil analisis goodness 
of fit model kinerja UPJA menggunakan 
SEM Lisrel 8.0 ditunjukkan pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil pengujian pada 
Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa 
model memiliki status moderat sampai 
good fit. Hasil uji NFI, GFI, dan IFI 
memiliki nilai moderat dikarenakan data 
penelitian sosial ini tidak terdistribusi 
dengan normal sehingga dilakukan 
pendekatan asymptotic covariance 

matrix dan dilakukan modifikasi model 
sesuai hasil analisis SEM Lisrel 8.0. 
Secara keseluruhan model kinerja 
UPJA sudah memiliki kesesuaian yang 
baik sehingga dapat digunakan untuk 
memprediksi hubungan dari variabel 
teknis, manajemen, dan ekonomi.
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Strategi pengembangan UPJA
Tahap pembentukan strategi 

pengembangan kinerja UPJA tentu 
melibatkan banyak variabel, sehingga 
diperlukan suatu pengambilan 
keputusan yang memperhitungkan 
kondisi internal maupun eksternal 
dari sistem tersebut. SWOT dapat 
menganalisis posisi kinerja UPJA pada 
kuadran SWOT berdasarkan kekuatan, 
peluang, kelemahan, atau ancaman. 
Sebagai upaya untuk memaksimalkan 
peluang dengan cara memanfaatkan 
kekuatan, sedangkan untuk mengurangi 
ancaman dengan memaksimalkan 
kekuatan dan peluang (Supadi, 2009). 
Pembentukan organisasi pembelajar di 
tingkat UPJA belum pernah dilakukan. 
Berdasarkan hasil analisis SEM Lisrel 
8.0, variabel manajemen memiliki peran 
yang signifikan terhadap perekonomian 
UPJA, sedangkan aspek teknis kurang 
berpengaruh secara signifikan. Aspek 
manajemen komunikasi dan keuangan 
perlu ditingkatkan sehingga dapat 
berdampak pada kemajuan usaha tani 
UPJA. Analisis SWOT kinerja UPJA di 
Kabupaten Pangandaran ditunjukkan 
pada Tabel 6.

Beradasarkan hasil analisis 
SWOT dapat ditentukan strategi 
pengembangan UPJA dalam jangka 
pendek, menengah dan panjang 
sebagai berikut :
1) Strategi jangka pendek

a. Peningkatan human capital 
pengurus UPJA melalui pelatihan 

dan pendampingan.
b. Melakukan analisis resiko pada 

alsintan yang sudah tua.
c. Pengurus UPJA dilatih untuk 

menggali informasi tentang 
kesehatan dan keselamatan 
kerja menggunakan gadget 
atau komputer. Serta mampu 
menerapkannya di lingkungan 
kerja.

d. Memanfaatkan kerjasama dengan 
pihak lain untuk memperbaiki 
dan merawat alsintan dengan 
perjanjian tertentu.

2) Strategi jangka menengah
a. UPJA yang memiliki badan hukum 

berhak mengikuti pelatihan 
perbengkelan.

b. Pengembangan usaha tani 
melalui kerjasama dengan sub 
sistem pertanian lainnya dengan 
segmentasi pasar yang jelas.

c. Membentuk UPJA menjadi 
organisasi pembelajar.

3) Strategi jangka panjang
a. Kemampuan manajemen komu-

nikasi yang baik perlu dioptimasi 
dengan menggunakan pembuat-
an sistem informasi.

b. Memanfaatkan teknologi 
informasi untuk memperluas 
pasar dan meningkatkan 
pendapatan sehingga pertanian 
menjadi menarik bagi generasi 
muda.
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Tabel 6. Analisis SWOT pada kinerja UPJA di Kabupaten Pangandaran

Strength Weakness

•	Memiliki badan hukum
•	Memahami resiko 

kecelakaan kerja saat 
mengoperasikan dan 
memperbaiki alsintan

•	Menerapkan manajemen 
komunikasi dengan 
pelanggan dan pemerintah

•	Memiliki gudang alsintan
•	Memiliki alsintan yang 

beragam

•	Kemampuan 
pengembangan usaha 
masih rendah

•	Seluruh alsintan 
merupakan bantuan 
pemerintah

•	Umur pengurus UPJA > 
50 tahun

Opportunity •	Perkembangan 
teknologi informasi

•	Pemberdayaan dan 
pendampingan 
dari petugas dinas 
setempat

•	Studi banding 
ke UPJA yang 
kinerjanya diatas 
standar

•	Mengikuti pelatihan dan 
pemberdayaan dari petugas 
dinas setempat

•	Kemampuan manajemen 
komunikasi yang baik 
perlu dioptimasi dengan 
menggunakan pembuatan 
sistem informasi

•	Pengurus UPJA dilatih untuk 
menggali informasi tentang 
kesehatan dan keselamatan 
kerja menggunakan gadget 
atau komputer serta 
menerapkannya pada saat 
ditempat kerja

•	Peningkatan human 
capital pengurus UPJA 
melalui pelatihan dan 
pendampingan

•	Membentuk UPJA 
menjadi organisasi 
pembelajar

•	Memanfaatkan teknologi 
informasi untuk optimasi 
peluang pasar sehingga 
dapat meningkatkan 
pendapatan

•	Penggunaan teknologi 
pertanian sehingga 
menarik bagi generasi 
muda

Threat •	Umur alsintan >5 
tahun

•	Pelatihan operator 
dan manajer 
kurang

•	Keberadaan 
mekanik kurang

•	Tidak ada bengkel
•	Alsintan tidak 

sesuai dengan 
kondisi lahan 
setempat

•	Regenerasi petani 
rendah

•	Melakukan analisis resiko 
pada alsintan yang berumur 
> 5 tahun

•	UPJA yang memiliki badan 
hukum berhak mengikuti 
pelatihan perbengkelan

•	Memanfaatkan manajemen 
komunikasi yang sudah 
terbangun untuk mengatasi 
salah sasaran pemberian 
bantuan alsintan

•	Memanfaatkan kerjasama 
dengan pihak lain untuk 
memperbaiki dan merawat 
alsintan dengan perjanjian 
tertentu

•	Memanfaatkan pelatihan 
bagi pengurus UPJA

•	Regenerasi petani harus 
dipercepat melalui 
pemanfaatan teknologi 
tepat guna yang dapat 
mendukung peningkatan 
pendapatan UPJA

•	Pengembangan usaha 
tani bisa dilakukan 
dengan cara kerjasama 
dengan sub sistem 
pertanian lainnya 
dengan segmentasi 
pasar yang jelas

KESIMPULAN
Strategi peningkatan kinerja UPJA 

dilakukan secara bertahap. UPJA perlu 
menentukan visi organisasi secara 
komprehensif yaitu menentukan 
segmentasi pasar, membangun 
manajemen komunikasi dengan 

stakeholder, dan memperbaiki sistem 
manajemen keuangan. Strategi tersebut 
membutuhkan pengembangan hum-
an capital melalui pelatihan dan 
pemberdayaan yang melibatkan 
pemerintah dan akademisi. Strategi 
tersebut diharapkan mampu dilakukan 
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dengan memanfaatkan peluang 
perkembangan teknologi informasi 
untuk memperluas pengetahuan, 
jaringan pasar, dan mitra kerja 
UPJA. Integrasi antara beberapa sub 
sektor pertanian didukung dengan 
aplikasi android diharapkan mampu 
mempermudah kerjasama antara 
stakeholder untuk meningkatkan usaha 
tani UPJA.
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ABSTRAK
Indonesia perlu bergerak secara massive untuk bisa menyelaraskan perubahan dari 
era masyarakat 3.0 menuju masyarakat 4.0 dan diharapkan akan mempercepat 
perubahan menuju era masyarakat 5.0. Dengan harapan, upaya pelayanan publik 
menjadi lebih efektif dan efisien menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. 
Diperlukan sumber daya manusia (SDM) sebagai aktor perubahan yang mampu 
mendorong terjadinya perubahan sosial masyarakat untuk mampu mengubah 
kebiasaan hidupnya. Dalam konteks peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan, 
upaya perubahan sosial harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. 
Untuk itu, SDM pertanian secara linear mempengaruhi perubahan sosial dari 
era masyarakat 4.0 menuju 5.0. Kementerian Pertanian sudah melakukan 
regenerasi SDM melalui pendidikan vokasional salah satu wujud nyata. Alumni 
lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dituntut menjadi job 
creator melalui kegiatan kewirausahaan sektor pertanian. Program Penumbuhan 
Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang diberikan kepada alumni Polbangtan 
sebagai upaya menciptakan agrisociopreneur. Konsep agrisociopreneur saat ini 
menjadi faktor percepatan perubahan sosial ekonomi pedesaan. Berangkat dari 
permasalahan sosial, wirausahawan mampu mengelola permasalahan menjadi 
solusi peluang usaha yang  memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi 
masyarakat. Polbangtan sebagai pendidikan vokasional perlu melakukan adaptasi 
strategi pembelajaran agar mampu menghasilkan lulusan sarjana terapan yang 
mengembangkan agrisociopreneur. Strategi pembelajaran yang perlu disesuaikan 
dengan tuntutan tersebut adalah, (1) menggunakan metode pembelajaran Higher 
Order Thinking Skills, (2) pembenahan kurikulum dengan kompetensi sebagai aktor 
perubahan, seperti pengorganisasian masyarakat (organizing communities), analisis 
stakeholders, kemampuan manajerial usaha inovatif, kelembagaan usaha seperti 
koperasi dan koorporasi petani, (3) optimalisasi praktek agribisnis melalui Teaching 
Factory/ Farm, dan (4) mendorong terbentuknya atau meningkatkan peran Koperasi 
Mahasiswa untuk mengasah kewirausahaan dan mendorong gerakan ekonomi 
kerakyatan. 

Kata Kunci: strategi pembelajaran, pendidikan vokasional, agrisociopreneur, 
masyarakat 5.0

PENDAHULUAN
Trend masyarakat dunia dalam 

sejarah, kehidupan dan kebiasaan suatu 

masyarakat terbagi menjadi beberapa 
tingkatan. Masyarakat 1.0 merupakan 
kelompok yang masih mengandalkan 
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dan bergantung pada alam seperti 
berburu, serta berkumpul bersama 
dalam satu kelompok. Lalu, masyarakat 
2.0 merupakan kelompok yang sudah 
menerapkan kebiasaan bercocok tanam. 
Dalam hal kehidupan sosial, kelompok 
ini sudah mengenal tatanan sosial. 
Sementara masyarakat 3.0 merupakan 
kelompok yang sudah mengenal 
industri untuk mengatasi beberapa 
masalah seperti produksi massal. 
Kemudian era 4.0 adalah kelompok 
masyarakat yang terhubung dalam 
jaringan dan teknologi dan informasi. 
Sedangkan masyarakat 5.0 merupakan 
kelompok yang menerapkan teknologi 
yang berfokus pada kehidupan manusia, 
yang berlandaskan pada kebiasaan 
masyarakat 4.0 (Kompas, 2019).

Daerah pedesaan yang identik 
dengan permasalahan kesulitan akses 
pelayanan publik. Hal ini berdampak 
pada banyak masyarakat yang pesimis 
akan terwujudkan pemerataan 
pelayanan dasar (basic services) dalam 
upaya mencapai masyarakat Indonesia 
yang sejahtera. Saat ini, cara hidup (way 
of life) masyarakat sudah bergeser dari 
era masyarakat 3.0 yang dikenal dengan 
dunia industri menuju era masyarakat 
4.0 yang menggunakan teknologi dan 
informasi. Untuk kedepan, masyarakat 
Indonesia juga harus mampu 
bertransformasi dari era masyarakat 
4.0 menuju era masyarakat 5.0. Era 
masyarakat 5.0 merupakan kelompok 
masyarakat yang menerapkan teknologi 

untuk mengoptimalkan pelayanan 
dan pemenuhan kebutuhan dasar 
masyarakat (Kompas, 2019).

Era masyarakat (society) 5.0 peran 
teknologi ditingkatkan sehingga dapat 
mempermudah manusia dalam berbagai 
aspek. Mulai dari kehidupan sosial, 
ekonomi, pendidikan, kesehatan dan 
sebagainya. Desa adalah ujung tombak 
kesuksesan sosiety 5.0 yang harus dimulai 
dari bawah. Pemanfaatan teknologi 
untuk desa wajib dikembangkan 
sehingga masyarakat 5.0 benar-benar 
dapat terwujud dan memberikan 
banyak manfaat serta kemudahan 
dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia perlu bergerak secara 
massive untuk bisa menyelaraskan 
perubahan dari era masyarakat 3.0 
menuju masyarakat 4.0. dan diharapkan 
akan mempengaruhi perubahan menuju 
era masyarakat 5.0. Dengan harapan, 
upaya pelayanan publik seperti ekonomi, 
pendidikan, dan kesehatan menjadi lebih 
efektif dan efisien menjangkau seluruh 
masyarakat Indonesia. Untuk mencapai 
kondisi tersebut, dibutuhkan partisipasi 
aktif generasi muda sebagai aktor 
perubahan yang dapat memberikan 
kontribusi dalam menggerakkan proses 
perpindahan sosial (social movement) 
menuju era masyarakat 5.0.

WUJUD NYATA GERAKAN 
EKONOMI KERAKYATAN DALAM 
PEMBANGUNAN WILAYAH 
PEDESAAN DI INDONESIA

Ekonomi kerakyatan merupakan 
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sistem ekonomi yang melibatkan 
seluruh lapisan masyarakat dalam 
proses pembangunan. Sistem ekonomi 
kerakyatan sesuai dengan UUD 
1945 adalah sistem ekonomi yang 
demokratis. Artinya, tujuan pencapaian 
kesejahteraan dalam masyarakat 
dilakukan dengan cara yang demokratis 
(Yasa, 2008). Hal ini sesuai dengan 
amanah Konstitusi Negara Indonesia 
yakni Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 33 yang merupakan dasar dari 
demokrasi ekonomi Indonesia yang 
mengacu pada pemikiran Mohammad 
Hatta tentang ekonomi kerakyatan. 

Pengembangan ekonomi 
kerakyatan bertujuan untuk 
kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan 
rakyat dapat terwujud apabila 
pembangunan nasional dengan 
melakukan perubahan struktur 
masyarakat. Perubahan diawali dari 
proses peningkatan produksi dan 
distribusi yang selanjutnya dapat 
membuka kesempatan kerja. Konsep 
ekonomi kerakyatan diwujudkan 
dalam bentuk kelembagaan ekonomi 
yang disebut dengan koperasi yang 
berazazkan kekeluargaan.

Koperasi yang sudah 
dikembangkan di Indonesia pada 
dasarnya dapat memperkuat ekonomi 
masyarakat pedesaan. Hal ini dapat 
dilihat melalui Koperasi Unit Desa (KUD) 
yang dikembangkan era pemerintahan 
Soeharto dalam rangka mendukung 
swasembada pangan. Kiprah koperasi 

dapat memberikan kontribusi positif 
bagi pemenuhan kebutuhan saprodi 
pertanian masyarakat di pedesaan. 
Pengelolaan koperasi yang baik sesuai 
azaz kekeluargaan memperoleh tingkat 
kepercayaan anggota yang meningkat. 
Hal inilah yang menjadi faktor utama 
dalam keberhasilan ekonomi kerakyatan. 
Saat ini, keberadaan KUD sudah 
asing bagi masyarakat di pedesaan. 
Masyarakat lebih percaya kepada pihak 
perbankan dan bahkan masih ada yang 
memanfaatkan jasa rentenir dalam hal 
pemenuhan kebutuhan modal usaha 
taninya. Kondisi ini tentu menjadi dilema 
berkepanjangan di tingkat petani selaku 
pengguna jasanya.

Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2013 tentang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani tepatnya 
yang tercantum pada Pasal 7 ayat 2 
yang telah mengatur tentang Strategi 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
dilakukan melalui: a. prasarana dan 
sarana produksi Pertanian; b. kepastian 
usaha; c. harga Komoditas Pertanian; 
d. penghapusan praktik ekonomi biaya 
tinggi; e. ganti rugi gagal panen akibat 
kejadian luar biasa; f. sistem peringatan 
dini dan penanganan dampak 
perubahan iklim; dan g. asuransi 
Pertanian. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat 3 
Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan 
melalui: a. pendidikan dan pelatihan; 
b. penyuluhan dan pendampingan; 
c. pengembangan sistem dan sarana 
pemasaran hasil Pertanian; d. konsolidasi 
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dan jaminan luasan lahan Pertanian; e. 
penyediaan fasilitas pembiayaan dan 
permodalan; f. kemudahan akses ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan informasi; 
dan g. penguatan Kelembagaan Petani 
(Kementan, 2013). Regulasi ini apabila 
diterapkan dengan optimal, maka para 
petani akan sangat terbantu karena 
dapat meminilisir resiko usaha pertanian 
dan meningkatkan kepercayaan diri 
petani untuk mengelola usaha taninya 
dengan optimal. Dengan demikian, 
upaya mewujudkan kesejahteraan 
petani dapat dicapai dan dirasakan oleh 
para petani. Namun, realitanya regulasi 
ini masih menimbulkan pro dan kotra 
dari multipihak sehingga implementasi 
upaya perlindungan dan pemberdayaan 
petani masih harus disuarakan secara 
kolektif dan massive.

Tidak terlepas dari upaya 
mewujudkan kesejahteraan petani, 
kita perlu menyesuaikan dengan 
perkembangan kemajuan informasi dan 
teknologi. Saat ini, pola kebiasaan hidup 
masyarakat sudah begitu bergantung 
pada dunia digital. Termasuk upaya 
peningkatan pelayanan publik, dengan 
berbagai terobosan baru disiapkan oleh 
pemangku kebijakan pembangunan 
dalam mewujudkan pelayanan publik 
yang berkualitas dan menyeluruh 
menyentuh seluruh warga Negara 
Indonesia.

Arus globalisasi sudah tidak 
terbendung masuk ke Indonesia. 
Disertai dengan perkembangan 

teknologi yang semakin canggih, dunia 
kini memasuki era revolusi industri 4.0, 
yakni menekankan pada pola digital 
economy, artificial intelligence, big 
data, robotic, dan lain sebagainya atau 
dikenal dengan fenomena disruptive 
innovation. Menghadapi tantangan 
tersebut, pengajaran di perguruan tinggi 
pun dituntut untuk berubah, termasuk 
dalam menghasilkan dosen berkualitas 
bagi generasi masa depan (Ristekdikti, 
2018).

Era revolusi industri 4.0 saat ini, 
masyarakat telah dimudahkan dalam 
berkegiatan dengan menggunakan 
teknologi dan informasi. Daerah yang 
selama ini sulit dijangkau pelayanan 
publik, akan dapat lebih mudah dengan 
menggunakan teknologi dan informasi. 
Seluruh instansi pemerintahan sudah 
berbasis data terintegrasi sehingga 
diharapkan dapat memberikan 
pelayanan yang efektif dan efisien 
kepada masyarakat. Dunia Industri atau 
Dunia Usaha (DUDI) saat ini juga sudah 
mengadaptasi penggunaan layanan 
berbasis teknologi dan informasi. 
Sinergisitas pemerintah dan swasta 
menjadi kekuatan dalam mewujudkan 
kesejahteraan nasional.

World Economic Forum (WEF) pada 
2018 bahkan menyebutkan banyak 
perusahaan yang akan melakukan 
investasi besar-besaran untuk 
mengembangkan teknologi tersebut 
pada periode 2018 hingga 2022. 
Akibatnya, WEF memprediksi akan ada 
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sekitar 75 juta peran pekerjaan saat ini 
yang tergantikan dengan mesin dan 
algoritma. Sementara itu, 133 juta peran 
pekerjaan baru diprediksi akan hadir 
pada periode tersebut. 

Salah satu indikator ketertinggalan 
suatu wilayah adalah minimnya akses 
warga Negara terhadap berbagai sarana 
penunjang kehidupan. Infrastruktur yang 
mendukung aktivitas ekonomi serta 
infrastruktur lainnya sangat terbatas 
bahkan dalam banyak kasus tidak 
tersedia. Kondisi ini yang menyebabkan 
umumnya pertumbuhan ekonomi 
di desa tertinggal sangat rendah 
bahkan mengalami stagnasi.  Kondisi 
ketertinggalan juga berkaitan erat 
dengan tingkat kemiskinan. Di daerah-
daerha tertinggal jumlah penduduk 
miskin sangat besar. Keterbatasan akses 
dalam berbagai hal membatasi aktivitas 
warga desa dalam kegiatan ekonomi 
sehingga sangat sulit bagi mereka untuk 
lepas dari kondisi kemiskinan (Subejo, 
2013).

Sumber daya manusia pedesaan 
menjadi faktor penting dalam 
pencapaiannya. Dalam konteks 
peningkatan ekonomi masyarakat 
pedesaan, upaya perubahan sosial harus 
mampu meningkatkan pereknomian 
masyarakat yang mayoritas pada sektor 
pertanian. Diperlukan aktor perubahan 
yang mampu mendorong terjadinya 
perubahan sosial masyarakat untuk 
mampu mengubah kebiasaan hidupnya. 
Untuk itu, sumber daya manusia 

pertanian secara linear mempengaruhi 
perubahan sosial dari era masyarakat 
4.0 menuju 5.0. 

KONTRIBUSI AGRISOCIOPRENEUR 
DALAM MENDUKUNG GERAKAN 
EKONOMI KERAKYATAN

Sociopreneur berasal dari kata 
socio entrepreneur yang  disebut juga 
dengan wirausaha sosial dapat dimaknai 
sebagai seseorang yang melakukan 
kegiatan usaha yang dilatarbelakangi 
oleh permasalahan-permasalahan social 
yang ada di lingkungan sekitarnya. 
Bermula dari masalah-masalah 
sosial yang diwujudkan menjadi 
peluang usaha yang bermanfaat bagi 
masyarakat sekitar serta untuk jangka 
waktu yang relatif panjang. Wirausaha 
sosial melihat masalah sebagai peluang 
untuk membentuk sebuah model 
bisnis baru yang bermanfaat bagi 
pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil 
yang ingin dicapai bukan keuntungan 
materi atau kepuasan pelanggan, 
melainkan bagaimana gagasan yang 
diajukan dapat memberikan dampak 
baik bagi masyarakat. Mereka seperti 
seseorang yang sedang menabung 
dalam jangka panjang karena usaha 
mereka memerlukan waktu dan 
proses yang lama untuk dapat terlihat 
hasilnya. Wirausaha sosial menjadi 
fenomena sangat menarik saat ini 
karena perbedaan-perbedaannya 
dengan wirausaha tradisional yang 
hanya fokus terhadap keuntungan 
materi dan kepuasan pelanggan serta 
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signifikansinya terhadap kehidupan 
masyarakat.

Untuk istilah agrisociopreneur 
merupakan gabungan kata dari 
agriculture socio entrepreneur yang 
dimaknai sebagai suatu usaha di 
bidang pertanian yang bertujuan 
untuk memberikan solusi pemecahan 
dari permasalahan social masyarakat 
sekitarnya. Kegiatan usaha tidak hanya 
berorientasi pada keuntungan ekonomi, 
melainkan juga untuk melakukan 
perubahan social masyarakatnya. 
Untuk pembangunan pertanian saat 
ini, dibutuhkan SDM muda yang dapat 
menggerakkan masyarakat untuk 
mengembangkan usaha agribisnis 
sesuai dengan potensi daerahnya 
masing-masing. 

Indonesia saat ini sangat 
membutuhkan tumbuhnya para 
sociopreneur. Kehadiran para 
sociopreneur dinilai sangat penting 
karena perannya diharapkan mampu 
menopang ekonomi bangsa. Salah 
satu upaya nyata gerakan ekonomi 
kerakyatan dengan menggunakan 
layanan teknologi saat ini adalah 
aplikasi Go-Jek, usaha berbasis digital 
lainnya seperti platform bukalapak dan 
lain-lain. Kehadiran aplikasi Go-Jek dan 
beberapa produk aplikasi sejenis lainnya 
saat ini telah dirasakan bagi masyarakat 
baik sebagai pelaku pelayanan jasa atau 
sebagai pengguna jasa transportasi 
tersebut. Untuk usaha-usaha sektor 
pertanian kita juga mengenal i-Grow, 

Sayurbox.com, Keranjangsayur.com, dan 
lain-lain yang menghubungkan antara 
produsen langsung dengan konsumen. 

Pelayanan jasa dengan 
memanfaatkan teknologi dan informasi 
dapat memudahkan semua pihak untuk 
berinteraksi baik untuk kepentingan 
usaha maupun non usaha. Teknologi 
dapat mempermudah jangkauan 
pelayanan sehingga lebih efektif dan 
efisien. Oleh karena itu, saat ini sudah 
saatnya pelayanan publik dengan 
mengadaptasi teknologi dan informasi 
dapat diterapkan agar dapat menyentuh 
semua kalangan.

Saat ini, Kementerian Pertanian 
sudah melakukan regenerasi sumber 
daya manusia pertanian melalui 
pendidikan vokasional salah satu 
wujud nyata. Alumni lulusan Politeknik 
Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 
dituntut menjadi job creator melalui 
kegiatan kewirausahaan sektor 
pertanian. Program Penumbuhan 
Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) 
yang diberikan kepada seluruh alumni 
Polbangtan adalah sebagai upaya 
menciptakan agrisociopreneur. Konsep 
agrisociopreneur saat ini menjadi salah 
satu faktor percepatan perubahan 
sosial ekonomi masyarakat pedesaan. 
Berangkat dari permasalahan sosial, 
para wirausaha mampu mengelola 
permasalahan tersebut menjadi solusi 
peluang usaha yang juga memberikan 
kontribusi kepada masyarakat 
sekitarnya. 
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STRATEGI PEMBELAJARAN PENDI-
DIKAN VOKASIONAL DALAM 
MENCIPTAKAN AGRISOCIOPRENEUR 
AGAR BERKONTRIBUSI MENGGERAK-
KAN EKONOMI KERAKYATAN DI ERA 
MASYARAKAT 5.0

Polbangtan sebagai pendidikan 
vokasional perlu melakukan adaptasi 
terhadap strategi pembelajaran 
agar mampu menghasilkan lulusan 
sarjana terapan yang menjadi aktor 
perubahan sosial masyarakat pertanian. 
Polbangtan Medan berkomitmen untuk 
menciptakan alumni yang memiliki 
kompetensi dalam mengembangkan 
sektor pertanian di wilayahnya masing-
masing. Program studi yang tersedia 
saat ini antara lain adalah Program Studi 
Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, 
Program Studi Penyuluhan Perkebunan 
Presisi dan Program Studi Teknologi 
Produksi Tanaman Perkebunan.

Saat ini, pertimbangan banyak 
orang untuk menentukan pilihan karir 
di masa depan, salah satunya  dengan 
memilih program studi yang tepat saat 
memasuki jenjang perguruan tinggi. 
Sementara itu, perguruan tinggi selaku 
lembaga pendidikan juga memiliki 
peran besar dalam menciptakan lulusan 
yang sesuai dengan kebutuhan industri. 
Dalam hal ini, lembaga pendidikan 
wajib memfasilitasi mahasiswa dan 
memberikan pendidikan berkualitas 
untuk bisa berkompetisi secara global. 
Sistem pembelajaran yang tepat sasaran 
dan sesuai kebutuhan adalah beberapa 
contoh fasilitas yang bisa ditawarkan 

oleh perguruan tinggi (Kurniawan, 
2019).

Strategi pembelajaran yang perlu 
disesuaikan dengan tuntutan tersebut 
adalah:
1) Menggunakan metode pembelajaran 

yang mendorong kepada 
keterampilan berfikir tingkat tinggi 
atau Higher Order Thinking Skills 
(HOTS). Keterampilan berfikir tingkat 
tinggi atau Higher Order Thinking 
Skills (HOTS) menurut Saputra (2016) 
dalam Dinni (2018) menyatakan 
bahwa metode pembelajaran 
HOTS merupakan suatu proses 
berfikir peserta didik dalam level 
kognitif yang lebih tinggi yang 
dikembangkan dari berbagai konsep 
dan metode kognitif dan taksonomi 
pembelajaran, pengajaran, dan 
penilaian. HOTS meliputi di dalamnya 
kemampuan berfikir kreatif, berfikir 
kritis, kemampuan berargumen 
dan kemampuan dalam mengambil 
keputusaan. Metode pembelajaran 
ini mengarahkan mahasiswa untuk 
mengidentifikasi permasalahan 
dan mengatasi tantangan menjadi 
peluang-peluang baru berdasarkan 
analisis secara sistematis. 
Mahasiswa diberikan kesempatan 
secara bebas untuk berfikir kritis 
dan belajar menemukan hal-hal 
baru dalam proses pembelajaran  
yang  dialaminya baik secara 
individu maupun berkelompok. 
Proses penemuan pengetahuan 
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dan pengalaman belajar secara 
mandiri membuat seseorang 
dapat menghargai proses belajar 
yang sedang dilakukannya dan 
diharapkan dapat membentuk pola 
belajar mandiri dengan inisiatif dan 
inovatif.

2) Pembenahan kurikulum dengan 
kompetensi yang diharapkan 
menjadi aktor perubahan sosial, 
seperti pengorganisasian masyarakat 
(organizing communities), analisis 
stakeholders, kemampuan manajerial 
usaha pertanian yang inovatif, 
kelembagaan usaha pertanian 
seperti koperasi dan koorporasi 
petani. Untuk memotivasi 
mahasiswa menjadi agen perubahan 
seperti seorang agrisociopreneur, 
diperlukan kurikulum yang update 
terkait perubahan dan rekayasa 
sosial, pengorganisasian masyarakat, 
dan lain-lain. Salah satu contoh 
agrisociopreneur di bidang usaha 
komoditi Kopi yakni Tutu Coffee 
yang merupakan Agrisociopreneur 
melalui Program Penumbuhan 
Wirausahawan Muda Pertanian 
(PWMP) yang membangun usaha 
bisnis café kopi dan memberikan 
edukasi kepada para petani kopi serta 
membeli bahan baku kopi secara 
adil (fair trade) dari para petaninya. 
Konsep Fair Trade menjadi nilai 
tambah dalam memperjuangkan 
hak-hak para petani kopi. 

3) Optimalisasi kegiatan Teaching 

Factory/ Farm mulai dari hulu hingga 
hilir secara bertahap. Pelaksanaan 
kegiatan Teaching Factory/ Farm 
bisa dirancang sebagai suatu 
kegiatan yang komprehensif terkait 
aktivitas usaha agribisnis pertanian/ 
perkebunan. Seperti untuk 
mahasiswa Tahun Pertama kuliah 
belajar tentang teknik budidaya 
pertanian, Tahun Kedua belajar 
tentang pengolahan pascapanen, 
Tahun Ketiga belajar tentang 
manajemen usaha agribisnis. 

4) Mendorong peran serta Koperasi 
Mahasiswa sebagai wadah untuk 
mengasah kewirausahaan dan 
mendorong gerakan ekonomi 
kerakyatan. Kelembagan ekonomi 
seperti Koperasi masih relevan 
sebagai gerakan ekonomi 
kerakyatan. Mahasiswa perlu 
mengetahui secara langsung praktek 
pengelolaan kelembagaan keuangan 
seperti koperasi mahasiswa sebagai 
kesempatan belajar dan kaderisasi 
koperasi. Sebagai contoh, Koperasi 
Solok Radjo di Alahan Panjang, 
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera 
Barat. Koperasi ini didirikan oleh 
beberapa orang anak muda daerah 
yang menghimpun para petani kopi 
untuk bergabung dalam sebuah 
koperasi dan berjuang bersama 
untuk memperkenalkan kepada 
dunia tentang produk kopi arabika 
Solok Radjo yang memiliki cita rasa 
kopi yang khas dari tanah dataran 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 27

tinggi Sumatera Barat. Saat ini telah 
bergabung lebih kurang 1.250 orang 
petani kopi arabika dalam Koperasi 
Solok Radjo. Koperasi berfungsi 
sebagai; (1) wadah belajar dan 
berjuang bersama, (2) pemasok 
saprodi usaha budidaya kopi arabika 
Solok Radjo, (3) penyalur produk 
kopi arabika Solok Radjo, dan saat 
ini juga menjadi wadah belajar 
pengetahuan umum seperti English 
Class bagi anak-anak petani kopi.

PENUTUP
Polbangtan sebagai pendidikan 

vokasional perlu melakukan adaptasi 
terhadap strategi pembelajaran agar 
mampu menghasilkan lulusan sarjana 
terapan yang menjadi aktor perubahan 
sosial masyarakat pertanian. Strategi 
pembelajaran yang perlu disesuaikan 
dengan tuntutan tersebut adalah, (1) 
menggunakan metode pembelajaran 
yang mendorong kepada Higher Order 
Thinking Skills (HOTS), (2) pembenahan 
kurikulum dengan kompetensi yang 
diharapkan menjadi aktor perubahan 
sosial, seperti pengorganisasian 
masyarakat (organizing communities), 
analisis stakeholders, kemampuan 
manajerial usaha pertanian yang inovatif, 
kelembagaan usaha pertanian seperti 
koperasi dan koorporasi petani, (3) 
optimalisasi kegiatan Teaching Factory/ 
Farm mulai dari hulu hingga hilir secara 
bertahap, dan (4) mendorong peran 
serta Koperasi Mahasiswa sebagai 

wadah untuk mengasah kewirausahaan 
dan mendorong gerakan ekonomi 
kerakyatan. 
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ABSTRACT
This research aimed to determine method of teaching factory (tefa) learning can to 
solve the problems and effect to increased the economy. The method used is method of 
descriptive research, i.e: describe the problems and solution to increased the economy 
through teaching factory learning. The result research showed that: (1) The school 
have the source of labor (studens unlimited) and the company need the cost of labors 
high to increased production. (2) The benefits of tefa learning are to upgrade skills of 
student according a company and to obtain market for product in the school, to the 
company is efficiency of labor cost and increased kuantity of production. And (3) effect 
of the economy are source of income (school) and efficiency of cost to increased the 
kuantity of production to increase income (company). 

Keyword: Teaching factory, Sociopreneur, school, company

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran teaching factory 
yang dapat memecahkan permasalahan dan dampaknya dalam meningkatkan 
perekonomian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif, yaitu mendeskripsikan permasalahan dan bagaimana meningkatkan 
perekomian melalui model pembelajaran tefa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(1) Permasalahan yang terlihat dari penelitian ini adalah: dari segi Sekolah memiliki 
sumber tenaga kerja yaitu siswa yang tidak terbatas jumlahnya dan banyak yang tidak 
terserap dunia kerja, sedangkan perusahaan: membutuhkan biaya tenaga kerja yang 
tinggi guna meningkatkan kapasitas produksi. (2) Manfaat model pembelajaran ini 
adalah: untuk sekolah, dapat melatih siswa menjadi tenaga terampil sesuai kebutuhan 
perusahaan (industri) dan memperoleh peluang pasar yang pasti; sedangkan untuk 
perusahaan dapat menghemat biaya tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. 
(3) Dampak perekonomian, untuk sekolah maka dapat menjadi sumber pendapatan 
mandiri dan untuk perusahaan dapat mengefesiensikan biaya dalam meningkatkan 
kapasitas produksi guna meningkatkan pendapatan.

Kata Kunci: Teaching factory, Sociopreneur, sekolah, perusahaan

PENDAHULUAN
Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) sebagai salah satu lembaga 

pendidikan menengah, yang bertujuan 
untuk mempersiapkan tenaga kerja 
tingkat menengah yang berkualitas 
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perlu menggali sumber dan poensi 
yang ada di daerahnya sesuai dengan 
kebutuhan pasar. Sebagaimana visi 
Direktorat pembinaan SMK yakni 
“tersedianya layanan prima pendidikan 
menengah kejuruan untuk membentuk 
lulusan SMK berjiwa wirausaha, cerdas, 
siap kerja, kompetitif dan memiliki jati 
diri bangsa, mampu mengembangkan 
keunggulan lokal dan dapat bersaing 
di pasar global”. Salah satu upaya 
yang dilakukan Direktorat PSMK untuk 
mencapai visi tersebut adalah SMK 
diharapkan melaksanakan program 
Teaching Factory (TEFA), yang mana 
program TEFA dapat dilaksanakan di 
semua program keahlian yang ada di 
SMK (Renstra PSMK 2010-2014 dalam 
Hasanah dan Purnawati,  2017).

Teaching factory adalah 
suatu konsep pembelajaran dalam 
suasana sesungguhnya, sehingga 
dapat menjembatani kesenjangan 
kompetensi antara kebutuhan industi 
dan pengetahuan sekolah (Hasanah 
danPurwati, 2017). Selanjutnya menurut 
Fitrihana (2018), Teaching factory adalah 
pembelajaran yang menghasilkan 
suasana yang mendekati lingkungan 
dan aktivitas industri sesungguhnya 
melalui kerjasama dengan industri 
dengan pembelajaran berbasis produk 
untuk menghasilkan lulusan yang 
kompeten, berkarakter budaya kerja, 
dan berjiwa wirausaha melalui kegiatan 
produksi baik berupa barang atau jasa 
yang memiliki standar perencanaan, 

prosedur dan pengendalian kualitas 
industri dan layak dipasarkan ke 
konsumen/ masyarakat.

Akar kelemahan SDM Indonesia 
dapat terlihat melalui wahana pendidikan. 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
merupakan lembaga pendidikan formal 
yang diharapkan mampu menjadikan 
calon tenaga kerja sesuai kebutuhan 
dunia kerja. Proses pembelajaran di SMK 
lebih dititikberatkan pada penerapan 
teori-teori yang telah diberikan melalui 
kegiatan praktikum. Untuk mendukung 
pembelajaran tersebut, pemerintah 
membuat kebijakan pembangunan 
pendidikan nasional 2010-2014 yaitu 
penyelarasan pendidikan dengan 
dunia usaha dan dunia industry (DUDI). 
Manajemen SMK harus didesain untuk 
mencapai kefektifan sekaligus efesiensi. 
Merencanakan dan melaksanakan 
program sedekat mungkin dengan 
kondisi di tempat kerja merupakan tugas 
penting SMK. Kurikulum harus disusun 
berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
Penyempurnaan program pemerintah 
diterapkan untuk mencapai tujuan 
tersebut dilaksanakan melalui Teaching 
factory.

Tefa sebagai suatu model 
pembelajaran tentu juga mempunyai 
banyak kelebihan terutama dalam 
menjawan tantangan dunia kerja, namun 
juga tidak dapat dipungkiri bahwa tefa 
juga memiliki kekurangan sehingga 
sociopreneurship dapat dianggap 
sebagai peluang dalam penyempurnaan 
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pelaksanaan tefa di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). Menurut Indiyarti (2017) 
Sosial entrepreneurship merupakan 
solusi gerakan social di bidang ekonomi 
yang dapat memberikan peluang 
usaha terutama di daerah pedesaan. 
Selain perbaikan ekonomi mikro 
sociopreneurship mampu meningkatkan 
ekonomi nasional karena bersifat 
sustainable pada perekonomian. 
Suyatna dan Yanti (2017) juga 
menjelaskan bahwa sociopreneurship 
merupakan bisnis inklusif yang 
melibatkan masyarakat miskin dalam 
rantai nilai sebuah perusahaan 
baik sebagai pelanggan, penydia, 
pengusaha/ karyawan. Sociopreneurship 
membutuhkan berbagai jenis partsipasi 
masyarakat menjadi kekuatan dalam 
mewujudkan ketajaman social imfact. 
Contoh sociopreneurship adalah Sheila 
yang memiliki bisnis buah naga (OSIRIS) 
yang mempekerjakan karyawan dari 
kelompok disabilitas di Yogyakarta.  
Contoh lain pelaku sociopreneurship 
berada di Wilayah Jawa Barat adalah 
Fruitshup (konsep pemberdayaan 
petani manga). selanjutnya menurut 
Prayogo (2017), pengertian sederhana 
dari sociopreneurship adalah seseorang 
yang mengetahui dan mau mengerti 
permasalahan social dan menggunakan 
kemampuan kewirausahaannya untuk 
mengatur, membuat, dan mengelola 
suatu usaha guna membawa perubahan 
sosial terutama di bidang kesejahteraan, 
pendidikan dan kesehatan.

Lebih lanjut Ajeng D., Partini dan 
Sri Peni W. (2018) menjelaskan bahwa 
konsep socioenterpreneurship adalah 
para socioenterpreneurship bertindak 
sebagai agen perubahan dalam 
sector social dengan: (1) mengadopsi 
sebuah misi untuk menciptakan dan 
mempertahankan nilai-nilai social, (2) 
menggali dan mengusahakan peluang-
peluang baru untuk keberlangsungan 
misi tersebut, (3) melibatkan diri dalam 
sebuah proses inovasi adaptasi belajar 
yang berkelanjutan, (4) bertindak 
lebih semangat walaupun dengan 
keterbatasan sumber, dan (5) penuh 
intensitas dalam semangat akuntabilitas 
kepada konstituen dan usaha-usaha 
untuk menghasilkan target yang telah 
ditetapkan. Selanjutnya juga terdapat 
tantangan eksternal dan internal 
sociopreneurship. Tantangan eksternal 
antara lain link pemasaran, kurangnya 
keikutsertaan anak muda, kesulitan 
merubah mindset masyarakat, dan faktor 
alam; sedangkan tantangan internalnya 
adalah keterbatasan dana, keterbatasan 
peralatan produksi dan bahan baku, 
tekanan keluarga dan kepentingan 
pribadi, manajemen profesionalitas 
perusahaan dan daya beli masyarakat.  

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif.   Penelitian  kua-
litatif digunakan untuk memahami 
interaksi social, yang mana peneliti ikut 
berperan serta di dalamnya sehingga 
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dapat ditemukan pola hubungan yang 
jelas. Penelitian ini dilakukan melalui 
teknik wawancara, observasi dan 
memahami makna. Metode ini digunakan 
untuk mengeksplorasi. Partisipan dan 
lokasi penelitian mencakup 4 aspek yatu 
lokasi penelitian, informan atau yang 
akan diwawancarai atau diobservasi, 
kejadian yang dirasakan informan 
seputar topic wawancara, dan prosesnya. 
Wawancara dilakukan umumnya 
terhadap informan yang merupakan 
Ketua Program pada masing-masing 
keahlian yang melaksanakan metode 
pembelajaran Teaching Factory untuk 
menggali pelaksanaan tefa, terkait 
kelebihan dan kendala yang dihadapi 
dalam pelaksanaannya. Observasi 
dilakukan pada 2 Sekolah yang 
menerapkan Teaching Factory yaitu 
SMKPPN Mataram-NTB dan di SMKPPN 
Lembang-Jawa Barat. Observasi ini 
dilakukan untuk membandingkan 
model pelaksanaan tefa pada masing-
masing sekolah di dua (2) provinsi yang 
berbeda. Memahami makna dilakukan 
dalam menganalisa keterkaitan antara 
model pembelajaran tefa dengan 
konsep sociopreneurship yang dapat 
memecahkan masalah masyarakat 
melalui kegiatan wirausaha, yang juga 
dianalisa pada kedua sekolah tempat 
dilakukan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, 

melalui proses wawancara, observasi 

dan memahami makna maka dapat 
dijelaskan hal penting yang dapat 
diterapkan pada model pembelajaran 
Teaching Factory  yang berbasis 
Sociopreneurship yaitu: (1) Permasalahan 
yang terlihat dari penelitian ini adalah: 
dari segi Sekolah memiliki sumber 
tenaga kerja yaitu siswa yang tidak 
terbatas jumlahnya dan banyak yang 
tidak terserap dunia kerja. Permasalah 
SDM yang tidak terserap dunia kerja 
sehingga menjadi penganguran sudah 
menjadi isu umum di Indonesia dan 
masih mutakhir sampai saat ini. oleh 
karena itu dalam hal ini keterliatan anak 
muda sangat diharapkan dalam dunia 
wirausaha terutama alumni SMK dan 
Perguruan Tinggi, terlebih dalam bisnis 
yang berbasi social untuk menyelesaikan 
permasalahan pengangguran. 

Dalam menyikapi hal ini, maka 
SMKPPN Mataram telah menerapkan 
model pembelajaran Teaching Factory 
dengan melatih siswa untuk memiliki 
keterampilan dengan melaksanakan 
praktik kerja industri di beberapa 
perusahaan yang telah sukses dalam 
berwirausaha, kemudian selanjutnya 
siswa diarahkan untuk  menciptakan 
produk berkualitas yang dapat diterima 
konsumen yang ditampung dalam 
satu wadah sebagai manajemen 
pengelolaan untuk semua produk tefa 
dalam naungan Sains Technopark Dewi 
Sri SMKPPN Mataram. Dalam hal ini 
SMKPPN menjalin kerjasama dengan 
DUDI, lebih berfokus pada pengetahuan, 
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sehingga poduk dibuat sesuai SOP Sains 
Technopark dan dijual dengan Sains 
Technopark dengan sistem pemasaran 
mandiri sesuai ketentuan sekolah yang 
diatur dalam kegiatan Tekhnopark; 

selanjutnya perusahaan: 
membutuhkan biaya tenaga kerja yang 
tinggi guna meningkatkan kapasitas 
produksi. Peluang ini telah dimanfaatkan 
oleh SMKPPN Lembang dengan 
menjalin kerjasama dalam memasarkan 
produk tefa dengan bantuan mitra 
industri. Dalam mengembangkan 
Teaching Factory, SMKPPN Lembang 
memiliki mitra industri yaitu perusahaan 
pertanian hidroponik yang memiliki 
produk unggulan diantaranya timun 
kyuri (hidroponik sistem dripp irrigation), 
tomat cherry (hidroponik sistem dripp 
irrigation), selada keriting, butterhead 
dan selada romain (hidroponik sistem 
NFT) dan bibit kentang G-0 (aeroponik). 
Kerjasama dengan mitra usaha 
dunia industri dapat berlanjut secara 
kontinu karena sekolah mnerapkan 
SOP perusahaan dalam menghasilkan 
produk pertanian. 

Manfaat model pembelajaran 
tefa berbasi sociopreneur adalah: untuk 
sekolah, dapat melatih siswa menjadi 
tenaga terampil sesuai kebutuhan 
perusahaan (industri) dan memperoleh 
peluang pasar yang pasti; sedangkan 
untuk perusahaan dapat menghemat 
biaya tenaga kerja dalam meningkatkan 
produksi. (3) Dampak perekonomian, 
untuk sekolah maka dapat menjadi 

sumber pendapatan mandiri dan untuk 
perusahaan dapat mengefesiensikan 
biaya dalam meningkatkan kapasitas 
produksi guna meningkatkan 
pendapatan.

Hasil penelitian di atas, dapat 
menjawab beberapa tantangan 
sociopreneurs dalam mengembangkan 
usahanya yaitu berupa tantangan 
eksternal dan internal sociopreneurship. 
Tantangan eksternal antara lain link 
pemasaran, kurangnya kikutsertaan 
anak muda, kesulitan merubah 
mindset masyarakat, dan faktor alam; 
sedangkan tantangan internalnya 
adalah keterbatasan dana, keterbatasan 
peralatan produksi dan bahan baku, 
tekanan keluarga dan kepentingan 
pribadi, manajemen profesionalitas 
perusahaan dan daya beli masyarakat 
(Ajeng D., Partini dan Sri Peni W., 2018).

Indiyarti (2017) juga melaporkan 
bahwa sosial entrepreneurship 
merupakan solusi gerakan social 
di bidang ekonomi yang dapat 
memberikan peluang usaha terutama 
di daerah pedesaan. Selain perbaikan 
ekonomi mikro sociopreneurship 
mampu meningkatkan ekonomi 
nasional karena bersifat sustainable 
pada perekonomian. Suyatna dan 
Yanti (2017) juga menjelaskan bahwa 
sociopreneurship merupakan bisnis 
inklusif yang melibatkan masyarakat 
miskin dalam rantai nilai sebuah 
perusahaan baik sebagai pelanggan, 
penyedia, pengusaha/ karyawan. 
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Sociopreneurship membutuhkan 
berbagai jenis partsipasi masyarakat 
menjadi kekuatan dalam mewujudkan 
ketajaman social imfact. Dalam 
hal ini imfact yang terlihat adalah 
dalam menyelesaikan permasalahan 
pendidikan yang berkaitan dengan 
luaran Lembaga Pendidikan yaitu para 
alumni.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan 

maka dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut: (1) Permasalahan yang 
terlihat dari penelitian  ini  adalah: 
dari segi Sekolah memiliki sumber 
tenaga kerja yaitu siswa yang tidak 
terbatas jumlahnya dan banyak yang 
tidak terserap dunia kerja, sedangkan 
perusahaan: membutuhkan biaya 
tenaga kerja yang tinggi guna 
meningkatkan kapasitas produksi. 
(2) Manfaat model pembelajaran ini 
adalah: untuk sekolah, dapat melatih 
siswa menjadi tenaga terampil sesuai 
kebutuhan perusahaan (industri) dan 
memperoleh peluang pasar yang pasti; 
sedangkan untuk perusahaan dapat 
menghemat biaya tenaga kerja dalam 
meningkatkan produksi. (3) Dampak 
perekonomian, untuk sekolah maka 
dapat menjadi sumber pendapatan 
mandiri dan untuk perusahaan 
dapat mengefesiensikan biaya dalam 
meningkatkan kapasitas produksi guna 
meningkatkan pendapatan.
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MODEL PEMBERDAYAAN PEMUDA PEDESAAN MELALUI USAHATANI CABAI 
MERAH DI KECAMATAN SINDANGKASIH KABUPATEN CIAMIS

Empowerment Model of Rural Youth Through Red Chili Farmings in Sindangkasih 
District, Ciamis Regency

Lukman Effendy, Risna Rahmawati
Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Jln. Aria Surialaga No.1 Cibalagung, Bogor Jawa Barat
Email : f1515di@gmail.com

ABSTRACT
The decrease in the number of farmers has increased massively from year to year, as the 
data from the Central Statistics Agency shows that there has been an average decline 
of 1.1 percent per year, namely; from 42.8 million in 2010 to 39.7 million in 2017. A 
study related to efforts to grow a new generation of farmers through empowerment 
has been carried out in several villages as centers of red chilli producers in Sindang 
Kasih Ciamis District. Research with this survey method aims: (1) Describe the level 
of youth empowerment in the red chili farming community, (2) find the factors that 
influence youth empowerment, and (3) find the youth empowerment strategy. The 
research respondents were determined to follow Slovin, amounting to 91 young 
people, totaling 891 people. Data collection using a closed questionnaire that has 
been tested for validity and reliability. Data were analyzed descriptively and multiple 
linear regression. The results showed (1) The level of youth empowerment was included 
in the moderate category with an average score of 2,082, (2) Factors affecting youth 
empowerment were youth involvement in agricultural programs (X3) with a coefficient 
of 0.581 (p≤ 0.01), while internal characteristics (X1) and external characteristics (X2) 
have no significant effect, and (3) Empowerment strategies can be implemented by 
increasing youth involvement in agricultural development programs.

Keywords: Empowerment, Youth, Involvement, and Red Chili agricultural development.

LATAR BELAKANG
 Kecenderungan menurunnya 

jumlah petani dalam sepuluh tahun 
terkahir semakin nyata dan masif. 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 
pada periode tahun 2010 – 2017 terjadi 
penurunan 1.1 persen setiap tahunnya. 
Dari segi usia juga mengkhawatirkan 
bahwa penati yang ada sekarang telah 
berusia lanjut. Hasil Sensus Pertanian 
2013 menunjukkan, bahwa sebanyak 
61.8 persen petani berusia lebih dari 

45 tahun, dan hanya 12.2 persen saja 
yang berusia di bawah 35 tahun. Kondisi 
yang demikian ini selaras dengan hasil 
penelitian Koalisi Rakyat Kedaulatan 
Pangan (KRKP. 2016) yang menyatakan, 
bahwa 54 persen anak petani hortikulura 
tidak ingin menjadi petani, sementara 
anak petani padi sawah lebih banyak 
yang tidak berminat yaitu sebesar 63 
persen, dengan demikian sudah cukup 
alasan bahwa saat ini bangsa kita tengah 
mengalami krisis petani khususnya 
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dan sumber daya manusia pertanian 
umumnya. 

Untuk mengendalikan semakian 
berkurannya tenaga sektor pertanian 
dimaksud diperlukan upaya antisipatif, 
antara melalui program peningkatan 
kapasistas dan  pendampingan program 
agar keterlibatan masyarakat perdesaan 
dalam program pertanian semakin 
meningkat yang pada gilirannya 
tumbuh minat dan keberdayaan petani 
menjadi lebih baik. Pemberdayaan 
adalah upaya untuk meningkatkan 
kemampuan masyarakat baik individu 
atau kelompok melalui kegiatan/
program yang terencana sesuai dengan 
kebutuhan mereka.  

Pemberdayaan pemuda pedesaan 
dilakukan untuk meningkatkan 
kemauan dan kemampuan pemuda 
dalam mengenali bidang pertanian. 
Dalam pemberdayaan ini, komoditas 
yang dipilih berupa komoditas strategis 
yang menjadi komoditas unggulan 
yang ada di daerah tersebut. Cabai 
merah merupakan salah satu komoditas 
starategis yang banyak dibudidayakan 
di Kecamatan Sindangkasih Kabupaten 
Ciamis. Dengan demikian pemberdayaan 
pemuda pedesaan melalui budidaya 
cabai merah merupakan hal yang sangat 
penting untuk meningkatkan kesadaran 
dan minat pemuda.

Rumusan Masalah
 Seperti telah diuraikan di atas 

yang menjadi fokus masalah adalah 
keberdayaan pemuda dalam usahatani 

cabai masih rendah sehingga perlu 
upaya pemberdayaan, dengan demikian 
rumusan masalah penelitian sebagai 
berikut:
1. Sejauh mana tingkat keberdayaan 

pemuda pedesaan dalam usahatani 
cabai di Kecamatan Sindangkasih? 

2. Apa saja faktor yang berpengaruh 
pemberdayaan pemuda pedesaan 
dalam usahatani cabai di Kecamatan 
Sindangkasih? 

3. Bagaimanakah model pemberdayaan 
yang dapat dilakukan terhadap 
pemuda pedesaan dalam budidaya 
cabai merah?

Tujuan
1. Mendeskripsikan tingkat keberdaya-

an pemuda pedesaan dalam 
usahatani cabai di Kecamatan 
Sindangkasih. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemberdayaan 
pemuda pedesaan dalam usahatani 
cabai di Kecamatan Sindangkasih. 

3. Merumuskan model pemberdayaan 
pemuda pedesaan pada komunitas 
usahatani cabai. 

Kerangka Berpikir
 Karekteristik pribadi merupakan 

penciri yang melakat pada diri 
seseorang yang sifatnya berbeda 
antara satu orang dengan lainnya. 
Beberapa hasil penelitian menyebutkan, 
bahwa karakteristik seseorang dapat 
mempengaruhi perilaku seseorang. 
Hasil penelitian yang berbeda dari 
Effendy, L (2009) menyebutkan, bahwa 
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karakteristik individu berpengaruh pada 
kinerja petani pemandu dan kinerja 
penyuluh pertanian. Demikian juga 
faktor eksternal, bebarapa penelitian 
berpengaruh pada peubah dependen. 
Hasil penelitian Effendy, L (2016) 
menyebutkan faktor eksternal seperti 
persepsi masyarakat dan ketersediaan 
teknologi setempat berpengaruh pada 
perilaku seseoang khususnya petani 
pemandu. Partisipasi merupakan 
keterlibatan seseorang dalam suatu 
kegiatan, baik keterlibatan mental 
maupun keterlibatan fisik. 

Beberapa hasil penelitian 
menunjukkan partisipasi seseorang 

memberikan pengaruh pada 
keberhasilan sebuah program. 
Oktaviansyah, R. dan Effendy, L  (2019) 
menemukan, bahwa partisipasi 
petani dalam penggunaan varietas 
unggul dipengaruhi oleh karakteristik 
lingkungan seperti; ketersediaan 
transportasi, ketersediaan varietas, dan 
persepsi positif masyarakat. Senada 
dengan hasil penelitian Sudiro dan 
Effendy, L (2019), yang menyebutkan 
bahwa partisipasi dipengaruhi oleh 
ketersediaan sarana dan prasarana.  
Dengan demikian peubah yang dikaji 
dalam penelitian ini secara skematis 
tersaji pada gambar berikut:

Makalah disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Vokasi (NSVE)  
di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta 27 – 29 Nopember 2019  3 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Karakteristik Pemuda (X1): 
o Umur 
o Pendidikan 
o Pengalaman Berorganisasi 
o Pelatihan Bidang Pertanian 
 

 

 

 

Faktor Eksternal (X2): 
o Ketersediaan Sumber Informasi 
o Dukungan Keluarga 
o Kohesivitas Teman Sebaya 
 

 

Keterlibatan Pemuda (X3): 
o Keterlibatan dlm Perencanaan 
o Keterlibatan dlm Pelaksanaan 
o Keterlibatan dlm Evaluasi 
 

 

Keberdayaan Pemuda (Y): 
o Peningkatan Kapasitas teknis 

budidaya, 
o Peningkatan pemasaran 

produksi cabai, 
o Peningkatan kapasistas 

berkelompok 
 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat
 Pengkajian dilaksanakan pada 

22 April - 26 Juli 2019, berlokasi di tiga 

desa, yaitu; Desa Sukamanah, Sukaraja, 
dan Desa Budiharja  yang merupakan 
produsen cabai di Kecamatan 
Sindangkasih Kabupaten Ciamis Jawa 
Barat. 
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Populasi dan Sampel
Populasi merupakan seluruh 

pemuda berumur antara 15 - 24 tahun 
yang berada di tiga desa terpilih 
mewakili Kecamatan Sindangkasih 
berjumlah 891 orang. Penetapan 
sampel menggunakan formulasi Slovin, 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 90 
orang. Rincian sampel masing-masing 
desa tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah sampel setiap desa 
terpilih

No Desa Populasi Sampel
1 Sukamanah 303 31
2 Sukaraja 315 32
3 Budiharja 273 27

Jumlah 891 90

Instrumen Pengkajian
Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kuesioner yang 
berisikan pertanyaan atau pernyataan 
terkait peubah dan indikator penelitian 
yang sifatnya tertutup. Sebelum 
digunakan untuk mengumpulkan data, 
kuesioner terlebih dahulu dilakukan 
uji validitas dan reliabilitas pada 20 
orang pemuda yang berasal dari ketiga 
desa terpilih di atas yang bukan calon 
responden. Menurut Effendy, L. (2014) 
untuk menguatkan keterandalan 
instrumen sebelum pengumpulan data, 
ditempuh langkah-langkah: (1) uji coba 
kepada sampel yang bukan responden, 
namun memiliki karakteristik relative 
sama; (2) dengan menggunakan 
indikator Cronbach Alpha, dimana 
instrumen tergolong handal dan mantap 

(reliable) bila nilai koefisien antara 0,6 – 
1.

Hasil uji reliabilitas per variabel 
yaitu faktor eksternal 0,723, keterlibatan 
pemuda pedesaan 0,909 dan 
pemberdayaan pemuda pedesaan 
sebesar 0,957. Hasil uji ini menunjukkan 
Cronbach Alpha masing-masing variabel 
> 0,6 maka kuesioner yang dibuat 
dapat dinyatakan mantap dan handal, 
sehingga kuesioner dapat digunakan 
instrumen pengumpulan data.

Teknik Pengumpulan dan Analisis 
Data

Data yang dikumpulan berupa 
data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh melalui melalui wawancara 
dan observasi langsung pada responden 
yang terpilih, sementara data sekunder 
diperoleh dari dokumen seperti laporan 
dan programa yang ada di Balai 
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 
Sindangkasih. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan statistik deskriptif 
dan statistik inferensial berupa analisis 
regresi linier berganda.

Analisis deskriptif digunakan untuk 
mendeskripsikan peran peubah dan 
indikator penelitian, sedangkan analisis 
regresi dilakukan untuk mengetahui 
tingkat pengaruh masing-masing 
peubah penelitian pada pemberdayaan 
pemuda, dengan persamaan regresi

 

(Sugiyono. 2013).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Lokasi
Kecamatan Sindangkasih terdiri 

atas sembilan desa yaitu: Sindangkasih, 
Gunungcupu, Budiharja, Budiasih, 
Sukaraja, Sukaresik, Sukamanah, 
Sukasenang dan Wanasigra. Luas 
wilayah darat seluas 2.200.4 hektar 
dan sawah seluas 800 hektar. Tingkat 
keasaman (pH) tanah bervariasi antara 
4,5 - 6,5, dengan ketinggian tempat 
bervariasi antara 430 - 700 m di atas 
permukaan laut.

Karakteristik Responden
 Karakteristik responden peneli-

tian meliputi: umur, tingkat pendidikan, 
pengalaman berorganisasi, dan 
pelatihan pertanian. Data responden 
berdasarkan karakteristik dimaksud 
tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah responden berdasarkan 
jenis kelamin

No Kategori Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%)

1. Laki-Laki 40 43,96
2. Perempuan 51 56,04

Jumlah 91 100

Data di atas menunjukkan bahwa 
jenis kelamin responden lebih banyak 
perempuan (56.04%) yaitu berjumlah 
51, sementara yang berjenis kelamin 
laki-laki berjumlah 40 orang (43.96%). 
Kondisi ini disebabkan para pemuda 
lebih banyak bekerja ke perkotaan. 
Berikut data sebaran umur responden 
yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah responden berdasarkan 
Umur 

No Umur 
(tahun)

Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%) Skor

1. ≤15 24 26,37 1
2. 16-18 18 19,78 2
3. 19-21 27 29,67 3
4. > 21 22 24,18 4

Jumlah 91 100

Dari data di atas kisaran umur 
responden antara 15 – 21 tahun. 
Jumlah renponden yang paling banyak 
berdasarkan kelompok umur tersebut 
adalah pada kisaran 19 – 21 tahun 
(29.67%). Hal ini dikarenakan lebih 
banyak pemuda yang baru lulus SMA dan 
belum bekerja atau yang sedang kuliah 
di universitas yang menjadi responden. 
Selanjutnya sebaran responden 
berdasarkan tingkat pendidikan formal, 
seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah responden berdasarkan 
pendidikan formal

No Pendidikan 
(tahun)

Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%) Skor

1. 8-9 22 24,18 1
2. 10-11 17 18,68 2
3. 12-13 33 36,26 3
4. ≥14 19 20,88 4

Jumlah 91 100

 Berdasarkan Tabel 4, tingkat 
pendidikan responden sebagian besar 
(36.26%) adalah setara dengan sekolah 
lanjutan tingkat atas (SLTA) dengan 
lama bersekolah berkisar antara 12 – 13 
tahun. Selanjutnya sebaran responden 
berdasarkan  pengalaman berorganisasi 
seperti pada tabel berikut:
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Tabel 5. Pengalaman Berorganisasi 
Responden

No Organisasi Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%) Skor

1. Rendah 12 13,19 1
2. Kurang 13 14,28 2
3. Cukup 30 32,97 3
4. Tinggi 36 39,56 4

Jumlah 91 100

Berdasarkan Tabel 5, tingkat 
pengalaman berorganisasi responden 
tergolong tinggi berjumlah 36 orang 
(39.56%), artinya sebagian besar 
responden sudah berpengalaman 
dalam organisasi yang ada di desa. Hal 
ini dikarenakan selama masa sekolah 
atau hidup bermasyarakat pemuda 
aktif berorganisasi. Pemuda yang 
menjadi responden tersebut memiliki 
pengalaman berorganisasi yang cukup 
lama dan mengikuti organisasi yang 
beragam. Kemudian sebaran responden 
berdasarkan pelatihan bidang pertanian 
yang pernah diikuti tersaji pada tabel 6.

Berdasarkan pelatihan bidang 
pertanian (Tabel 6), frekuensi responden 
dalam mengikuti pelatihan bidang 
pertanian mayoritas (52.75%) termasuk 

kategori rendah yaitu sebanyak 48 
orang.  Hal ini dikarenakan selama 
masa sekolah atau hidup bermasyarakat 
pemuda di Kecamatan Sindangkasih 
jarang sekali yang sudah mendapatkan 
atau mengikuti pelatihan dan seminar 
mengenai pertanian.

Tabel 6. Pelatihan Bidang Pertanian 
Responden

No Organisasi Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%) Skor

1. Rendah 48 52,75 1
2. Kurang 27 29,67 2
3. Cukup 16 17,58 3
4. Tinggi 0 0 4

Jumlah 91 100

Faktor Eksternal
 Faktor eksternal merupakan 

aspek yang berasal dari karakter pribadi 
yang diduga dapat mempengaruhi 
keberdayaan dan proses pemberdayaan 
pemuda. Faktor eksternal yang 
dimaksud terdiri atas; ketersediaan 
sumber informasi, dukungan keluarga, 
dan kohesivitas teman sebaya. Data 
mengenai faktor eskternal disajikan 
sebagai berikut:.

Tabel 7. Nilai rata-rata faktor eksternal

No Indikator Nilai Rata-Rata* Rata-rata 
Keseluruhan*

1. Ketersediaan Sumber Informasi 2,255
2,2262. Dukungan Keluarga 2,101

3. Kohesivitas Teman Sebaya 2,323
*dengan nilai terbesar 4 dan terkecil 1

Dari tabel tersebut di atas dapat 
diketahui bahwa nilai rata-rata faktor 
eksternal adalah 2.226, termasuk 

kategori sedang. Dukungan tertinggi 
berasal dari  kohesivitas teman 
sebaya, sementara terendah berasal 
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dari dukungan keluarga. Artinya 
pergaulan dengan teman sebaya dapat 
memberikan kontribusi positif dalam 
menumbuhkan minat pemuda yang 
pada gilirannya dapat memberikan 
kontribusi dalam proses pemberdayaan.

Keterlibatan Pemuda Pedesaan
 Keterlibatan pemuda pedesaan 

merupakan keterlibatan baik secara 

mental ataupun fisik dan material 
dalam suatu kegiatan atau program 
pembangunan pertanian. Indikator 
keterlibatan berdasarkan keterlibatan 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi kegiatan atau program prtanian. 
Data hasil penelitian terkait keterlibatan 
pmuda disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai rata-rata keterlibatan pemuda dalam program pertanian

No Indikator Nilai Rata-Rata* Rata-rata 
Keseluruhan*

1. Keterlibatan dalam Perencanaan 1,809
1,8702. Keterlibatan dalam Pelaksanaan 1,884

3. Keterlibatan dalam Evaluasi 1,916
*dengan nilai terbesar 4 dan terkecil 1

Dari tabel tersebut di atas dapat 
dilihat bahwa keterlibatan pemuda 
pedesaan pada program pembangunan 
pertanian termasuk kategori rendah 
(1.870). Keterlibatan cenderung 
lebih tinggai yaitu dalam kegiatan 
evaluasi, sementara keterlibatan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan lebih 
rendah. Artinya keterlibatan atau 
partisipasi pemuda dalam kegiatan 
dan program pertanian di Kecamatan 
Sindangkasih masih rendah. 

Pemberdayaan Pemuda Pedesaan
Pemberdayaan merupakan proses 

peningkatan kapasitas pemuda baik 
kapasitas individu ataupun kapasitas 
berkelompok.  Dalam pengkajian ini, 
kapasitas pemuda meliputi; (1) kapasitas 
teknis dalam budidaya tanaman 
cabai merah, (2) kapasitas pemasaran 
produksi, dan (3) kapasitas untuk 
mengembangkan kelompok. Tingkat 
pemberdayaan pemuda pedesaan 
berdasarkan indikator dimaksud 
disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9.  Tingkat kapasitas pemberdayaan pemuda pedesaan 

No Kapasitas Nilai Rata-Rata* Rata-rata 
Keseluruhan*

1. Teknis Budidaya Cabai Merah 1,964
2,0862. Pemasaran Cabai Merah 2,037

3. Kemampuan Berkelompok 2,257
*dengan nilai terbesar 4 dan terkecil 1
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Tabel di atas menunjukkan bahwa 
kapasitas pemuda pedesaan dalam 
budidaya cabai merah termasuk dalam 
kategori sedang dengan nilai rata-rata 
2.086. Kapasitas teknis budidaya cabai 
merah termasuk sangat rendah dengan 
nilai rata-rata 1.964, dengan demikian 
kapasitas pemuda dalam berusahatani 
cabai merah harus ditingkatkan.  

Pengaruh Karakteristik Pemuda, 
Faktor Eksternal dan Keterlibatan 
Pemuda pada Pemberdayaan Pemuda 

Analisis regresi terhadap peubah 
penelitian menunjukkan bahwa 

peubah penelitian secara bersama-
sama (simultan) berpengaruh nyata 
(p≤0,01) terhadap pemberdayaan 
pemuda dengan persamaan Y = 0.442 + 
0.064X1 + 0.168X2 + 0.581X3 (Tabel 10). 
Namun secara individual (parsial) hanya 
peubah keterlibatan pemuda (X3) yang 
berpengaruh nyata (p≤0,01) terhadap 
pemberdayaan pemuda dengan 
koefisien 0.581, sementara karakteristik 
pribadi (X1) dan faktor eksternal (X2) 
memberikan pengaruh yang tidak nyata 
(Tabel 11). Rincian hasil analisis regresi 
disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10. Signifikansi Analisis Regresi secara Keseluruhan
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 5,996 3 1,999 15,004 ,000b

Residual 11,589 87 ,133
Total 17,585 90

Tabel 10 menunjukkan bahwa 
secara simultan peubah-peubah yang 
dipilih dalam penelitian ini memberikan 
pengaruh signifikan (p≤0.01) terhadap 
pemberdayaan pemuda, yang artinya 
ada pengaruh nyata diantara peubah-

peubah dimaksud terhadap tingkat 
keberdayaan dan proses pemberdayaan 
pemuda. Selanjutnya analisis parsial 
pengaruh peubah-peubah penelitian 
disajikan pada tabel beriku:

Tabel 11. Koefisien pengaruh peubah penelitian terhadap pemberdayaan
No Nama Nilai Signifikansi
1. R Square 0,341
2. Konstanta 0,442 0,267ns

3. Karakteristik Pribadai (X1) 0,064 0,363ns

4. Faktor Eksternal (X2)  0,168 0,247ns

5. Keterlibatan (X3) 0,581 0,000**

 Tabel di atas menginformasikan 
bahwa peubah yang memberikan 
pengaruh nyata terhadap pemberdayaan 

adalah tingkat keterlibatan pemuda (X3) 
dengan koefisien pengaruh sebesar 
0.581 (p≤0.01), sedangkan dua peubah 
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lainnya, yakni karakteristik pribadi (X1) 
dan faktor eksternal (X2)  berpengaruh 
tidak nyata.  Tabel di atas juga 
menunjukkan R square sebesar 0.341, 
yang artinya bahwa peubah-peubah 
penelitian ini memberikan kontribusi 
pengaruh sebesar  34.1 persen terhadap 
pemberdayaan pemuda. Dengan 
demikian model regresi yang didapat 
dari penelitian ini secara simultan adalah 
Y = (0,442) + (0,064)X1 + (0,168)X2 
+ (0,581)X3, sementara model parsial 
yang memberikan pengaruh secara 
nyata adalah Y = (0,442) + (0,581)
X3. Hasil ini menginformasikan bahwa 
apabila faktor keterlibatan pemuda 
tetap maka keberdayaan pemuda akan 
meningkat sebesar 0.442 satuan, dan 
apabila nilai konstanta ditingkatkan 
pada satu satuan maka keterlibatan 
pemuda dalam kegiatan pembangunan 
pertanian akan bertambah sebesar 
0.581 satuan.

Berdasarkan hasil penelitian 
mengenai karakteristik pemuda, 
diperoleh bahwa tingkat pendidikan 
cukup baik yaitu rata-rata lulus SLTA 
dengan pengalaman berorganisasi 
cukup tinggi, hanya saja dari aspek 
tingkat mengikuti pelatihan termasuk 
rendah. Demikian halnya dengan 
dukungan faktor eksternal termasuk 
yang termasuk kategori cukup, 
sedangkan faktor keterlibatan termasuk 
kategori rendah. Hasil ini memberikan 
gambaran untuk meningkatkan 
keberdayaan pemuda dalam kegiatan 

pembangunan pertanian di Kecamatan 
Sindangkasih mesti dimulai dari 
peningkatan partisipasi pemuda, yang 
artinya semakin besar keterlibatan 
pemuda dalam kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi program 
pembangunan pertanian maka akan 
semakin tinggi tingkat keberdayaan 
pemuda. Hasil ini senada dengan Yunita 
(2011) yang menyatakan, bahwa untuk 
memperbaiki proses pemberdayaan 
dilakukan perencanaan program 
secara bersama (join planning) dengan 
cara musyawarah antara masyarakat 
dan pemerintah setempat. Dengan 
perencanaan bersama tersebut berarti 
juga memberikan kesempatan lebih 
besar kepada anggota masyarakat 
untuk berkontribusi dalam penyusunan, 
pelaksanaan dan evaluasi program 
pembangunan. Sudiro dan Effendy, 
L (2019), juga menyimpulkan bahwa 
partisipasi dalam penerapan teknologi 
pemupukan berimbang dipengaruhi 
oleh karakteristik pribadi dan faktor 
eksternal. Demikian pula penelitian 
Oktaviansyah, R. dan Effendy, L (2019) 
menyimpulkan bahwa partisipasi petani 
dalam penggunaan varietas unggul 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan 
dan adanya dukungan pemerintah. 
Seemtara hasil penelitian Effendy, 
L. (2019) melaporkan, bahwa faktor 
ekternal seperti dukungan kelembagaan 
petani berpengaruh pada pengambilan 
keputusan adopsi teknologi pengelolaan 
tanaman terpadu padi sawah. Dengan 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 45

demikian program pemberdayaan 
pemuda di Kecamatan Sindangkasih 
diarahkan pada peningkatan partisipasi 
agar usaha budidaya komoditas cabai 
tidak hanya peningkatan produksi, 
akan tetapi meningkatka keberdayaan 
pemuda. 

Model dan Implementasi Hasil 
Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada 
pembahasan, penelitian ini menemukan 
peubah yang memberikan pengaruh 
nyata terhadap pemberdayaan pemuda, 
yaitu keterlibatan pemuda dalam 
kegiatan pembangunan pertanian (X3), 
sementara karakteristik pemuda (X1) dan 
faktor eksternal (X2) berpengaruh tidak 
nyata (Tabel 11) dengan persamaan 

regresi Y = (0,442) + (0,581)X3. Hasil 
ini menggambarkan, bahwa untuk 
meningkatkan keberdayaan pemuda 
dalam kegiatan pembangunan pertanian 
di pedesaan, khususnya Kecamatan 
Sindangkasih Kabupaten Ciamis harus 
dan dimulai dari upaya meningkatkan 
partisipasi pemuda dalam setiap tahapan 
kegiatan pembangunan pertanian yaitu 
sejek perencanaan, pelaksanaan, hingga 
evaluasi kegiatan, bahkan harus terlibat 
langsung dalam menerima manfaaf 
atau menikmati hasil program tersebut. 
Selanjutnya strategi pemberdayaan 
pemuda pada usahatani cabai merah 
di Kecamatan Sindangkasih tersaji pada 
gambar berikut:

Makalah disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Vokasi (NSVE)  
di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta 27 – 29 Nopember 2019  11 
 

terpadu padi sawah. Dengan demikian program pemberdayaan pemuda di 

Kecamatan Sindangkasih diarahkan pada peningkatan partisipasi agar usaha 

budidaya komoditas cabai tidak hanya peningkatan produksi, akan tetapi 

meningkatka keberdayaan pemuda. 

Model dan Implementasi Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan, penelitian ini menemukan 

peubah yang memberikan pengaruh nyata terhadap pemberdayaan pemuda, yaitu 

keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan pertanian (X3), sementara

karakteristik pemuda (X1) dan faktor eksternal (X2) berpengaruh tidak nyata (Tabel 

11) dengan persamaan regresi Y = (0,442) + (0,581)X3. Hasil ini menggambarkan, 

bahwa untuk meningkatkan keberdayaan pemuda dalam kegiatan pembangunan 

pertanian di pedesaan, khususnya Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis 

harus dan dimulai dari upaya meningkatkan partisipasi pemuda dalam setiap 

tahapan kegiatan pembangunan pertanian yaitu sejek perencanaan, pelaksanaan, 

hingga evaluasi kegiatan, bahkan harus terlibat langsung dalam menerima manfaaf 

atau menikmati hasil program tersebut. Selanjutnya strategi pemberdayaan pemuda 

pada usahatani cabai merah di Kecamatan Sindangkasih tersaji pada gambar 

berikut:

Gambar 2. Model Pemberdayaan Pemuda Kec. Sindangkasih
Ket:
               : Berpengaruh tidak nyata
               : Berpengaruh nyata

Karakteristik Pemuda (X1): 
Peningkatan pelatihan 

pertanian dan berorganisasi 
kelembagaan pertanian 

 

 Faktor Eksternal (X2): 
Peningkatan dukungan 

keluarga dan ketersediaan 
sumber informasi 

 

 Keterlibatan Pemuda (X3): 
Peningkatan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi program 

pertanian 

 

 

Keberdayaan Pemuda (Y): 
o Peningkatan Kapasitas teknis 

budidaya, 
o Peningkatan pemasaran 

produksi cabai, 
o Peningkatan kapasistas 

berkelompok 
 

 

0.064 

0.168 

0.581** 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 201946

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Tingkat keberdayaan pemuda 

Kecamatan Sindangkasih termasuk 
kategori sedang, dengan nilai rata-
rata 2.226 (skala 1 – 4). 

2. Faktor katerlibatan pemuda (X3) 
memberikan pengaruh nyata 
(p≤0.01) dengan koefisien 0.581, 
sementara karakteristik pemuda 
(X1) dan faktor eksternal (X2) 
berpengaruh tidak nyata pada 
pemberdayaan pemuda dalam 
kegiatan pembangunan pertanian di 
Kecamatan Sindangkasih. 

3. Strategi pemberdayaan pemuda 
pedesaan dalam pembangunan 
pertanian dimulai dengan 
meningkatkan partisipasi pemuda 
dalam setiap tahapan program, sejak 
perencanaan, pelaksanaan, hingga 
menikmati hasil atau manfaatnya.

Saran
 Berdasarkan dari kesimpulan 

yang didapatkan, maka saran yang 
dapat diberikan mengenai model 
pemberdayaan pemuda pedesaan 
melalui budidaya tanaman cabai merah 
ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan tingkat 

keberdayaan pemuda pedesaan 
dibutuhkan pelatihan mengenai 
bidang pertanian yang dikhususkan 
untuk menumbuhkan minat, 
meningkatkan keterampilan dan 
meningkatkan kapasitas pemuda 
pedesaan dalam bidang pertanian.

2. Peubah yang dikaji memberikan 
kontribusi pengaruh terhadap 
pemberdayaan pemuda pedesaan 
relatif rendah (34.1%), dengan 
demikian perlu dikaji lebih lanjut 
dengan mengganti peubah 
karakteristik pemuda dan faktor 
eksternal dengan peubah lainnya. 
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LAMPIRAN
Reliabilitas X2 (Faktor 
Eksternal)

Reliability Statistics

Reliabilitas X3 (Keterlibatan 
Pemuda Pedesaan)

Reliability Statistics

Reliabilitas Y (Pemberdayaan 
Pemuda Pedesaan)

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha N of Items Cronbach’s Alpha N of Items Cronbach’s Alpha N of Items
.723 15 15 .909 .957 21

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N

VAR00004 2,05127 ,442031 91
VAR00001 2,30312 ,574466 91
VAR00002 2,22633 ,271053 91
VAR00003 1,86955 ,453858 91

Model Summaryb

Model R R 
Square

Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics
R Square 
Change

F 
Change df1 df2 Sig. F 

Change
1 ,584a ,341 ,318 ,364978 ,341 15,004 3 87 ,000

a. Predictors: (Constant), VAR00003, VAR00002, VAR00001
b. Dependent Variable: VAR00004

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 5,996 3 1,999 15,004 ,000b

Residual 11,589 87 ,133
Total 17,585 90

a. Dependent Variable: VAR00004
b. Predictors: (Constant), VAR00003, VAR00002, VAR00001
Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T Sig.

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations

B Std. Error Beta
Lower 

Bound

Upper 

Bound

Zero-

order
Partial Part

1

(Constant) ,442 ,396 1,116 ,267 -,345 1,230
VAR00001 ,064 ,070 ,084 ,914 ,363 -,076 ,204 -,051 ,098 ,080
VAR00002 ,168 ,145 ,103 1,165 ,247 -,119 ,456 ,071 ,124 ,101
VAR00003 ,581 ,088 ,596 6,616 ,000 ,406 ,755 ,567 ,579 ,576

a. Dependent Variable: VAR00004
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PENGARUH BUDAYA KOMUNITAS TERHADAP KESIAPAN SUMBER DAYA 
AGROSOCIOPRENEUR DAERAH UNTUK MENGHADAPI SOCIETY 5.0

Hasna Nadhifa Pratiwi
Jurusan Penyuluhan Pertanian, 

Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya komunitas terhadap 
kesiapan sumber daya agrosociopreneur daerah untuk menghadapi society 5.0. 
Penelitian ini dilakukan dengan subjek anggota komunitas pertanian sehat Sekolah 
Tani Muda (Sektimuda) dengan basis lokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang sudah berdiri selama 6 tahun. Pengambilan data dilakukan selama 7 hari, mulai 
dari tanggal 28 Oktober-4 November 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data 
diambil dengan menyebarkan kuisioner online kepada 30 responden. Kuisioner 
hanya diisi oleh 10 orang, dan sisanya berhalangan untuk memenuhi syarat jawaban 
kuisioner lengkap. Kuisioner berbentuk pertanyaan terbuka yang kemudian dianalisis 
secara statistik dengan perhitungan regresi linier dua variabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat pemahaman terkait budaya komunitas 
berupa kesetaraan, kebersamaan dan kemandirian sebesar 57% mempengaruhi 
kesiapan sumber daya agrosociopreneur dalam menghadapi society 5.0 sebesar 
67%. Adapun aspek kesiapan yang diukur adalah kesiapan mental dan material 
dalam menjadi wirausaha, pengalaman berwirausaha, pengalaman usaha dalam 
mengembalikan keberdayaan masyarakat kelas menengah kebawah dengan 
melakukan penyuluhan, workshop atau sosialisasi serta rencana terkait pembangunan 
dan pengembangan sektor pertanian di daerah asal.

Kata kunci : budaya komunitas, sumber daya agrosociopreneur

PENDAHULUAN
Selama ini, Indonesia selalu 

digadang-gadang sebagai negara 
agraris terbesar di dunia. Negara dengan 
jumlah pekerja tertinggi berada pada 
sektor pertanian. Seiring berjalannya 
waktu, dimana sektor pertanian mulai 
kehilangan peminatnya, berita tentang 
pembaharuan data terkait pertanian 
di Indonesia pun mulai tenggelam, 
padahal ada beberapa fenomena yang 
patut menjadi kekhawatiran publik 
demi menjaga eksistensi pertanian di 
negara ini. Menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) 2018, pada tahun 2017-
2018, terdapat penurunan pekerja 
sektor pertanian sebesar 9,22%. 
Angka penurunan ini dipengaruhi oleh 
beberapa aspek seperti rendahnya 
angka regeneasi petani, serta 
menurunnya jumlah petani berusia 
lanjut di Indonesia. Rendahnya angka 
regenerasi petani berbanding lurus 
dengan rendahnya minat pemuda-
pemudi Indonesia terhadap sektor 
pertanian. Alasan terkuat mengapa 
pertanian tidak banyak dilirik oleh anak 
muda adalah karena rendahnya angka 
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penghasilan petani maupun buruh tani. 
Menurut data dari BPS tahun 2018, rata- 
rata nominal upah buruh tani laki-laki 
dan perempuan hanyalah Rp.1.761.849,-
. Angka ini adalah angka terkecil ketika 
dibandingkan dengan upah buruh pada 
sektor pekerjaan lainnya seperti buruh 
konstruksi maupun buruh transportasi 
dan perdagangan. Penurunan minat 
anak muda ini juga tidak diimbangi 
dengan jumlah penduduk rawan pangan 
di Indonesia yang terus meningkat 
dengan persentase sebesar 4,81% per 
tahun. Data ini menguatkan fakta bahwa 
terdapat urgensi terkait pengembalian 
minat anak muda terhadap sektor 
pertanian.

Kabar baiknya, di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, telah tumbuh beberapa 
komunitas anak muda yang bergerak di 
bidang pertanian. Komunitas-komunitas 
ini beranggotakan anak muda dengan 
rentang usia sekitar 15-35 tahun, dengan 
latar belakang pendidikan, lingkungan 
serta agama yang beragam. Tak sedikit 
anggota komunitas ini yang justru 
berasal dari sektor bukan pertanian. 
Kehadiran pemuda-pemudi bangsa 
dalam komunitas ini menunjukkan 
adanya harapan terkait pertanian 
Indonesia di masa yang akan datang. 
Maka dari itu, perlu dikaji alasan-alasan 
serta aspek yang membuat komunias-
komunitas ini mampu bertahan dan 
tidak kehilangan peminatnya setelah 
bertahun-tahun berdiri supaya dapat 
menjadi acuan untuk menumbuhkan 

komunitas-komunitas pertanianbaru di 
kalangan anak muda lainnya.

Salah satu komunitas pertanian 
terbesar dengan jumlah anak muda 
terbanyak di  Daerah  Istimewa   
Yogyakarta adalah Sekolah Tani 
Muda (Sektimuda). Sektimuda adalah 
komunitas pertanian yang berbasis 
lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dengan fokus pada bidang pertanian 
sehat. Pertanian sehat sendiri biasa 
didefinisikan sebagai sebuah system 
budidaya pertanian yang aman, ramah 
lingkungan, menguntungkan petani 
dan tidak menimbulkan kerusakan pada 
alam. Komunitas yang sudah berdiri 
sejak tahun 2013 ini beranggotakan 
anak muda dengan rentang usia sekitar 
16-35 tahun dengan latar belakang yang 
beragam. Uniknya, tidak ada struktur 
organisasi yang padu dan mengikat dalam 
komunitas ini. Sektimuda mengangkat 
kepercayaan dimana pembentukan 
budaya komunitas dalam diri masing-
masing anggotanya lebih penting dan 
lebih berpengaruh nyata dibanding 
dengan mengikat anggotanya dalam 
suatu susunan organisasi yang rapi. 
Sektimuda memiliki 3 fondasi utama 
sebagai budaya baik yang dilestarikan 
oleh anggotanya yaitu kesetaraan, 
kemandirian, serta kebersamaan. Tidak 
ada paksaan ataupun tendensi apapun 
untuk bergabung maupun keluar dari 
komunitas ini. Hanya ada budaya-
budaya tersebut yang membuat 
anggota Sektimuda tetap bertahan dan 
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berkeinginan untuk mengembangkan 
sektor pertanian melalui komunitas 
ini. Sektimuda percaya bahwa budaya 
baik dalam komunitas akan membawa 
hal baik pada pribadi anggotanya 
yang merupakan sumber daya 
agrosociopreneur. Hasil akhir dari hal 
baik yang diusung dalam penguatan 
budaya komunitas ini antara lain adalah 
kemampuan setiap anggotanya untuk 
mendiseminasi atau menyebarkan 
pengetahuan di bidang pertanian 
yang didapatkan selama berkomunitas, 
untuk selanjutnya diterapkan dan 
dikembangkan di daerah asal masing-
masing anggota.

Budaya komunitas ini dapat 
menjadi teknologi tepat guna dalam 
mempersiapkan dan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia 
(SDM) pertanian untuk menjadi 
agrosociopreneur daerah untuk 
menghadadpi society 5.0. Budaya 
komunitas ini selaras dengan misi utama 
agrosociopreneur yaitu berbisnis yang 
bukan hanya menguntungkan, melainkan 
juga memberikan kontibusi nyata 
untuk mengembalikan keberdayaan 
masyarakat menangah kebawah di 
bidang pertanian. Agrosociopreneur 
akan memegang peranan penting 
dalam society 5.0 dimana konsep 
teknologi masyarakat yang berpusat 
pada manusia dan berkolaborasi 
dengan teknologi untuk menyelesaikan 
masalah sosial yang terintegrasi pada 
ruang dunia maya dan nyata. Sumber 

daya agrosociopreneur dengan nilai-
nilai budaya komunitas yang kuat pada 
karakteristik personalnya akan berjalan 
beriringan dan saling mendukung dalam 
proses perataan society 5.0 sehingga 
tercipta keselarasan yang padu antar 
kelas masyarakat di Indonesia.

METODE

Waktu dan Tempat
Waktu pelaksanaan kajian ini 

adalah 28 Oktober – 4 November 2019 
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Jenis Kajian
Jenis kajian ini adalah kajian regresi. 

Adapun definisi analisis regresi menurut 
Gujarati (2006) adalah kajian terhadap 
hubungan satu variabel yang disebut 
sebagai variabel yang diterangkan 
dengan satu atau dua variabel yang 
menerangkan.

Subjek dan Objek penelitian
Penelitian in menggunakan 

metode sampling yaitu metode yang 
mengambil sebagian subjek dari 
populasi yang ada sebagai sumber 
data. Subjek dari penelitian ini adalah 
anggota dari komunitas Sektimuda 
yang terhitung aktif selama satu tahun 
terkahir (2018-2019) dengan objek 
berupa Pengaruh Budaya Komunitas 
dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber 
Daya Agrosociopreneur Daerah. Subjek 
penelitian diambil secara random 
dengan menggunakan kuisioner yang 
disebar secara online. Dari 30 kuisioner 
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yang disebar, terdapat 10 responreade 
yang menjawab dan selanjutnya 
menjadi sampel penelitian. Jumlah ini 
sudah memenuhi jumlah responden 
minimal berdasarkan Rumus Slovin yang 
penjabarannya adalah sebagai berikut:

n= N = 50 = 50 =3.701+Ne2 1+50.0,52 13,5

dibulatkan menjadi 4, dimana “n” adalah 
jumlah sampel, “N” adalah jumlah pop-
ulasi, dan “e” adalah tingkat signifikansi 
yang dalam hal ini digunakan 95%.

Data dan Teknik Pengambilan Data
Data penelitian adalah data 

kualitatif yang didapatkan dengan cara 
mengirim kuisioner kepada anggota 
komunitas yang masih aktif berkegiatan 
dalam satu tahun terakhir secara acak.

Teknik Analisis Data
Data dari kajian ini dianalisis 

secara regresif untuk mengetahui 
pengaruh budaya komunitas terhadap 
peningkatan kapasitas sumber daya 
agrosociopreneur dalam menghadapi 
society 5.0.

HASIL
Penelitian ini ditujukan untuk 

mengukur besaran pengaruh satu 
variabel kepada vaiabel lainnya, 
yang dalam hal ini adalah pengaruh 
budaya komunitas terhadap kesiapan 
sumber daya agrosociopreneur dalam 
menghadapi society 5.0. Adapun variabel 
bebas disimbolkan dengan “x” adalah 
tingkat pemahaman terkait budaya 

komunitas sedangkan variabel tidak 
bebas dalam penelitian ini disimbolkan 
dengan “y” yang merupakan tingkat 
kesiapan sebagai sumber daya 
agrosociopreneur dalam menghadapi 
society 5.0. Adapun hasilnya adalah 
sebagai berikut;

No Subjek Nilai x Nilai y x2 y2 xy

1 A 3 21 9 441 63

2 B 3 23 9 529 69

3 C 3 23 9 529 69

4 D 1 19 1 361 19

5 E 4 25 16 625 100

6 F 5 33 25 1089 165

7 G 1 23 1 529 23

8 H 5 25 25 625 125

9 I 2 24 4 576 48

10 J 1 21 1 441 21

Total 28 237 100 5745 702

Persentase 56% 67%

Persamaan Regresi 
Y= a + bX

Koefisien determinasi

HASIL  

Penelitian ini ditujukan untuk mengukur besaran pengaruh satu variabel kepada vaiabel 

lainnya, yang dalam hal ini adalah pengaruh budaya komunitas terhadap kesiapan sumber daya 

agrosociopreneur dalam menghadapi society 5.0. Adapun variabel bebas disimbolkan dengan “x” 

adalah tingkat pemahaman terkait budaya komunitas sedangkan variabel tidak bebas dalam 

penelitian ini disimbolkan dengan “y” yang merupakan tingkat kesiapan sebagai sumber daya 

agrosociopreneur dalam menghadapi society 5.0. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut; 

No  Subjek  Nilai x Nilai y x2 y2 xy 

1 A 3 21 9 441 63 

2 B 3 23 9 529 69 

3 C 3 23 9 529 69 

4 D 1 19 1 361 19 

5 E 4 25 16 625 100 

6 F 5 33 25 1089 165 

7 G 1 23 1 529 23 

8 H 5 25 25 625 125 

9 I 2 24 4 576 48 

10 J 1 21 1 441 21 

Total  28 237 100 5745 702 

Persentase  56% 67%    

Persamaan Regresi 

Y= a + bX 

Koefisien determinasi 

KD = r2 → r = b √Σ𝑥𝑥2−(Σ𝑥𝑥)2
𝑛𝑛

Σ𝑦𝑦2−(Σ𝑦𝑦)2
𝑛𝑛

 dimana b= 𝑛𝑛 ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖−( ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖) ( Σ𝑌𝑌𝑖𝑖)
𝑛𝑛Σ𝑋𝑋𝑖𝑖2−(Σ𝑋𝑋𝑖𝑖)2  

dimana

HASIL  

Penelitian ini ditujukan untuk mengukur besaran pengaruh satu variabel kepada vaiabel 

lainnya, yang dalam hal ini adalah pengaruh budaya komunitas terhadap kesiapan sumber daya 

agrosociopreneur dalam menghadapi society 5.0. Adapun variabel bebas disimbolkan dengan “x” 

adalah tingkat pemahaman terkait budaya komunitas sedangkan variabel tidak bebas dalam 

penelitian ini disimbolkan dengan “y” yang merupakan tingkat kesiapan sebagai sumber daya 

agrosociopreneur dalam menghadapi society 5.0. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut; 

No  Subjek  Nilai x Nilai y x2 y2 xy 

1 A 3 21 9 441 63 

2 B 3 23 9 529 69 

3 C 3 23 9 529 69 

4 D 1 19 1 361 19 

5 E 4 25 16 625 100 

6 F 5 33 25 1089 165 

7 G 1 23 1 529 23 

8 H 5 25 25 625 125 

9 I 2 24 4 576 48 

10 J 1 21 1 441 21 

Total  28 237 100 5745 702 

Persentase  56% 67%    

Persamaan Regresi 

Y= a + bX 

Koefisien determinasi 

KD = r2 → r = b √Σ𝑥𝑥2−(Σ𝑥𝑥)2
𝑛𝑛

Σ𝑦𝑦2−(Σ𝑦𝑦)2
𝑛𝑛

 dimana b= 𝑛𝑛 ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖−( ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖) ( Σ𝑌𝑌𝑖𝑖)
𝑛𝑛Σ𝑋𝑋𝑖𝑖2−(Σ𝑋𝑋𝑖𝑖)2  
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Persamaan regresi dari kedua variabel adalah Y= 5 + 5,44X dengan persentase pengaruh 

variabel x terhadap variabel y adalah 69% 

Keterangan:  

x = Pemahaman terkait budaya komunitas  

y = Kesiapan dalam menjadi Agrosocopreneur untuk menghadapi era society 5.0 

Indikator dan Skoring 

Variabel X Vaiabel Y 

Mampu menjelaskan maksud dari budaya 

kesetaraan, kebersamaan dan kemandirian 

dalam berkomunitas secara rinci per aspek 

dilengkapi dengan contoh nyata penerapan 

(score 1-5) 

Minat untuk berwirausaha di bidang pertanian 

(score 1-5) 

Kepemilikan usaha di bidang pertanian (score 

1-5) 

Minat untuk membangun usaha pertanian di 

daerah asal (score 1-5) 

Upaya pengembalian keberdayaan masyarakat 

melalui penyuluhan, workshop atau sosialisasi 

(score 1-5) 

Rencana pengembangan pertanian di daerah 

asal ( score 1-5) 

Rencana pemberdayaan masyarakat kelas 

menangah kebawah di daerah asal (score 1-5) 

b = 15.   702−(28)(237)
15 .100  −(784)   

   = 10530−6636
716  

b = 3894
716  = 5,44 

a = Σ𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑛𝑛  – b Σ𝑋𝑋𝑦𝑦

𝑛𝑛   

   = 237
15  – (5,44) 28

15 

a = 15,8 – 10,8 = 5 

r = b √Σ𝑥𝑥2−(Σ𝑥𝑥)2
𝑛𝑛

Σ𝑦𝑦2−(Σ𝑦𝑦)2
𝑛𝑛

 = 5,44 √ 100−282
15

5745−56169
15

  

r = 5,44 √47,73
2037  = 5,44 . 0,15 = 0,83 

 

 

KD= r2 

       = 0.832 

      = 0,69 x 100% 

    = 69% 

Persamaan regresi dari kedua 
variabel adalah Y= 5 + 5,44X dengan 
persentase pengaruh variabel x terhadap 
variabel y adalah 69%

Keterangan:
x = Pemahaman terkait budaya komuni-

tas
y = Kesiapan dalam menjadi Agrosocio-

preneur untuk menghadapi era 
society 5.0

Indikator dan Skoring

Variabel X Vaiabel Y

Mampu menjelaskan maksud dari 
budaya kesetaraan, kebersamaan 
dan kemandirian dalam 
berkomunitas secara rinci per 
aspek dilengkapi dengan contoh 
nyata penerapan (score 1-5)

Minat untuk berwirausaha di bidang pertanian
(score 1-5)

Kepemilikan usaha di bidang pertanian
(score 1-5)

Minat untuk membangun usaha pertanian di daerah asal
(score 1-5)

Upaya pengembalian keberdayaan masyarakat
melalui penyuluhan, workshop atau sosialisasi

(score 1-5)

Rencana pengembangan pertanian di daerah asal
( score 1-5)

Rencana pemberdayaan masyarakat kelas menangah 
kebawah di daerah asal

(score 1-5)

PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang telah diolah 

secara statistic, besar pengaruh budaya 

pertanian terhadap kesiapan sumber 
daya manusia pertanian untuk menjadi 
agrosociopreneur dalam society adalah 
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69%. Adapun indikator dari pengaruh 
budaya komunitas yang dinilai adalah 
pemahaman tentang trilogy komunitas 
yaitu kesetaraan, kebersamaan dan 
kemandirian. Pemahaman terkait ketiga 
hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek 
seperti lama waktu bergabung dalam 
komunitas, intensitas partisipasi dalam 
kegiatan komunitas serta peran yang 
pernah diambil selama berkomunitas. 
Pada aspek kesiapan sumberdaya 
agrosociopreneur, indikator yang 
dijadikan acuan adalah kesiapan mental 
dan material dalam menjadi wirausaha, 
pengalaman berwirausaha, pengalaman 
usaha dalam mengembalikan 
keberdayaan masyarakat kelas 
menengah kebawah dengan melakukan 
penyuluhan, workshop atau sosialisasi 
serta rencana terkait pembangunan 
dan pengembangan sektor pertanian di 
daerah asal. Pemahaman yang matang 
terkait kesetaraan, kebersamaan dan 
kemandirian selama berkomunitas 
akan menjadi modal yang cukup untuk 
menumbuhkan minat dan keinginan 
untuk membangun sektor pertanian di 
daerah asal.

Aspek kesetaraan membangun 
pribadi personal yang mampu 
mengendalikan ego untuk mendominasi 
dalam berpendapat maupun mengambil 
keputusan. Aspek kesetaraan dalam 
komunitas memastikan semua orang 
yang tergabung didalamnya memiliki 
kapasitas dan kesempatan yang sama 
untuk mengakses dan membagikan 

pengetahuan terkait bidang pertanian, 
tanpa memandang latar belakang 
personal. Dalam pelaksanaannya, 
untuk mencapai aspek kesetaraan ini 
perlu dilakukan penyamaan persepsi 
dan penyetaraan intelektual terkait 
pertanian. maka dari itu, setiap anggota 
komunitas diberikan kesempatan yang 
sama untuk mengakses sumberdaya 
intelektual yang menjadi jejaring 
komunitas. Kesetaraan ini membentuk 
kebiasaan pada komunitas untuk 
selalu memberikan ruang kepada 
setiap anggotanya untuk berpendapat, 
bertanya dan menyampaikan kritik 
tanpa memiliki perasaan lebih tinggi, 
lebih baik atau lebih tahu dari anggota 
lainnya. Pada penerapannya, aspek 
ini akan memberikan pengaruh besar 
dalam kemudahan anggota komunitas 
untuk membangun jejaring dan 
kerjasama dengan pihak yang lebih 
tinggi untuk kelangsungan usahanya, 
serta memudahkan untuk memberikan 
pengetahuan dan mengarahkan 
keterampilan masyarakat kelas 
menengah kebawah supaya dapat 
berkembang di sektor pertanian. 
anggota komunitas dibiasakan 
untuk tidak merendahkan diri ketika 
berhadapan dengan pihak yang lebih 
tinggi, serta tidak bersikap angkuh dan 
jumawa ketika berhadapan dengan 
masyarakat kelas menegah kebawah.

Aspek kebersamaan akan 
membangun pribadi anggota komunitas 
yang bertanggung jawab ketika 
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membagikan pengetahuan kepada 
petani. Aspek kebersamaan membuat 
anggota komunitas merasa harus dan 
perlu untuk membersamai petani dalam 
prosesnya beralih dan berkembang di 
sektor pertanian sehat. Kerap aspek 
kebersamaan ini dilupakan dan berhenti 
pada tahap membagikan informasi, 
namun tidak turut membersamai dan 
mendapingi petani maupun masyarakat 
dalam berproses. Aspek kebersamaan ini 
akan memudahkan anggota komunitas 
untuk melakukan evaluasi, baik evaluasi 
factor internal maupun factor eksternal 
dalam usaha. Aspek ini akan mendukung 
pengembangan dan perbaikan usaha 
untuk menjadi lebih baik lagi nantinya.

Aspek kemandirian akan 
membangun pribadi anggota 
komunitas yang memiliki kemampuan 
dan tidak bergantung kepada pihak lain, 
terutama dalam hal proses produksi 
dan pemasaran. Kemandirian dalam 
hal ini didukung dengan pelatihan 
dan pembagian pengetahuan dari 
narasumber-narasumber penggiat dan 
pelaksana pertanian sehat. Kemandirian 
ini diharapkan dapat diterapkan dan 
disebarluaskan supaya dapat menekan 
biaya produksi dan meningkatkan 
hasil pertanian. Kemandirian ini juga 
diharapkan dapat diterapkan dan 
disebarluaskan kepadad masyarakat 
lainnya.

Ketiga aspek ini jika dipadukan dan 
diterapkan, bukan hanya dalam usaha, 
namun juga dalam bermasyarakat, maka 

akan membentuk masyarakat pertanian 
yang berdaulat, modern dan siap untuk 
bersaing dengan pertanian dunia.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat pengaruh budaya 

komunitas terhadap kesiapan 
sumber daya agrosociopreneur 
dalam menghadapi society 5.0 
sebesar 69%

2. Rata-rata pemahaman anggota 
komunitas terkait budaya komunitas 
adalah 56% yangmana menunjukkan 
belum adanya pemahaman 
mendalam terkait budaya komunitas 
dalam diri anggotanya

3. Dengan skor pemahaman 
sebesar 56%, kesiapan sumber 
daya agrosociopreneur dalam 
menghadapi society 5.0 adalah 67%.

Saran yang dapat diberikan 
kepada komunitas untuk meningkatkan 
kesiapan sumber daya agrosociopreneur 
anggotanya adalah dengan:
1. Memperdalam pemahaman nilai-

nilai budaya komunitas dengan 
meningkatkan intensitas interaksi 
antar anggotanya

2. Menanamkan pemahaman penting-
nya pengaplikasian ilmu yang sudah 
didapatkan kepada masyarakat luas, 
terutama di daerah asal
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ABSTRACT
One of the social institutions that participate in the development of beef cattle farms 
in rural areas is the Islamic Boarding School (IBS). IBS has the potential to support the 
livestock sector, because it has: 1) farm business land, 2).HRD in the form of students, 
surrounding communities, and community leaders, 3) potential as an livestock 
education and training institution, and 4).Strategic institutions to develop rural 
livestock technology. IBS have even been involved in supporting vocational education 
and training by most ministries.
A study has been conducted to examine the performance of beef cattle agribusiness 
management in IBS as a model for the growth of young entrepreneurs in rural areas. 
This study involved students and the surrounding community in 24 IBSs in Central 
Java Province, using the Purposive Sampling Method and Gap Analysis. The results 
showed that: the beef cattle agribusiness management in IBSs had satisfied farmers 
in surrounding area (the average level of satisfaction of students and the surrounding 
community: 73.81% and 67.86%); and the performance of beef cattle agribusiness 
management in IBSs is less effective (CSI : 43.06%) for farmers. It was concluded 
that the performance of beef cattle agribusiness management in IBSs needs to be 
improved in order to support the Meat Self-Sufficiency Program. Increasing the value 
of the effectiveness of its performance can be done through vocational education and 
training, in order to solve the problem of unemployment in rural areas and improve the 
quality and competitiveness of human resources to prepare the rural 4.0 community.

Keywords : Islamic Boarding School/IBS, young entrepreneurs, beef self-sufficiency 
program, rural areas

ABSTRAK
Salah satu lembaga sosial yang berperan serta dalam pengembangan peternakan 
sapi potong di wilayah pedesaan adalah pondok pesantren. Pondok pesantren 
berpotensi mendukung sektor peternakan, karena memiliki: 1) lahan usaha 
peternakan, 2).SDM berupa para santri, masyarakat sekitar, dan tokoh masyarakat, 
3) potensi sebagai lembaga penyuluhan dan pelatihan peternakan, serta 4).lembaga 
yang strategis untuk mengembangkan teknologi peternakan di pedesaan. Pondok 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 201958

pesantren bahkan sudah dilibatkan dalam mendukung pendidikan dan pelatihan 
vokasi oleh sebagian besar kementerian/lembaga. 
Suatu penelitian telah dilakukan untuk mengkaji kinerja pengelolaan usaha beternak 
sapi potong di pondok pesantren sebagai model penumbuhan wirausahawan muda 
peternakan di wilayah pedesaan. Penelitian ini melibatkan santri dan masyarakat 
sekitar di 24 pondok pesantren di Provinsi Jawa Tengah, menggunakan Purposive 
Sampling Method  dan Analisis Gap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
pengelolaan usaha beternak sapi potong di pondok pesantren sudah memuaskan 
para peternak di wilayah sekitarnya (tingkat kepuasan rata-rata santri dan masyarakat 
sekitar:.73,81% dan.67,86%); dan kinerja pengelolaan usaha beternak sapi potong 
di pondok pesantren kurang efektif (CSI.:.43,06%) bagi para peternak. Disimpulkan 
bahwa pengelolaan usaha beternak di pondok pesantren perlu ditingkatkan 
kinerjanya agar dapat mendukung Program Swasembada Daging. Peningkatan nilai 
efektivitas kinerjanya dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, 
agar dapat menyelesaikan masalah pengangguran di pedesaan serta meningkatkan 
kualitas serta daya saing SDM untuk mempersiapkan masyarakat 4.0 di pedesaan. 

Kata kunci : pondok pesantren, wirausahawan muda, program swasembada daging, 
pedesaan 

PENDAHULUAN
Program swasembada daging sapi 

merupakan salah satu target utama 
pada pembangunan peternakan saat ini, 
sebagaimana tertuang pada Rencana 
Strategis Kementerian Pertanian 
periode tahun 2015 s/d 2019, dan 
direncanakan akan dilanjutkan pada 
periode berikutnya (2020 s/d 2014). 
Pencapaian swasembada daging sapi 
membutuhkan pendayagunaan peran 
dan fungsi kelembagaan beserta SDM, 
yang difokuskan pada revitalisasi 
SDM dan kelembagaan peternak (Biro 
Perencanaan Kementerian Pertanian, 
2015). Menurut Putri et al. (2014), 
usaha untuk meningkatkan produksi 
daging dan pendapatan peternak dapat 
dilakukan dengan sistem agribisnis. 
Sistem agribisnis sapi potong juga 
dapat mengentaskan kemiskinan dan 

menciptakan lapangan pekerjaan di 
pedesaan (Sarma, 2014).

Salah satu lembaga yang 
berwawasan peternakan dan 
berperanserta dalam pengembangan 
pertanian/peternakan adalah Pondok 
Pesantren Agribisnis (PPA). PPA adalah 
lembaga pendidikan keagamaan 
(Islam) dan berwawasan pertanian/ 
peternakan, yang sudah sejak lama 
membina hubungan yang baik dan 
akrab dengan masyarakat di sekitarnya, 
serta aktif dalam melaksanakan 
kegiatan pengembangan pertanian/
peternakan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di wilayah 
sekitarnya (Machendrawaty dan Safei, 
2001; Hadi, 2011).  PPA pada umumnya 
memiliki: 1) sumberdaya alam berupa 
adanya lahan untuk mengembangkan 
usaha pertanian/peternakan, 2).SDM 
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yaitu para santri, masyarakat tani/
ternak sekitar, dan tokoh panutan yang 
mempunyai pengaruh besar terhadap 
masyarakat di sekitarnya, 3) lembaga 
yang telah berdiri lama dan memiliki 
jumlah anggota yang besar dan 
tersebar dimana-mana, serta memiliki 
hubungan sosial dan kekerabatan 
dengan masyarakat sekitarnya, sehingga 
berpotensi sebagai lembaga penyuluhan 
dan pelatihan pertanian/peternakan, 
serta 4).lembaga yang strategis untuk 
mengembangkan teknologi pertanian/
peternakan di pedesaan, serta hasil 
usahanya dapat memenuhi kebutuhan 
sendiri dan masyarakat di sekitarnya 
(Hanani, 2005; Direktorat Jenderal 
Peternakan, 2009). Salah satu bidang 
usaha yang dilakukan oleh PPA adalah 
beternak sapi potong.

Pondok Pesantren Agribisnis sapi 
potong yang ada saat ini diharapkan 
oleh pemerintah untuk menjadi 
lembaga swadaya masyarakat dan 
agen pembangunan peternakan, serta 
dapat lebih mengembangkan agribisnis 
peternakan dengan memanfaatkan 
potensi sumberdaya lokal yang belum 
optimal selama ini. Oleh karena 
itu, diperlukannya kajian tentang 
pengelolaan usaha agribisnis sapi 
potong yang dilakukan oleh PPA, dan 
penilaian efektivitas kinerja PPA dalam 
rangka mendukung pengembangan 
peternakan sapi potong di wilayah 
sekitarnya.

Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, yang disitasi oleh Putra 
(2018), menyatakan bahwa pendidikan 
mengharuskan sekolah-sekolah untuk 
mengadopsi sistem pembelajaran 
yang bermuatan potensi daerah, 
dimana rancangan, proses, dan evaluasi 
pembelajarannya berorientasi pada 
pemanfaatan potensi keunggulan 
daerah, seperti sumber daya alam, 
sumber daya manusia di masyarakat, 
atau lingkungan yang memungkinkan 
dapat mendukung pembelajaran. Isu 
revolusi industri 4.0 menjadi tantangan 
tersendiri di ranah ketenagakerjaan. 
Masyarakat 4.0 adalah kelompok 
masyarakat yang terhubung dalam 
jaringan dan teknologi dan informasi, 
sedangkan masyarakat 5.0 merupakan 
kelompok yang menerapkan teknologi 
yang berfokus pada kehidupan manusia, 
yang berlandaskan pada kebiasaan 
masyarakat 4.0 (Kompas, 2019). 

METODE PENELITIAN
Terdapat kajian dari Harjanto 

(2019), yang dilaksanakan pada tahun 
2015 s/d 2018. Lokasi kajian adalah 
PPA sapi potong di Jawa Tengah. 
Data yang dikumpulkan meliputi 
data primer dan data sekunder. 
Data primer dikumpulkan melalui 
pengamatan langsung di lapangan dan 
wawancara. Data sekunder diperoleh 
dari institusi pemerintah terkait. Materi 
kajian adalah 24 PPA di Jawa Tengah 
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yang menyelenggarakan agribisnis 
sapi potong. Penentuan sampel 
menggunakan purposive sampling 
method. Pengambilan data dilakukan 
di setiap PPA melalui pengamatan 
langsung maupun wawancara dengan 
santri agribisnis di wilayahnya dan 
masyarakat di sekitarnya. Setiap PPA 
diwakili oleh 2 orang responden, yaitu 
1 orang berasal dari internal PPA (santri 
agribisnis) dan 1 orang berasal dari 
eksternal PPA (masyarakat peternak 
di sekitarnya). Menurut Barata (2004), 
terdapat dua jenis stakeholders atau 
pemangku kepentingan/pihak terkait 
sebagai responden, yaitu stakeholder 
internal dan stakeholder eksternal.   

Kinerja PPA dalam pengelolaan 
usaha agribisnis sapi potong di wilayah 
sekitarnya diketahui dari hasil wawancara 
dengan para santri agribisnis di PPA 
(stakeholder internal) dan masyarakat di 
sekitar PPA (stakeholder eksternal) yang 
memiliki kepentingan dan selayaknya 
memperoleh manfaat dari keberadaan 
PPA dalam rangka mendukung 
pengembangan peternakan sapi potong 
di wilayah sekitarnya. Nilai kinerja PPA 
dalam pengelolaan usaha agribisnis 
sapi potong dihitung dengan cara 
mencari nilai CSI (Customer Satisfaction 
Index), yaitu indeks yang menunjukkan 
besarnya kesenjangan/gap antara 
kepuasan stakeholder sebagai pihak 
yang memperoleh manfaat dari adanya 
penyelenggaraan agribisnis sapi potong 
yang dilakukan oleh PPA, dengan 

kinerja penyelenggaraan agribisnis 
sapi potong yang diharapkan (ideal) 
dari PPA sebagai lembaga model 
pengembangan peternakan sapi 
potong di wilayah sekitarnya. Terdapat 
7 atribut pengelolaan agribisnis sapi 
potong sesuai dengan Sapta Usaha 
Beternak, yaitu: pemilihan bibit/bakalan, 
pengelolaan kandang, pemberian pakan, 
pengendalian kesehatan, pengaturan 
reproduksi, pengolahan pasca panen, 
dan penerapan manajemen pemasaran 
(Isbandi, 2012). Kajian ini menggunakan 
Analisis Gap untuk menganalisis 
efektivitas kinerja PPA sebagai model 
penyelenggaraan agribisnis peternakan 
sapi potong di wilayah sekitarnya, 
dengan mencari nilai CSI. Langkah 
perhitungan untuk mencari nilai CSI 
adalah (Aritonang, 2005):

Pertama, menentukan Mean 
Importance Score (MIS).  Nilai ini berasal 
dari rata-rata kepentingan atribut pada 
setiap responden sebagai perwakilan 
dari PPA.
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Kedua, membuat Weight Factors 
(WF).  Bobot ini merupakan persentase 
nilai MIS per atribut (Sapta Usaha 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 61

Beternak) terhadap total MIS seluruh 
atribut.
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Nilai CSI pada kajian ini terbagi 
dalam 5 skala kepuasan stakeholders, 
dari tidak puas s/d sangat puas 
terhadap kinerja pengelolaan usaha 
agribisnis peternakan sapi potong 
yang dilakukan PPA sebagai sebuah 
model pengembangan peternakan sapi 
potong di wilayah sekitarnya. Kriteria 

nilai CSI ini mengikuti kriteria kepuasan 
stakeholders yang dilakukan pada kajian 
terdahulu (Oktaviani dan Suryana, 2006; 
Salomon et al., 2013), seperti yang 
tersaji pada Tabel 1.  

Tabel 1. Nilai Customer Satisfaction 
Indeks (CSI) 

Nilai CSI 
(%)

Skala 
Kepuasan Nilai Efektivitas

81  s/d 100
66  s/d   80
51  s/d   65
35  s/d   50
 0   s/d   34

sangat puas
puas

cukup puas
kurang puas
tidak puas

sangat efektif
    tepat efektif
   cukup efektif

   kurang efektif
    tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan Bibit
Menurut kajian Harjanto (2019), 

efektivitas kinerja pemilihan bibit/
bakalan ternak yang dilakukan oleh 
PPA tergolong efektif bagi para santri 
(68,75%) dan masyarakat sekitar 
(66,67%). Para peternak (santri dan 
masyarakat) di wilayah sekitar PPA 
sudah melakukan pemilihan bibit/
bakalan ternak baik dengan cara 
mempelajari ilmu peternakan, mengikuti 
pelatihan, dan juga intensif berdiskusi 
dengan petugas/PPL, masyarakat 
peternak yang ahli, dan praktisi atau 
sarjana peternakan, sehingga mampu 
melakukan sendiri seleksi bibit/bakalan 
sapi potong sebagai bakalan ternak 
yang sesuai dengan karakteristik dan 
iklim di daerahnya. 

Pemilihan bibit/bakalan akan 
mempengaruhi produktivitas ternak 
dan sebagai faktor kekuatan utama 
yang menjadi kunci sukses yang harus 
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dimaksimalkan (Khusna et al., 2016). 
Peningkatan nilai efektivitas kinerja 
pondok pesantren dalam memilih 
bibit/bakalan dapat dilakukan melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi, dalam 
rangka meningkatkan kualitas SDM dan 
mempersiapkan masyarakat pedesaan 
berdasarkan standar industri 4.0, agar 
PPA dapat menjadi model lembaga 
pembibitan peternakan terbaik di 
pedesaan.

Penggunaan Kandang
Menurut kajian Harjanto (2019), 

efektivitas kinerja penggunaan kandang 
ternak sapi potong yang dilakukan 
PPA tergolong cukup efektif bagi para 
santri (51,04%) dan masyarakat sekitar 
(54,17%). Para peternak (santri dan 
masyarakat) di wilayah sekitar PPA 
sudah mengelola kandang dengan 
memperhatikan acuan dari kondisi 
pemeliharaan, lingkungan, lokasi, 
karakteristik, dan tata letak kandang, 
tetapi hasilnya belum maksimal, 
dikarenakan kandang yang masih 
semi permanen, terbatasnya modal 
perawatan, dan kurangnya kemampuan 
peternak. 

Menurut Wardoyo dan Risdianto 
(2011), pemilihan lokasi kandang 
sapi potong perlu disesuaikan 
dengan letak topografi dan geografi, 
ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan 
pakan, sumber air, transportasi, dan 
ketersediaan pedet bakalan, serta 
di sekeliling kandang dipersiapkan 
lahan yang digunakan sebagai kebun 

hijauan pakan ternak sehingga tidak 
menimbulkan pencemaran bagi 
lingkungan di sekitarnya (limbah ternak 
sebagai pupuk tanaman di sekitarnya). 
Peningkatan nilai efektivitas kinerja 
pondok pesantren dalam penggunaan 
kandang dapat dilakukan melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi, dalam 
rangka meningkatkan kualitas SDM dan 
mempersiapkan masyarakat pedesaan 
berdasarkan standar industri 4.0, agar 
PPA dapat menjadi acuan penggunaan 
kandang bagi peternak lain di sekitarnya, 
terutama dalam menyesuaikan sirkulasi 
udara, kelembaban suhu, tempat 
pakan, tempat minum dan tempat 
pembuangan limbah, jarak letak 
kandang dari pemukiman penduduk, 
sistem pemberian air minum ad libitum, 
dan adanya kebun pakan ternak di 
sekeliling kandang.

Pemberian Pakan
Menurut kajian Harjanto (2019), 

efektivitas kinerja pemberian pakan 
ternak yang dilakukan oleh PPA tergolong 
kurang efektif tetapi mendekati cukup 
efektif bagi para santri (50,00%) dan 
cukup efektif bagi masyarakat sekitar 
(54,17%). Para peternak (santri dan 
masyarakat) di wilayah sekitar PPA sudah 
dapat menyediakan pakan tambahan 
(konsentrat, complete feed) dengan 
bahan pakan yang berasal dari sumber 
daya lokal di sekitarnya (dedaunan, 
rumput, limbah pertanian, dll.), tetapi 
masih dengan cara yang sederhana, dan 
turun-temurun. 
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Menurut Diwyanto (2008), sumber 
pakan ternak tidak hanya berasal 
dari tanaman yang sengaja ditanam 
sebagai pakan ternak (hijauan), namun 
juga berasal dari limbah pertanian 
dan perkebunan (sebagai bahan untuk 
pakan tambahan). Peningkatan nilai 
efektivitas kinerja pondok pesantren 
dalam pemberian pakan dapat dilakukan 
melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, 
dalam rangka meningkatkan kualitas 
SDM dan mempersiapkan masyarakat 
pedesaan berdasarkan standar industri 
4.0, agar dapat mengatasi kendala 
seperti sulitnya mendapatkan bahan 
pakan tambahan, rumitnya proses 
pembuatan pakan tambahan, dan 
masih memerlukan ilmu pengetahuan 
mengenai teknologi pembuatan 
pakanm, dan pengaturan komposisi 
pakan yang disesuaikan kebutuhan, 
serta penyediaan pakan ad libitum/
selalu tersedia. 

Pengendalian Kesehatan 
Menurut kajian Harjanto (2019), 

efektivitas kinerja pengendalian 
kesehatan ternak yang dilakukan oleh 
PPA tergolong kurang efektif tetapi 
mendekati cukup efektif bagi para 
santri (50,00%) dan cukup efektif 
bagi masyarakat sekitar (52,08%). 
Para peternak (santri dan masyarakat) 
di wilayah sekitar PPA sudah dapat 
melakukan perawatan kesehatan pada 
ternaknya meskipun masih dilakukan 
secara tradisional/alamiah, otodidak, 
serta masih memerlukan pelatihan 

lanjutan dan koordinasi dengan dinas 
peternakan/PPL/mantri/dokter hewan 
setempat. 

Menurut pendapat Handayanta et 
al. (2016), perawatan kesehatan pada 
ternak dilakukan dengan tujuan agar 
ternak tidak mudah terserang penyakit. 
Peningkatan nilai efektivitas kinerja 
pondok pesantren dalam pengendalian 
kesehatan dapat dilakukan melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi, dalam 
rangka meningkatkan kualitas SDM dan 
mempersiapkan masyarakat pedesaan 
berdasarkan standar industri 4.0, agar 
dapat melakukan penanganan secara 
mandiri, berupa pengamatan terhadap 
penyebab penyakit, gangguan organ 
ternak, pencegahan penyakit, dan 
cara pengobatan jika ternak terjangkit 
penyakit.  

Pengaturan Reproduksi
Menurut kajian Harjanto 

(2019), efektivitas kinerja pengaturan 
reproduksi ternak yang dilakukan oleh 
PPA tergolong kurang efektif tetapi 
mendekati cukup efektif bagi para 
santri (50,00%) dan cukup efektif bagi 
masyarakat sekitar (51,04%). Pada 
saat ini, para peternak (santri dan 
masyarakat) di wilayah sekitar PPA 
sudah dapat melaksanakan pengamatan 
terhadap gejala birahi tetapi masih 
secara tradisional (istilah jawa: Abang 
Aboh Anget/A3), dan melaksanakan IB, 
tetapi hasilnya belum maksimal. 

Menurut Kasehung et al. 
(2016), pelaksanaan IB sampai saat 
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ini masih menjadi andalan dalam 
upaya meningkatkan mutu genetik 
dan produktivitas ternak sapi. 
Peningkatan nilai efektivitas kinerja 
pondok pesantren dalam pengaturan 
reproduksi dapat dilakukan melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi, dalam 
rangka meningkatkan kualitas SDM dan 
mempersiapkan masyarakat pedesaan 
berdasarkan standar industri 4.0, agar 
dapat menambah pengetahuan dan 
pengalaman terutama terhadap siklus 
birahi, kebuntingan, dan kelahiran anak, 
serta pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) 
dan mengatasi adanya birahi semu (tidak 
terjadi gejala A3). Menurut pendapat 
Wibowo et al. (2015), keberhasilan 
usaha budidaya sapi potong sangat 
terkait dengan performan reproduksi 
(parameter: lama kebuntingan, angka 
keberhasilan pelaksanaan IB), serta 
tingkat mortalitas induk dan anak. 
PPA yang ada saat ini diharapkan 
dapat menjadi acuan bagi peternak 
lain di sekitarnya dalam melaksanakan 
pengaturan fase reproduksi dengan 
sangat baik, agar proses breeding 
ternak menjadi berhasil, tidak salah 
perhitungan fase reproduksi yang dapat 
menyebabkan biaya perawatan semakin 
besar dan usahanya dapat merugi.  

Pengolahan Pasca Panen 
  Menurut kajian Harjanto (2019), 

efektivitas kinerja pengolahan pasca 
panen hasil ternak yang dilakukan oleh 
PPA tergolong tidak efektif bagi para 
santri (33,33%) dan kurang efektif bagi 

masyarakat sekitar (47,92%). PPA yang 
ada saat ini diharapkan dapat menjadi 
acuan bagi peternak lain di sekitarnya 
dalam mengolah hasil produk ternak 
dengan sangat baik bahkan sudah 
memenuhi prinsip zero waise, dengan 
cara pengolahan kotoran/limbah ternak 
menjadi biogas dan kompos, serta urine/
limbah ternak menjadi pupuk cair. Pada 
kenyataannya, para peternak (santri 
dan masyarakat) di wilayah sekitar PPA 
yang masih melakukan pengolahan 
hasil ternak secara manual, sederhana, 
dan kebiasaan adat di sekitarnya, 
dikarenakan keterbatasan sarana dan 
prasarana, serta pengetahuan berbasis 
zero waise. 

Menurut pendapat Abidin et 
al. (2015), pengembangan usaha 
penggemukan sapi potong dapat 
dilakukan bersamaan dengan pihak 
lain, terutama integrasi dengan 
tanaman pertanian (kotoran ternak 
sebagai pupuk, dan limbah tanaman 
sebagai bahan pakan ternak), sehingga 
memberikan hasil yang optimal antara 
usaha ternak dan tani. Peningkatan nilai 
efektivitas kinerja pondok pesantren 
dalam pengolahan pasca panen 
hasil ternak dapat dilakukan melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi, dalam 
rangka meningkatkan kualitas SDM dan 
mempersiapkan masyarakat pedesaan 
berdasarkan standar industri 4.0, agar 
dapat memaksimalkan pemanfaatan 
pengolahan hasil ternak berbasis zero 
waise, seperti pengolahan limbah 
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ternak (kotoran/urine) menjadi biogas/
kompos/pupuk cair/dll.

Penerapan Managemen Pemasaran  
Menurut kajian Harjanto 

(2019), efektivitas kinerja penerapan 
managemen pemasaran ternak yang 
dilakukan oleh PPA tergolong kurang 
efektif bagi para santri (37,50%) dan 
masyarakat sekitar (43,75%). PPA yang 
ada saat ini diharapkan dapat menjadi 
acuan bagi peternak lain di sekitarnya 
dalam menerapkan administrasi 
pemasaran hasil ternak (pencatatan, 
penginformasian, pengangkutan, 
penjualan, dan strategi pemasaran). 
Pada kenyataannya, para peternak 
(santri dan masyarakat) di wilayah 
sekitar PPA yang masih kesulitan dalam 
pemasaran, dikarenakan masih adanya 
diskriminasi pasar, serta kurangnya ilmu 
administrasi dan pemasaran. 

Menurut Dzanja et al. (2013), 
peternak dengan kemampuan manajerial 
yang rendah tidak dapat memanfaatkan 
teknologi dalam pemeliharaan ternak 
dan menentukan waktu yang tepat 
untuk melepas ternak ke pasar, sehingga 
keuntungan yang didapatkan kecil dan 
hal tersebut menyebabkan kondisi 
perekonomiannya akan tetap miskin. 
Peningkatan nilai efektivitas kinerja 
pondok pesantren dalam penerapan 
managemen pemasaran dapat dilakukan 
melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, 
dalam rangka meningkatkan kualitas 
SDM dan mempersiapkan masyarakat 
pedesaan berdasarkan standar industri 

4.0, agar dapat menerapkan managemen 
pemasaran tidak lagi secara tradisional 
dan berbasis ilmu dan teknologi dari 
mulai pengadministrasian sampai 
dengan strategi pemasaran.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan 
usaha beternak sapi potong di pondok 
pesantren perlu ditingkatkan kinerjanya 
agar dapat menjadi sebuah model 
penumbuhan wirausahawan muda 
peternakan di pedesaan yang akan 
mendukung Program Swasembada 
Daging. Peningkatan nilai efektivitas 
kinerja pondok pesantren dapat 
dilakukan melalui pemberian pendidikan 
dan pelatihan vokasi kepada para 
peternak, agar dapat menyelesaikan 
masalah pengangguran di pedesaan, 
serta dapat meningkatkan kualitas 
dan daya saing SDM dalam rangka 
mempersiapkan masyarakat 4.0 di 
pedesaan.
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ABSTRAK
Agrowisata merupakan produk yang perlu dipacu pengembangannya karena 
sebagian besar berlokasi di wilayah pedesaan sehingga diharapkan membawa 
dampak positif bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi pedesaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan Agrowisata Salak berbasis 
masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melihat posisi pasar 
Agrowisata Salak berbasis masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian diskriptif dengan menggunakan alat analisis Boston Consulting 
Group (BCG).
Berdasarkan hasil analisis BCG, posisi pasar agrowisata salak berbasis masyarakat 
pada tahun 2014 berada pada posisi Question Mark dan pada tahun 2015 berada 
pada posisi Star. Selanjutnya pada tahun 2016 posisi pasar agrowisata salak berbasis 
masyarakat berada pada posisi Cash Cow dan pada tahun 2017 posisi pasar agrowisata 
kembali berada pada posisi Star. Strategi pengembangan agrowisata yang dapat 
dilakukan adalah strategi intensif meliputi strategi pengembangan pasar, strategi 
pengembangan produk dan strategi penetrasi pasar.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan, Agrowisata Salak Berbasis Masyarakat, Boston 
Consulting Group (BCG) 

PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan industri 

yang banyak dikembangkan oleh 
negara maju dan negara berkembang 
untuk meningkatkan pendapatan 
negara berupa devisa. Ada beberapa 
alasan mengapa industri pariwisata 
dikembangkan oleh banyak negara: 1) 
berwisata sudah menjadi kebutuhan 
pokok manusia, 2) pariwisata dianggap 
sebagai industri yang rendah limbah 
dan relatif bersih dibandingkan dengan 
industri lainnya, 3) pariwisata berdampak 
positif bagi perluasan kesempatan kerja 
usaha sehingga mampu meningkatkan 
pendapatan masyarakat, 4) pariwisata 
merupakan ajang pergaulan sosial 

budaya, baik tingkat nasional maupun 
internasional (Yoeti, 2008).  

Salah satu sektor pariwisata 
di Indonesia yang potensial untuk 
dikembangkan adalah agrowisata. 
Agrowisata adalah usaha yang 
mengembangkan pertanian sebagai 
tujuan perjalanan untuk kegiatan 
pendidikan dan rekreasi (Barry dan 
Hellerstein, 2004). Snajzder et al. (2009) 
menekankan bahwa agrowisata memberi 
peluang wisatawan untuk terlibat dalam 
aktivitas rekreasi pedesaan untuk 
memperluas pengetahuan, pengalaman 
rekreasi dan hubungan usaha di bidang 
agro. 

Beberapa peneliti telah 
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menemukan alasan social dalam 
pengembangan agrowisata. Weaver 
dan Fennell (1997) menemukan 
motivasi responden Kanada adalah 
untuk berbagi pengalaman pedesaan 
dengan orang luar, peluang untuk 
bersosialisasi dan bertemu orang baru, 
dan kepuasan. Menurut Nickkerson et 
al. (2001) Agrowisata merupakan salah 
satu bentuk diversifikasi usaha yang 
memiliki nilai strategis. Ada beberapa 
alasan dari diversifikasi pertanian 
ke agrowisata, antara lain: 1) untuk 
mengatasi naik turunnya (fluktuasi) 
pendapatan dari sektor pertanian 
karena fluktuasi harga, 2) terbukanya 
lapangan kerja bagi keluarga petani 
sebagai tenaga kerja dalam sektor 
agrowisata, 3) adanya pendapatan 
tambahan bagi petani, 4) mengatasi 
program pertanian dari pemerintah 
yang merugikan/diskriminatif, 5) 
menjadi vacation market sekaligus 
sarana menjual hasil pertanian tanpa 
melalui jalur perdagangan yang biasa, 
6) adanya pemasukan pajak pemerintah, 
7) keuntungan sosial (menjalin interaksi 
dengan wisatawan/pengunjung) yang 
dapat menguntungkan dan menambah 
wawasan bagi pengunjung maupun 
masyarakat lokal.

Menurut Schilling et al. (2014) 
pengembangan agrowisata secara 
signifikan meningkatkan keuntungan 
pada usaha pertanian skala menengah 
dan gaya hidup petani tetapi tidak 
terlihat dampak pada pendapatan kas 

bersih per hektar yang dihasilkan oleh 
usaha pertanian skala komersial. Hal ini 
sesuai dengan yang ditemukan Schilling 
et al. (2012) bahwa usaha pertanian skala 
ini, yang sering terlibat dalam kegiatan 
agrowisata, sering melakukannya untuk 
alasan bukan berupa uang (misalnya, 
untuk mendidik masyarakat tentang isu-
isu pertanian, menghasilkan dukungan 
untuk kebijakan ketahanan pertanian, 
dan lain-lain).

Dalam prakteknya, pengembangan 
agrowisata tidak bisa dilepaskan 
dari masyarakat di sekitar kawasan 
agrowisata. Masyarakat lokal berperan 
besar dalam keberhasilan sebuah 
agrowisata. Hal ini disampaikan oleh 
Ife (1995) dan Pilgram (1994), yang 
menyatakan keterlibatan dan partisipasi 
masyarakat merupakan kriteria utama 
dalam pengembangan agrowisata 
yang berkelanjutan. Dalam upaya 
untuk melibatkan masyarakat dalam 
pengembangan agrowisata, lahirlah 
pemikiran untuk mengembangkan 
pariwisata yang lebih berpihak kepada 
masyarakat, dikenal dengan istilah 
Community Based Tourism (CBT) 
atau pariwisata berbasis komunitas/
masyarakat. Community Based Tourism 
(CBT) merupakan strategi pembangunan 
dengan menggunakan pariwisata sebagai 
alat untuk memperkuat kemampuan 
masyarakat dalam mengorganisasi 
dan mengelola sumberdaya melalui 
partisipasi masyarakat local (Anstrand, 
2006). Masyarakat menduduki posisi 
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sebagai bagian integral yang ikut 
berperan serta, baik secara subjek 
maupun objek. Partisipasi masyarakat 
merupakan suatu instrument yang 
utama karena memberikan potensi 
bagi pengembangan usaha pariwisata 
terutama dalam pengembangan 
agrowisata. 

Tanaman Salak terutama Salak 
Pondoh merupakan tanaman buah-
buahan tropis yang banyak terdapat di 
daerah utara Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yaitu di Kabupaten Sleman. 
Didukung dengan ketersediaan 
lahan dan juga potensi keunggulan 
demografis membuat salak pondoh 
menjadi primadona tingkat nasional 
dan sebagian juga telah diekspor 
keluar negeri. Hal ini tentu memberikan 
pemasukan finansial dan sekaligus 
mencirikan wilayah tersebut sebagai 
tempat penghasil salak yang khas di 
Indonesia. Walaupun demikian, salak 
pondoh beberapa waktu ini mengalami 
pasang surut penjualan yang diakibatkan 
semakin banyaknya salak-salak yang 
dikembangkan oleh daerah lain. Salah 
satu strategi pemasaran komoditi 
salak yang dapat meningkatkan nilai 
jual salak pondoh adalah dengan 
pengembangan agrowisata salak. 
Agrowisata Salak yang terdapat di 
Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta 
ada yang dikelola oleh masyarakat dan 
ada yang dikelola perseorangan. Dalam 
perkembangannya, agrowisata salak 
berbasis masyarakat mengalami pasang 

surut  karena  harus  bersaing dengan 
objek wisata lain. Oleh karena itu 
perlu adanya strategi pengembangan 
Agrowisata Salak berbasis masyarakat 
agar usaha tersebut dapat berkelanjutan. 
Salah satu kunci keberhasilan dari 
perencanaan strategi adalah pada 
pemilihan pasar dan penentuan 
kompetisi di tengah persaingan yang 
ada (Hooley et al. 1998; Sashi dan 
Stern, 1995). Untuk dapat bersaing di 
suatu pasar, Agrowisata Salak berbasis 
masyarakat harus mempertahankan 
dan meningkatkan pangsa pasar yang 
dikuasainya dengan mengetahui 
posisinya dalam industry. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk merumuskan 
strategi pengembangan Agrowisata 
Salak berbasis masyarakat di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 
melihat posisi pasar usaha.

LITERATUR REVIEW

Manajemen Strategi
Strategi adalah keputusan yang 

pada dasarnya berbentuk rencana yang 
bersifat umum sebagai sebuah rencana. 
Strategi menggariskan arah, tujuan, 
program dan pola prioritas alokasi 
sumber daya. Perumusan strategi yang 
baik dapat membantu menyusun dan 
mengalokasikan sumber daya organisasi 
secara spesifik berdasarkan keunggulan 
dan kelemahan, antisipasi perubahan 
lingkungan dan gerakan lainnya (Porter, 
1998).

Menurut David (2009) pengertian 
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manajemen strategis adalah seni dan 
pengetahuan dalam merumuskan, 
mengimplementasikan, serta mengeva-
luasi keputusan-keputusan lintas-
fungsional yang menjadikan sebuah 
organisasi mencapai tujuannya. 
Manajemen strategis berfokus pada 
usaha untuk mengintegrasikan 
manajemen, pemasaran, keuangan/
akuntansi, produksi/operasi, penelitian 
dan pengembangan, serta sistem 
informasi computer untuk mencapai 
keberhasilan organisasional. Tujuan 
manajemen strategis adalah untuk 
mengeksploitasi dan menciptakan 
peluang baru yang berbeda untuk 
masa mendatang; perencanaan jangka 
panjang, sebaliknya, mencoba untuk 
mengoptimalkan tren sekarang untuk 
masa datang.

Menurut Robbins (2007) mana-
jemen strategis adalah sekelompok 
keputusan dan tindakan manajerial yang 
menentukan kinerja jangka panjang 
organisasi. Manajemen strategis penting 
karena dapat membuat perbedaan 
dalam seberapa baik kinerja suatu 
organisasi dan berhubungan dengan 
kenyataan bahwa organisasi dari semua 
jenis dan ukuran menghadapi situasi 
yang terus berubah. 

Agrowisata Berbasis Masyarakat
Agrowisata adalah suatu kegiatan 

yang secara sadar ingin menempatkan 
sektor primer (pertanian) di kawasan 
sektor tersier (pariwisata) agar 

perkembangan sektor primer itu dapat 
lebih dipercepat. Petani mendapatkan 
peningkatan pendapatan dari kegiatan 
pariwisata yang memanfaatkan sektor 
pertanian tersebut. Kegiatan agrowisata 
dapat disebut sebagai kegiatan yang 
memihak pada rakyat miskin (Goodwin, 
2000).

Dalam pengembangan pariwisata 
terutama agrowisata tidak lepas dari 
peran dan keterlibatan masyarakat 
lokal. Murphy (1983) adalah pelopor 
yang secara khusus mengangkat 
keterkaitan antara industri pariwisata 
dan masyarakat sekitar destinasi 
wisata. Menurut Murphy, komunitas 
(masyarakat) berfungsi sebagai 
sumberdaya yang dapat dijual sebagai 
produk (wisata) yang dalam proses 
perkembangannya industri pariwisata 
dapat mempengaruhi setiap orang yang 
ada di dalam komunitas itu. Komunitas 
merupakan bagian yang menyeluruh 
dan harus menjadi orientasi dalam 
pengembangan produk wisata. Setiap 
pengembangan pariwisata harus 
dikaitkan dengan kebutuhan komunitas 
lokal.

Mill dan Marison (1985) 
menguatkan pendapat Murphy tentang 
peran masyarakat lokal terkait dengan 
komponen tujuan wisata yang terdiri dari 
atraksi wisata dan pelayanan pariwisata. 
Masyarakat menjadi pendukung 
atraksi dan pelaku pelayanan di tujuan 
wisata. Sebagai bagian dari tujuan 
wisata, masyarakat akan berinteraksi 
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dengan wisatawan dalam memberikan 
pelayanan atau sebagai bagian dari 
atraksi wisata.

Menurut Rashidpour et al. (2010) 
pengelolaan berbasis masyarakat 
(Community Based Management) 
adalah “suatu strategi untuk mencapai 
pembangunan yang berpusat pada 
manusia, dimana pusat pengambilan 
keputusan mengenai pemanfaatan 
sumber daya secara berkelanjutan 
di suatu daerah berada di tangan 
organisasi-organisasi dalam masyarakat 
di daerah tersebut. Pengelolaan 
seperti ini dilakukan untuk memberi 
kesempatan bagi masyarakat lokal dalam 
mengelola dan bertanggungjawab 
atas sumberdaya yang ada, mulai dari 
perencanaan hingga pemanfaatan 
atau hasil-hasilnya demi kesejahteraan 
masyarakat setempat.

Pentingnya peran masyarakat lokal 
juga digarisbawahi oleh Wearing (2001) 
yang menyatakan bahwa keberhasilan 
jangka panjang industri pariwisata 
tergantung pada tingkat penerimaan 
dan dukungan masyarakat lokal. Oleh 
karena itu, untuk memastikan bahwa 
pengembangan pariwisata di suatu 
tempat dapat dikelola dengan baik dan 
berkelanjutan, hal yang mendasar adalah 
memfasilitasi keterlibatan masyarakat 
lokal dalam proses pengembangan dan 
memaksimalkan nilai social ekonomi 
kegiatan pariwisata.

Boston Consulting Group (BCG)
The Boston Consulting Group 

(BCG) adalah sebuah perusahaan 
konsultan manajemen terkemuka yang 
mengembangkan dan mempopulerkan 
sebuah pendekatan yang dikenal 
sebagai matriks pertumbuhan pangsa 
pasar, seperti yang terlihat pada Gambar 
1. Delapan lingkaran menunjukkan 
ukuran besar dan kedudukan delapan 
usaha (bisnis) suatu perusahaan rekaan. 
Ukuran besar-kecilnya volume dolar dari 
setiap perusahaan sebanding dengan 
besarnya lingkaran. Lokasi setiap usaha 
menunjukkan laju pertumbuhan pasar 
dan pangsa pasar relatif (Kotler, 1991).

Khususnya, laju pertumbuhan 
pasar yang tergambar pada sumbu 
tegak menunjukkan laju pertumbuhan 
pasar pertahun dimana kegiatan 
bisnis itu berlangsung, dalam gambar 
ruang lingkupnya dari 0% hingga 
20%, meskipun ruang lingkup yang 
lebih besar dapat diperlihatkan. Laju 
pertumbuhan pasar yang melebihi 10 
% dianggap tinggi. Pangsa pasar relatif 
tergambar pada sumbu datar yang 
memperlihatkan pangsa pasar dari 
unit-unit bisnis strategik secara relatif 
dibandingkan dengan pesaingnya 
yang terbesar. Suatu pangsa pasar 
1,0 berarti bahwa volume penjualan 
unit bisnis strategis dari perusahaan 
tersebut adalah unggul, dan volume 
penjualannya sepuluh kali penjualan 
perusahaan yang terkuat berikutnya 
di dalam pasar. Besar-kecilnya pangsa 
pasar secara relatif dibagi dalam bagian 
yang tinggi dan rendah, digambar dalam 
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Skala log, sehingga jarak yang sama 
menunjukkan peningkatan persentase 
yang sama (Kotler, 1991).

Menurut Suwarsono (2002) tingkat 
pertumbuhan pasar yang diletakkan 
sebagai sumbu vertikal dalam matrik 
pertumbuhan pasar, digunakan sebagai 
satu-satunya indikator daya tarik 
industri, yang mencerminkan tingga 
rendahnya peluang bisnis yang tersedia. 
Untuk keperluan tersebut, tingkat 
pertumbuhan pasar diukur dengan 
menggunakan data historis dengan 
melihat tingkat penjualan industri masa 
lalu. Agar dapat mengeliminir pengaruh 
inflasi dan kenaikan harga-harga 
barang, diharuskan menggunakan 
ukuran unit barang yang terjual, 
bukan jumlah rupiah yang diterima. 
Pengukuran pangsa pasar diukur 
dengan tinggi rendahnya pangsa pasar 
relatif yang dimiliki perusahaan. Pangsa 
pasar relatif adalah perbandingan 
antara besarnya volume penjualan yang 
dikuasai perusahaan tertentu dengan 
volume penjualan yang dikuasai 
pesaing pokoknya. Dengan demikian, 
besarnya pangsa pasar relatif berwujud 
angka mutlak, bukan prosentase. 
Nilainya dapat lebih besar dibanding 
satu atau lebih kecil dibanding satu. 
Jadi pengertian pangsa pasar relatif 
berbeda dengan pangsa pasar. Pangsa 
pasar mengarah pada bagian pasar dari 
keseluruhan pasar yang dikuasai oleh 
perusahaan tertentu. Dengan demikian, 
besarnya pangsa pasar biasanya diukur 

dengan prosentase. 
Jika besarnya pangsa pasar relatif 

lebih besar dibanding satu yang berarti 
volume penjualan perusahaan lebih 
besar dibanding volume penjualan 
pesaing pokok maka perusahaan 
tersebut dinilai memiliki keunggulan, 
tidak peduli berapa besarnya pangsa 
pasar yang dimiliki, demikian pula 
sebaliknya. Jika pangsa pasar relatif 
dikuasai perusahaan tertentu lebih 
rendah dibanding satu, perusahaan 
tersebut ditafsirkan sebagai perusahaan 
yang lebih lemah dibanding pesaingnya, 
tidak peduli berapa besar pangsa pasar 
yang dikuasai (Suwarsono, 2002).

Matrik pertumbuhan pangsa pasar 
dibagi menjadi empat kotak, masing-
masing menunjukkan tipe bisnis yang 
berbeda-beda (Kotler 1991; Stern and 
Michael 2006)
a. Tipe Question Mark yaitu tipe usaha 

yang bergerak dalam pasar-pasar 
yang memiliki pertumbuhan tinggi, 
tetapi pangsa pasarnya relatif rendah. 
Tipe Question Mark ini memerlukan 
uang tunai yang besar, karena 
perusahaan masih harus menambah 
pabrik, perlengkapan, dan personalia 
untuk menyesuaikan diri dengan 
pasar yang pertumbuhannya tinggi 
karena perusahaan tersebut ingin 
mengambil alih kepemimpinan 
pasar.

b. Tipe star yaitu tipe usaha yang 
merupakan pemimpin pasar dalam 
sebuah pasar yang pertumbuhannya 
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tinggi. Tipe Star menyediakan uang 
tunai yang banyak untuk digunakan 
dalam perusahaan. Perusahaan 
harus mengaktifkan sejumlah besar 
uangnya untuk mempertahankan 
diri dalam kondisi laju pertumbuhan 
pasar dan mengatasi serangan dari 
para pesaingnya.

c. Tipe cash cow yaitu usaha yang 
berada pada laju pertumbuhan 
pasar tiap tahun menurun di bawah 
10 %, bisnis yang tadinya menjadi 
stars berubah menjadi cash cow, 
namun memiliki pangsa pasar 
relatif terbesar. Dikatakan cash cow 
atau penghasil uang tunai, karena 
menghasilkan sejumlah besar uang 
tunai bagi perusahaan. Perusahaan 
tidak perlu melakukan ekspansi 
karena laju pertumbuhan pasarnya 
rendah.

d. Tipe Pet yaitu tipe usaha yang 
mempunyai pangsa pasar yang 
lemah dalam pertumbuhan pasar 
yang terendah. Tipe demikian 
umumnya menghasilkan laba 
yang rendah atau rugi, meskipun 
diberi uang tunai cukup banyak. 
Perusahaan yang lemah sering 
menghabiskan lebih banyak waktu 
manajemen dan lebih baik ditutup.

Gambar 1. Matrik BCG

METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif yaitu metode yang 
bertujuan untuk menggambarkan sifat 
suatu keadaan pada saat penelitian 
dilaksanakan serta untuk melihat sebab-
sebab dari suatu gejala tertentu yang 
ada di lokasi penelitian (Traver, 1978). 
Penelitian ini merumuskan strategi 
pengembangan dengan melihat 
posisi pasar Agrowisata Salak berbasis 
masyarakat berdasarkan tingkat 
pertumbuhan pasar dan pangsa pasar 
relatif.

Metode pengambilan sampel usaha 
dilakukan secara purposive sampling 
yaitu teknik pengambilan sampel yang 
ditetapkan secara sengaja berdasarkan 
pada kriteria atau pertimbangan 
tertentu. Sampel yang diambil adalah 
Agrowisata Salak berbasis masyarakat 
(desa wisata yang mengelola kebun 
Salak), yaitu Desa Wisata Pulesari, 
Desa Wisata Pancoh, dan Desa Wisata 
Ledok Nongko dan Agrowisata Salak 
tidak berbasis masyarakat yaitu Desa 
Wisata Kembangarum. Data yang 
digunakan adalah data sekunder jumlah 

2 Pancoh Kembang 105 472 829 3.000 7.360
3 Pulesari Mandiri 6.035 23.833 51.665 52.994 63.974

Tidak Berbasis Masyarakat
4 Kembang Arum 21.146 21.914 22.122 24.016 22.068

Total Pengunjung  29.156 48.730 78.109 82.176 94.680

Secara keseluruhan, jumlah 
pengunjung Agrowisata Salak berbasis 
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pengunjung Agrowisata Salak berbasis 
masyarakat dan Agrowisata Salak tidak 
berbasis masyarakat dari tahun 2013-
2017.

Untuk mengetahui posisi pasar 
usaha agrowisata Salak berbasis 
masyarakat digunakan Analisis Boston 
Consulting Group (BCG). Menurut 
Kotler (1991) dan Suwarsono (2002), 
analisis Boston Consulting Group 
(BCG) ditentukan berdasarkan tingkat 
pertumbuhan pasar dan pangsa pasar 
relatif. Dalam penelitian ini, tingkat 
pertumbuhan pasar diukur dengan 
menggunakan data historis rata-
rata jumlah pengunjung per tahun 
agrowisata berbasis masyarakat dari 
tahun 2013 - 2017. Pangsa pasar relatif 
adalah perbandingan antara rata-rata 

jumlah pengunjung per tahun pada 
Agrowisata Salak berbasis masyarakat 
dengan rata-rata jumlah pengunjung 
per tahun yang dikuasai Agrowisata 
Salak tidak berbasis masyarakat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Agrowisata Salak berbasis 

masyarakat di Kabupaten Sleman 
mengalami pasang surut dalam 
perkembangan usahanya. Tidak sedikit 
agrowisata yang mengalami penutupan 
kegiatan. Hal ini disebabkan agrowisata 
tersebut mesti bersaing dengan objek 
wisata lain yang menawarkan atraksi 
lebih menarik, terutama dengan objek 
wisata yang sama-sama mengelola 
Agrowisata Salak. Agrowisata Salak 
berbasis masyarakat di Kabupaten 

Sleman harus bersaing dengan agrowisata yang tidak berbasis masyarakat yaitu 
Wisata Desa Kembangarum yang dikelola oleh perorangan. Rata-rata jumlah 
pengunjung per tahun pada Agrowisata Salak berbasis masyarakat dan Agrowisata 
Salak tidak berbasis masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Pengunjung Agrowisata Salak Tahun 2013-2017

No. Agrowisata Kelas
Jumah Pengunjung (Orang)

2013 2014 2015 2016 2017
Berbasis Masyarakat

1 Ledoknongko Tumbuh 1.870 2.511 3.493 2.166 1.278

2 Pancoh Kembang 105 472 829 3.000 7.360
3 Pulesari Mandiri 6.035 23.833 51.665 52.994 63.974

Tidak Berbasis Masyarakat
4 Kembang Arum 21.146 21.914 22.122 24.016 22.068

Total Pengunjung  29.156 48.730 78.109 82.176 94.680

Secara keseluruhan, jumlah 
pengunjung Agrowisata Salak berbasis 

masyarakat mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun sedangkan pengunjung 
Agrowisata Salak tidak berbasis 
masyarakat mengalami penurunan. 
Hal ini berpengaruh terhadap posisi 
pasar usaha tersebut. Hasil Analisis 
BCG berdasarkan pangsa pasar relatif 
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Agrowisata Salak berbasis masyarakat dan tingkat pertumbuhan pasar dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Tabel 2. Analisis BCG Agrowisata Salak berbasis masyarakat (CBT)

Tahun
Rata-rata Jumlah Pengunjung per tahun (Orang) Analisis BCG
Agrowisata 

Salak 
Agrowisata 
Salak CBT

Agrowisata Salak 
tidak CBT

Pangsa Pasar 
Relatif

Tingkat Pertumbuhan 
Pasar (%)

2013 29,156 8010 21146 0.38
2014 48,730 26816 21914 1.22 67.14
2015 78,109 55987 22122 2.53 60.29
2016 82,176 58160 24016 2.42 5.21
2017 94,680 72612 22068 3.29 15.22

Berdasarkan hasil analisis Boston 
Consulting Group (BCG) pada Tabel 2., 
posisi pasar agrowisata salak berbasis 
masyarakat pada tahun 2014 berada 
pada posisi Question Mark dimana pada 
saat itu pangsa pasar relatif agrowisata 
berbasis masyarakat rendah pada 
tingkat pertumbuhan pasar usaha yang 
tinggi. Pada tahun 2015 agrowisata 
salak berbasis masyarakat berada pada 
posisi Star dimana pangsa pasar relatif 
agrowisata salak berbasis masyarakat 
mulai naik pada tingkat pertumbuhan 
pasar usaha yang tinggi. Selanjutnya 
pada tahun 2016 posisi pasar agrowisata 
salak berbasis masyarakat berada 
pada posisi Cash Cow karena adanya 
penurunan tingkat pertumbuhan 
pasar. Penurunan ini disebabkan oleh 
adanya gejala-gejala akan meletusnya 
Gunung Merapi yang merupakan lokasi 
pengembangan agrowisata salak di 
tahun 2016, sehingga mengakibatkan 
pengunjung baik dari domestic maupun 

mancanegara menunda kunjungan 
wisata di daerah tersebut. Setelah 
kondisi mulai aman, pada tahun 2017 
posisi pasar agrowisata salak berbasis 
masyarakat kembali menduduki posisi 
Star dengan adanya peningkatan tingkat 
pertumbuhan pasar. Posisi Agrowisata 
Salak berbasis masyarakat berdasarkan 
analisis BCG dapat dilihat pada Gambar 
2.

Pangsa pasar relative agrowisata 
salak berbasis masyarakat dari tahun 
2015 sampai dengan 2017 mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan 
pesaing utama yaitu Agrowisata Salak 
Salak tidak berbasis masyarakat.  
Perkembangan jumlah pengunjung 
per tahun agrowisata salak tidak 
berbasis masyarakat pada tahun 2017 
mengalami penurunan karena kalah 
bersaing dengan agrowisata berbasis 
masyarakat.
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DISKUSI
Untuk dapat bersaing di suatu 

pasar, Agrowisata Salak berbasis 
masyarakat harus mempertahankan 
dan meningkatkan pangsa pasar yang 
dikuasainya dengan mengetahui 
posisinya dalam industry usahanya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
merumuskan strategi pengembangan 
agrowisata dengan melihat posisi 
pasar usaha berdasarkan tingkat 
pertumbuhan dan pangsa pasar relative 
usaha. Berdasarkan hasil analisis Boston 
Consulting Group (BCG), posisi pasar 
agrowisata salak berbasis masyarakat 
mengalami peningkatan dari tahun 
2014-2017 dimana pada tahun 2014 
berada pada posisi Question Mark dan 
pada tahun 2015 berada pada posisi Star. 
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Selanjutnya pada tahun 2016 posisi pasar 
agrowisata salak berbasis masyarakat 
(CBT) berada pada posisi Cash Cow dan 
pada tahun 2017 kembali menduduki 
posisi Star. Hal ini menunjukkan bahwa 
dari tahun 2015 sampai dengan 2017 
agrowisata salak berbasis masyarakat 
mengalami peningkatan pangsa pasar 
pada tingkat pertumbuhan pasar usaha 
yang semakin menurun. Perkembangan 
rata-rata jumlah pengunjung per 
tahun agrowisata salak tidak berbasis 
masyarakat dari tahun 2015-2017 
mengalami perkembangan yang 
lambat karena kalah bersaing dengan 
agrowisata berbasis masyarakat. 
Salah satu penyebab lambatnya 
perkembangan rata-rata jumlah 
pengunjung di agrowisata salak 
tidak berbasis masyarakat adalah 
tidak adanya peran aktif masyarakat 
sekitar dalam pengelolaan agrowisata 
tersebut. Wisata Desa Kembangarum 
dikelola oleh perseorangan dan dalam 
penentuan harga paket wisata, harga 
yang ditawarkan relatif tinggi sehingga 
mengakibatkan pengunjung lebih 
memilih agrowisata salak yang berbasis 
masyarakat yang memberikan harga 
paket wisata relatif murah. 

Sejak tahun 2014 perkembangan 
Agrowisata Salak Berbasis Masyarakat 
sudah mulai menggeliat usahanya 
berkat bimbingan dan dukungan 
Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 
serta masyarakat sekitar sehingga 
sampai saat ini berada pada posisi 

Star. Menurut David (2009), usaha 
yang berada pada posisi Star harus 
dikelola untuk mempertahankan posisi 
kuatnya selama mungkin. Salah satu 
strategi pengembangan yang dapat 
dilakukan adalah strategi Intensif atau 
integrasi vertical. Strategi integrasi 
vertical kurang cocok dengan kondisi 
desa wisata, karena desa wisata dikelola 
dari, oleh dan untuk masyarakat dan 
masing-masing desa wisata harus 
saling bersinergi untuk meningkatkan 
kunjungan wisata. Strategi intensif 
meliputi strategi pengembangan pasar, 
strategi pengembangan produk dan 
strategi penetrasi pasar.

Masyarakat Indonesia dihadapkan 
pada era Society 5.0 dimana masyarakat 
harus tanggap dengan perkembangan 
teknologi. Society 5.0 merupakan era 
yang dicetuskan oleh pemerintah 
Jepang dengan konsep masyarakat 
yang berpusat pada manusia 
(humancentered) dan berbasis teknologi 
(technology based). Di dalam konsep 
“Society 5.0” ini, manusia akan berperan 
lebih besar dengan mentransformasi 
big data menjadi suatu kearifan baru 
yang pada akhirnya meningkatkan 
kemampuan manusia untuk membuka 
peluang-peluang bagi kemanusian 
demi tercapainya kehidupan bermakna. 
Society 5.0 berupaya menempatkan 
manusia sebagai pusat inovasi (Wibawa 
dan Dinna, 2019). Pengembangan 
Agrowisata Salak Berbasis Masyarakat di 
era Society 5.0 diharapkan penuh dengan 
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inovasi-inovasi dari pihak pengelola 
agrowisata dimana dapat memberikan 
kenyamanan pada masyarakat. 

Pengembangan pasar dapat 
dilakukan dengan memperkenalkan 
produk/jasa saat ini ke area geografis 
yang baru melalui kegiatan promosi 
yang dilakukan dengan menggunakan 
teknologi dunia maya antara lain 
melalui web, social media dan media 
online lainnya sehingga penyebaran 
informasi bisa lebih luas baik dikenal 
di domestic maupun mancanegara.  
Strategi pengembangan produk 
dilakukan dengan meningkatkan 
penjualan melalui perbaikan produk/
jasa. Lokasi agrowisata salak yang 
relatif berdekatan mengakibatkan 
adanya persaingan dalam memperoleh 
pengunjung. Oleh karena itu, perlu 
adanya produk yang khas dari masing-
masing agrowisata melalui kegiatan-
kegiatan yang inovatif sehingga tidak 
terjadi persaingan antar agrowisata 
yang dikelola oleh masyarakat sekitar. 
Strategi penetrasi pasar dapat dilakukan 
dengan meningkatkan pangsa pasar 
untuk produk/jasa melalui pemasaran 
yang lebih besar. Pemasaran produk 
dapat dilakukan dengan menggunakan 
e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, 
Buka Lapak, Shopee, Traveloka, Pegi 
Pegi dan lain sebagainya. Saat ini, 
pemasaran produk wisata belum banyak 
menggunakan fasilitas e-commerce. 
Pihak pengelola agrowisata salak 
berbasis masyarakat masih melakukan 

kegiatan pemasaran melalui website, 
social media (Facebook, Instagram, 
Twitter), pemasaran door to door ke 
sekolah atau instansi pemerintah/
swasta, dan kerjasama dengan agen 
perjalanan. 

Pengembangan agrowisata 
salak berbasis masyarakat pada era 
Society 5.0, nilai baru yang diciptakan 
melalui inovasi akan menghilangkan 
kesenjangan regional, usia, jenis 
kelamin, dan bahasa dan memungkinkan 
penyediaan produk dan layanan yang 
dirancang secara halus untuk beragam 
kebutuhan individu dan kebutuhan 
laten. Dengan cara ini, akan mungkin 
untuk mencapai masyarakat yang 
dapat mempromosikan pembangunan 
ekonomi dan menemukan solusi 
untuk masalah social (Raharja, 2019). 
Peningkatan produktivitas melalui 
digitalisasi dan reformasi model bisnis 
didorong untuk terus berkembang, 
dan pada saat yang sama, ekonomi 
dan masyarakat baru akan diwujudkan 
dengan mempromosikan inovasi dan 
globalisasi.

KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini adalah 

posisi pasar agrowisata salak berbasis 
masyarakat dari tahun 2014-2017. 
Dengan diketahuinya posisi pasar 
suatu usaha, maka pemilik usaha 
dapat menentukan strategi yang 
dapat dilakukan untuk dapat bersaing 
dengan usaha yang sejenis (pesaing). 
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Posisi pasar agrowisata salak berbasis 
masyarakat mengalami peningkatan 
dari tahun 2014-2017 dimana pada 
tahun 2014 berada pada posisi Question 
Mark dan pada tahun 2015 berada pada 
posisi Star. Selanjutnya pada tahun 
2016 posisi pasar agrowisata salak 
berbasis masyarakat berada pada posisi 
Cash Cow dan pada tahun 2017 kembali 
pada posisi Star. Salah satu strategi 
pengembangan yang dapat dilakukan 
adalah strategi Intensif atau integrasi 
vertical.
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ABSTRACT
The research aims to determine the influence of internal factors, including: land 
area ownership, farming experience, and external factors that include: availability 
of facilities, characteristics of innovation, and sources of information toward the 

adoption of the control of Fusarium wilt 
disease in shallots. The research was 
held from February 19, 2019 to July 21, 
2019. The method used census which 
was conducted in 40 respondents who 
had participated in SL-UPSUS (Sekolah 
Lapang – Upaya Khusus) of shallots in 
2017. Data was obtained by interviews 
with questionnaires, then analyzed by 
multiple linear regression. The results 
of the research showed simultaneously, 
land area ownership, farming experience, 
availability of facilities, characteristics of 
innovation, and sources of information 
variables affect significantly, and 
partially, only availability of facilities 
affect significantly toward the adoption 
of Fusarium wilt disease control.

Keywords: internal factors, external, 
adoption, Fusarium wilt disease

PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan salah 

satu dari 5 komoditas hortikultura 
dengan luas panen terbesar di Indonesia 
selain cabai, kentang, kubis, dan petsai 
(BPS Indonesia, 2018). Kabupaten 
Bantul adalah produsen bawang merah 
terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta, 
yaitu 79.102 kwintal (56,58%) dari 
stok bawang merah Daerah Istimewa 
Yogyakarta (BPS DIY, 2017). Kecamatan 
Kretek adalah penghasil komoditas 
bawang merah terbesar selama 5 tahun 
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terakhir (2013-2018) (BPS Kretek, 2013-
2018).

Produktivitas bawang merah di 
Desa Tirtohargo pada tahun 2018 
mencapai 15,2 ton/ha, hasil tersebut 
lebih rendah daripada hasil demplot 
SL- UPSUS bawang merah yang 
dilaksanakan di Kecamatan Kretek, yaitu 
mampu mencapai 22 ton/ha (BPP Kretek, 
2017), dengan berbagai kegiatan yaitu 
penggunaan benih unggul bermutu, 
pemupukan berimbang, pengairan, dan 
pengendalian Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT) dengan Pengendalian 
Hama Terpadu (PHT) serta pemanenan 
pada umur yang tepat.

Salah satu penyebab adanya 
kesenjangan produktivitas aktual dengan 
potensialnya adalah hama penyakit 
pada tanaman bawang merah. Penyakit 
yang biasa menyerang tanaman bawang 
merah (Allium cepa var. ascalonicum L. 
atau biasa disingkat Allium ascalonicum 
L) adalah layu Fusarium yang disebabkan 
oleh Fusarium oxysporum. Pada tahun 
2018, 62,5 % (25 ha dari 40 ha) tanaman 
bawang merah terserang penyakit layu 
Fusarium dengan intensitas dari 10% 
dan bertambah menjadi 15% (Sunardi, 
2018).

Fusarium oxysporum merupakan 
cendawan tular tanah dan menyebabkan 
layu pada jaringan vaskuler, busuk 
akar, daun layu dan menguning serta 
rebah kecambah. Penyakit moler atau 
layu Fusarium (Twisting Disease) biasa 
menyerang tanaman bawang merah 

baik pada tanaman muda (1-4 Minggu 
Setelah Tanam) maupun pada tanaman 
tua. Fusarium oxysporum mampu 
bertahan hidup lama di dalam tanah 
meskipun tanpa tanaman inang dan 
dapat tersebar pula lewat air pengairan 
dari tanah yang terkontaminasi, dari satu 
tempat ke tempat lainnya. Infeksi akhir 
pada umbi yang terjadi di pertanaman 
akan terbawa sampai umbi disimpan di 
gudang. Cendawan akan berkembang 
mulai dari dasar umbi, lalu masuk ke 
dalam umbi lapis. Jika umbi digunakan 
sebagai bibit, penyakit tersebut akan 
tersebar di lapangan. Drainase yang 
buruk dan kelembaban tanah yang tinggi 
sangat membantu berkembangnya 
penyakit moler tersebut (Balitsa, 2005).

Faktor penyebab ledakan OPT 
dapat disebabkan karena pengendalian 
hama penyakit terpadu belum 
diterapkan secara benar oleh petani. 
Menurut Balai Penyuluhan Pertanian 
Kretek (2018), baru 50% petani yang 
menerapkan pengendalian hama 
penyakit pada tanaman bawang merah, 
baik menggunakan perangkap alami, 
agen hayati, pestisida hayati dan kimia 
terbatas. Padahal pengendalian terpadu 
didasarkan pada konsep kelestarian 
lingkungan, sehingga penggunaan 
bahan-bahan kimiawi adalah pilihan 
terakhir dalam mengendalikan hama 
penyakit. Sehingga dapat dirumuskan 
tujuan kajian adalah: 1) untuk 
mengetahui pengaruh luas lahan, 
pengalaman berusahatani, ketersediaan 
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sarana, akses prasarana, dan sumber 
informasi petani secara simultan 
terhadap pengendalian layu Fusarium 
pada tanaman bawang merah di Desa 
Tirtohargo; 2) untuk mengetahui 
pengaruh luas lahan, pengalaman 
berusahatani, ketersediaan sarana, sifat 
inovasi, sumber informasi petani secara 
parsial terhadap pengendalian layu 
Fusarium pada tanaman bawang merah 
di Desa Tirtohargo.

METODE KAJIAN
Waktu dilaksanakannya kajian 

ini adalah pada tanggal 19 Februari 
2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 
2019, berlokasi di Desa Tirtohargo, 
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan 
Kabupaten Bantul adalah dilaksanakan 
secara purposive sampling, dengan 
pertimbangan Kabupaten Bantul adalah 
penghasil komoditas bawang merah 
terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta 
(BPS Bantul, 2017). Penentuan 
Kecamatan Kretek adalah dilaksanakan 
secara purposive sampling, dengan 
pertimbangan kecamatan Kretek 
merupakan daerah penghasil bawang 
merah terbesar di Kabupaten Bantul 
(BPS DIY, 2017). Penentuan Desa adalah 
dilaksanakan secara purposive sampling, 
dengan pertimbangan Desa Tirtohargo 
pernah terserang layu Fusarium pada 
tahun 2018. Penentuan responden 
adalah dengan sampling jenuh (sensus), 
yaitu semua kelompok tani di Desa 

Tirtohargo yang mengikuti SL-UPSUS 
bawang merah (BPP Kretek, 2017 dan 
2018), kelompok tani Dewi Sri dan 
Ngudi Tani.

Data primer diperoleh dengan 
wawancara dengan kuesioner kepada 
responden yang telah ditetapkan, yaitu 
sejumlah 40 orang. Data yang dihasilkan 
dari kuesioner adalah data ordinal 
sehingga dilakukan konversi menjadi 
data interval dengan MSI (Metode 
Suksesif Interval). Data sekunder berupa 
Programa BPP Kretek, Kecamatan Kretek 
dalam Angka, Bantul dalam Angka, 
Statistika Hortikultura Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Statistika Pertanian dan 
sebagainya yang diperoleh dari BPP 
ataupun data unduhan dalam situs web.

Variabel dependen dalam kajian 
adalah pengendalian layu Fusarium 
pada tanaman bawang merah (Y). 
Variabel independen dalam kajian 
adalah 1) kepemilikan luas lahan (X1), 2) 
pengalaman bertani (X2), 3) ketersediaan 
sarana (X3), 4) sifat inovasi (X4), dan 5) 
sumber informasi (X5). Analisis deskriptif 
dibuat dengan menilai skala jawaban 
tertutup dari responden dibuat dalam 
bentuk pernyataan positif ( jawaban yang 
diharapkan) diberi nilai tiga (3) hingga 
pernyataan negatif ( jawaban yang tidak 
diharapkan) diberi nilai satu (1). Analisis 
regresi linear berganda dihitung dengan 
alat bantu SPSS Statistic 24. Rumus yang 
digunakan dengan variabel >2 adalah 
sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + 
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b5X5 +	ɛ

Keterangan :
Y   = Pengendalian penyakit layu 

Fusarium (skor)
X1 = luas lahan (m2)
X2 = pengalaman bertani (tahun)
X3 = ketersediaan sarana (skor)
X4 = sifat inovasi (skor)
X5 = sumber informasi (skor)

Selanjutnya persamaan regresi 
yang ada dilakukan uji kelayakan yang 
meliputi:
a. Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi (R²) 
digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar prosentase 
sumbangan pengaruh variabel 
independen secara serentak 
terhadap variabel dependen.

b. Uji Keterandalan Model (Uji F)
Uji F atau uji koefisien regresi secara 
serentak, yaitu untuk mengetahui 
pengaruh variabel independen se-
cara serentak terhadap variabel de-
penden.
Apabila F hitung ≤ F tabel (0,05) 
maka Hₒ diterima
Apabila F hitung ≥ F tabel (0,05) 
maka Hₒ ditolak

c. Uji Koefisien Regresi (Uji T)
Uji t dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh variabel independen 
secara parsial terhadap variabel 
dependen.
Apabila t hitung ≤ t tabel (0,05) maka 
Hₒ diterima

Apabila t hitung ≥ t tabel (0,05) maka 
Hₒ ditolak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Karakteristik 
Petani

Desa Tirtohargo memiliki luas 
sekitar 367,69 ha, dengan luas sawah 
sebesar 170 ha. Desa Tirtohargo 
memiliki 6 dusun, yaitu Dusun Baros, 
Dusun Muneng, Dusun Karang, Dusun 
Gegunung, Dusun Kalangan, dan Dusun 
Gunungkunci. Usia penduduk Desa 
Tirtohargo adalah 1.623 orang yang 
berusia

>19 tahun (52,9%), dan berusia 
<19 tahun adalah 1.444 orang (47,1%). 
Mata pencaharian terbesar di Desa 
Tirtohargo adalah peternak, sebanyak 
469 orang (15,29%) dari populasi, 
sedangkan untuk petani (petani pemilik, 
pemilik penggarap, penggarap/
penyewa) mencapai 368 orang (11,99%) 
dari populasi. Rata-rata pendidikan 
masyarakat di Desa Tirtohargo adalah 
tamat SD sebanyak 934 orang (30,45%) 
dari populasi, kemudian tamat SLTP 
sebanyak 858 orang (27,98%) dari 
populasi, dan 617 (20,12%) orang dari 
populasi. Sedangkan pendidikan D1-S3 
adalah 364 orang (11,86%) dari populasi.

Distribusi petani berdasarkan luas 
lahan yang ditanami bawang merah di 
Desa Tirtohargo yaitu 45,00% (<0,1 ha), 
40% (0,1-0,2 ha), dan 17,5% (>0,2 ha). 
Berdasarkan tabulasi data, rata-rata luas 
lahan usahatani bawang merah adalah 
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sebesar 1.365 m2. Berdasarkan hasil 
kajian, pengalaman bertani bawang 
merah menunjukan bahwa pengalaman 
bertani petani adalah 57,50% (20-
40 tahun) dan 42,50% (<20 tahun). 
Berdasarkan tabulasi data, rata-rata 
pengalaman bertani bawang merah 
adalah mencapai ±22 tahun.

Ketersediaan sarana adalah input 
petani dalam melakukan pengendalian 
hama penyakit pada tanaman bawang 
merah, yaitu benih varietas lokal, pupuk 
organik, Trichoderma sp. dan pestisida 
hayati/nabati. Diketahui bahwa distribusi 
petani berdasarkan ketersediaan sarana 
adalah 45,00% (sedang), 37,50% 
(rendah), dan 17,50% (tinggi). Hal ini 
menunjukan bahwa ketersediaan sarana 
dalam pengendalian penyakit layu 
Fusarium menurut petani adalah kurang 
mudah didapatkan.

Sifat inovasi yang dikaji adalah 
pengendalian layu Fusarium secara 
terpadu (kultur teknis, mekanik/fisik, 
biologi/hayati) pada bawang merah 
dengan aspek subvariabel adalah 
keuntungan relatif (relative advantage), 
kesesuaian dengan kebutuhan 
(compability), kerumitan (complexity), 
ketercobaan (triablitity), dan kemudahan 
untuk diamati (observability). Diketahui 
bahwa distribusi petani berdasarkan sifat 
inovasi adalah 52,50% (tinggi), 37,50% 
(sedang), dan 10,00% (rendah). Hal ini 
menunjukan persetujuan petani bahwa 
sifat inovasi pengendalian layu Fusarium 
secara terpadu sesuai diterapkan di 

Desa Tirtohargo, yaitu menguntungkan, 
sesuai dengan kebutuhan, tidak rumit, 
dapat dicobakan dalam skala besar 
maupun kecil, dan mudah diamati 
hasilnya.

Sumber informasi yang 
dimaksud adalah sumber petani dalam 
memperoleh informasi mengenai 
pengendalian hama penyakit pada 
tanaman bawang merah. Aspek sumber 
informasi yang dikaji adalah PPL (Petugas 
Penyuluhan Lapangan), PPOPT (Petugas 
Pengendalian Organisme Pengganggu 
Tanaman), media cetak (brosur, leaflet, 
folder), dan media internet. Distribusi 
petani berdasarkan sumber informasi 
adalah 75,00% (sedang), 15,00% 
(tinggi), dan 10,00% (rendah). Hal 
ini menunjukan persetujuan petani 
bahwa sumber informasi pengendalian 
hama penyakit pada tanaman bawang 
merah yang didapatkan oleh petani 
adalah berasal dari PPL, PPOPT, media 
cetak (brosur, folder, leaflet) dan media 
internet.

Penerapan pengendalian penyakit 
layu Fusarium adalah pengendalian 
terpadu, yang dilakukan baik secara 
kultur teknis hingga pengendalian hayati, 
yang meliputi pemilihan varietas, seleksi 
benih, perlakuan benih, penggunaan 
pupuk organik, eradikasi, penggunaan 
Trichoderma sp. (rekomendasi), dan 
pestisida hayati/nabati. Distribusi petani 
berdasarkan penerapan pengendalian 
penyakit layu Fusarium pada bawang 
merah adalah 50,00% (rendah), 42,50% 

variabel independen dapat dilihat pada 
tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh Variabel Dependen 

terhadap Variabel Independen
No. Variabel thitung Nilai signifikansi Keterangan

1. Kepemilikan luas lahan (X1) 0,219 0,828 Tidak signifikan

2. Pengalaman bertani (X2) 1,349 0,186 Tidak signifikan

3. Ketersediaan sarana (X3) 3,815 0,001* Signifikan
4. Sifat inovasi (X4) 0,915 0,367 Tidak signifikan
5. Sumber informasi (X5) 0,804 0,427 Tidak signifikan

Fhitung 4,545 0,003* Signifikan
Sumber: data primer, 2019 (diolah)
Ket: *signifikan pada α (0,05)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 
1, didapatkan nilai Fhitung = 4,545 >  Ftabel 
= 2,49. Sedangkan nilai signifikansi 
secara simultan adalah 0,003 < 0,005, 
maka Ho ditolak. Kesimpulannya, 
variabel kepemilikan luas lahan (X1), 
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(sedang), dan 7,50% (tinggi). Penilaian 
rendah artinya petani tidak menerapkan, 
sedangkan sedang artinya kadang-
kadang menerapkan atau hanya pada 
1 kali musim tanam, sedangkan tinggi 
artinya petani selalu menerapkan, baik 
pada musim tanam 1 maupun 2.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Penerapan Pengendalian Penyakit 

Layu Fusarium pada Tanaman Bawang 
Merah

Koefisien determinasi dihitung 
untuk mengetahui berapa persen 
pengaruh variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen secara 
simultan. Koefisien determinasi kajian 
(R2) adalah 0,401. Ini berarti variabel 
kepemilikan luas lahan (X1), pengalaman 

bertani (X2), ketersediaan sarana (X3), sifat inovasi (X4), dan sumber informasi (X5) 
memiliki pengaruh sebesar 40,1% terhadap penerapan pengendalian penyakit layu 
Fusarium (Y), sedangkan 59,9% dipengaruhi variabel lain di luar kajian.

Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 
dijelaskan dalam rumus regresi sebagai berikut.

Y = -0,283 + 0,09386X1 + 0,056X2 + 0,831X3 + 0,131X4 +0,211X5

Hasil uji simultan dan uji parsial masing-masing variabel dependen terhadap 

variabel independen dapat dilihat pada 
tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh Variabel Dependen 

terhadap Variabel Independen
No. Variabel thitung Nilai signifikansi Keterangan

1. Kepemilikan luas lahan (X1) 0,219 0,828 Tidak signifikan

2. Pengalaman bertani (X2) 1,349 0,186 Tidak signifikan

3. Ketersediaan sarana (X3) 3,815 0,001* Signifikan
4. Sifat inovasi (X4) 0,915 0,367 Tidak signifikan
5. Sumber informasi (X5) 0,804 0,427 Tidak signifikan

Fhitung 4,545 0,003* Signifikan
Sumber: data primer, 2019 (diolah)
Ket: *signifikan pada α (0,05)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 
1, didapatkan nilai Fhitung = 4,545 >  Ftabel 
= 2,49. Sedangkan nilai signifikansi 
secara simultan adalah 0,003 < 0,005, 
maka Ho ditolak. Kesimpulannya, 
variabel kepemilikan luas lahan (X1), 

pengalaman bertani (X2), ketersediaan 
sarana (X3), sifat inovasi (X4), dan sumber 
informasi (X5) adalah berpengaruh 
signifikan terhadap variabel penerapan 
pengendalian penyakit layu Fusarium 
pada tanaman bawang merah (Y).

Hasil uji parsial kepemilikan luas 
lahan menyatakan bahwa nilai thitung 
adalah 0,219, dimana thitung < ttabel (2,032), 
dengan signifikansi 0,828, yaitu >  0,05, 
artinya Ho diterima. Maka dinyatakan 
bahwa kepemilikan luas lahan 
berpengaruh tidak signifikan terhadap 
pengendalian penyakit layu Fusarium 
pada tanaman bawang merah. Di Desa 
Tirtohargo, pengendalian penyakit layu 
Fusarium dapat diterapkan oleh petani 
baik yang memiliki lahan sempit maupun 
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luas. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Ryan, Prihtanti, dan Nadapdap (2018) 
yang menyatakan bahwa luasan lahan 
budidaya tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penerapan inovasi. Petani 
memiliki kesadaran untuk merawat 
tanaman mereka dengan baik meskipun 
mereka hanya memiliki luasan tanam 
bawang merah dengan skala kecil.

Nilai thitung pada variabel 
pengalaman bertani adalah 1,349, 
dimana thitung < ttabel (2,032), dengan 
signifikansi 0,186, yaitu > 0,05, artinya 
Ho diiterima. Maka dinyatakan bahwa 
pengalaman bertani berpengaruh 
tidak signifikan terhadap pengendalian 
penyakit layu Fusarium pada tanaman 
bawang merah. Di Desa Tirtohargo, 
baik petani yang sudah lama melakukan 
usahatani ataupun petani baru memiliki 
kemampuan yang sama dalam 
menerapkan pengendalian penyakit layu 
Fusarium pada tanaman bawang merah. 
Hal ini tidak sejalan dengan pendapat 
Ryan, Prihtanti, dan Nadapdap (2018) 
yang menyatakan bahwa pengalaman 
bertani berpengaruh signifikan terhadap 
proses penerapan teknologi baru.

Ketersediaan sarana berpengaruh 
signifikan terhadap pengendalian 
penyakit layu Fusarium pada tanaman 
bawang merah, dimana signifikansinya 
adalah 0,001, yaitu < 0,05. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Astuti, Sugandi, 
dan Hamdan (2016) yang menyatakan 
bahwa penyediaan sarana produksi 
berpengaruh signifikan terhadap 

proses penerapan teknologi baru. 
Semakin mudah dan terjangkau suatu 
sarana, maka semakin bersedia petani 
mengendalikan. Ketersediaan sarana 
yang dikaji adalah 4 jenis sarana yang 
meliputi: 1) ketersediaan benih varietas 
“relatif tahan” spesifik lokasi yaitu benih 
Tiron dan Crok Kuning yang asli Bantul; 
2) ketersediaan pupuk organik, baik 
pupuk kandang atau pupuk kompos; 3) 
ketersediaan agens hayati Trichoderma 
yang merupakan rekomendasi dari Dinas 
Pertanian Bantul; dan 4) ketersediaan 
pestisida nabati/hayati.

Ketersediaan benih varietas Tiron 
dan Crok Kuning di Desa Tirtohargo 
tergolong sulit didapatkan karena petani 
banyak yang beralih ke benih varietas 
Thailand, Nganjuk, ataupun Filipina. 
Harga jual varietas Tiron yang lebih 
murah menyebabkan petani beralih 
varietas. Selain itu, petani mendapatkan 
benih dari membeli ke produsen benih, 
tidak membenihkan sendiri. Hanya 
sebagian kecil yang masih membenihkan 
sendiri karena benih yang dihasilkan 
petani tidak mampu bertahan lama 
dan cepat busuk. Ketersediaan pupuk 
organik sendiri mudah didapatkan, 
karena petani ada yang memelihara 
ternak sendiri dan kotorannya dijadikan 
pupuk kandang, selain itu toko tani di 
Desa Tirtohargo juga menjual pupuk 
organik. Ketersediaan agens hayati rata-
rata petani menjawab sulit didapatkan, 
karena hanya ada di LPHPT (Laboratorium 
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman) 
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yang berlokasi di Kecamatan Pandak, 
±15 kilometer jaraknya dari Desa 
Tirtohargo. Sedangkan ketersediaan 
pestisida nabati menurut petani 
adalah sulit didapatkan. Petani yang 
menggunakan pestisida hayati/nabati 
biasanya membuat sendiri, dan jarang 
ditemukan.

Variabel sifat inovasi berpengaruh 
tidak signifikan terhadap pengendalian 
penyakit layu Fusarium pada tanaman 
bawang merah. Dari uji parsial, nilai 
thitung adalah 0,915, dimana thitung < 
ttabel (2,032), dengan signifikansi 0,367, 
yaitu >  0,05, artinya Ho diterima. 
Subvariabel yang dikaji adalah 
keuntungan relatif, kesesuaian dengan 
kebutuhan, kerumitan, ketercobaan, 
dan kemudahan observasi. Meskipun 
demikian, pengaruh sifat inovasi tidak 
signifikan. Hal ini tidak sesuai pendapat 
Ryan, Prihtanti, dan Nadapdap (2018) 
yang menyatakan bahwa sifat inovasi 
berpengaruh signifikan terhadap 
penerapan inovasi.

Sumber informasi berpengaruh 
tidak signifikan terhadap pengendalian 
penyakit layu Fusarium pada tanaman 
bawang merah. Hasil uji parsial 
menyatakan bahwa nilai thitung adalah 
0,804, dimana thitung < ttabel (2,032), 
dengan signifikansi 0,427, yaitu > 0,05, 
artinya Ho diterima. Petani di Desa 
Tirtohargo mendapatkan informasi 
dari penyuluh, PPOPT, media cetak 
(brosur, leaflet, folder), dan sebagian 
kecil dari media internet, namun 

penerapan pengendalian penyakit layu 
Fusarium tidak ditentukan oleh sumber 
petani dalam memperoleh informasi 
pengendalian penyakit layu Fusarium. 
Ini menyatakan bahwa petani yang 
mendapatkan informasi dari sumber-
sumber seperti penyuluh, PPOPT, 
media cetak (brosur, leaflet, folder) dan 
media internet ataupun petani yang 
mendapatkan informasi selain di atas 
mempunyai kecepatan yang sama dalam 
menerapkan inovasi baru. Informasi 
yang didapat selain dalam variabel 
ketika ditanyakan kepada petani adalah 
petani lain (sesama petani) dan sales 
pupuk/pestisida.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil kajian, 

didapatkan kesimpulan adalah: 1) secara 
simultan, faktor luas lahan, pengalaman 
berusahatani, ketersediaan sarana, 
sifat inovasi, dan sumber informasi 
berpengaruh signifikan terhadap 
penerapan petani dalam pengendalian 
penyakit layu Fusarium pada tanaman 
bawang merah; 2) secara parsial, faktor 
luas lahan, pengalaman berusahatani, 
sifat inovasi, dan sumber informasi 
berpengaruh tidak signifikan, tetapi 
faktor ketersediaan sarana berpengaruh 
secara signifikan terhadap pengendalian 
penyakit layu Fusarium  pada tanaman 
bawang merah

Saran yang bisa disampaikan adalah 
perlu adanya desain pemberdayaan 
untuk mengoptimalkan ketersediaan 
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sarana (benih varietas lokal, pupuk 
organik, Trichoderma, dan pestisida 
hayati/nabati), adanya pelatihan dan 
penyediaan sarana pengendalian di 
kelompok tani.
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ABSTRACT
Generation Z starts joining the workplace. Social and Economic differences, would 
shape different generation with different attitudes, values and behaviors. Study in US 
confirms that Gen Z is more realistic and self-reliant. Job security and money are on 
the priority list. They still want to build their own business, but they are more realistic 
compare to Gen Y. Global even and development will impact different countries at 
different rate and intensity. Therefore, generational characteristic may be culturally 
and country specific. This study aimed to see the characteristic of Gen Z in Indonesia. 
Descriptive quantitative study was done at one University in Bogor, Indonesia. One 
hundred and fifty respondents joint the survey with answering survey questionnaires. 
The finding of the study confirms other study done by the same authors at other 
university in Indonesia, Job security and money are considered important. Unlike Gen 
Y, they are willing to work harder for extra money and being reallocated for good job 
opportunities. They also consider to talk, get feedback, contribute opinion face to face 
is important. Due to small size samples, bigger sample size is recommended to have 
generalization of Gen Z characteristic in Indonesia. This study gives contribution to both 
theoretical and practical. To theoretical, this study contributes empirical evidence of Gen 
Z characteristic in Indonesia. To practical, this study will give insight to management 
that Gen Z is different with Gen Y, therefore they need different treatment.

Key words: Characteristic, Generation Z, Indonesia,

ABSTRAK
Generasi Z mulai bergabung dalam dunia kerja. Perbedaan sosial dan ekonomi, 
akan membentuk generasi yang berbeda dengan berbagai sikap, nilai dan perilaku. 
Studi di AS menegaskan bahwa Generasi Z lebih realistis dan mandiri. Keamanan 
pekerjaan dan uang ada dalam daftar prioritas. Mereka masih ingin membangun 
bisnis mereka sendiri, tetapi mereka lebih realistis dibandingkan dengan Generasi Y 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 93

(Millennial). Akan tetapi studi menunjukkan bahwa karakteristik generasi mungkin 
spesifik terhadap budaya dan negara karena peristiwa dan perkembangan global 
berdampak pada berbagai negara dengan intensitas yang berbeda. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat karakteristik Generasi Z di Indonesia. Studi kuantitatif 
deskriptif dilakukan di Sekolah Vokasi Kementerian Pertanian di Bogor, Indonesia. 
Seratus lima puluh responden bergabung dalam survei dengan menjawab kuesioner 
survei. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi studi lain yang dilakukan oleh 
penulis yang sama di perguruan tinggi lain di Indonesia, Keamanan kerja dan uang 
dianggap penting. Tidak seperti Generasi Y (Millennial), mereka bersedia bekerja 
lebih keras untuk mendapatkan uang tambahan dan mencari kesempatan kerja yang 
lebih baik. Mereka juga mempertimbangkan untuk berbicara, mendapatkan umpan 

balik, memberikan pendapat secara 
langsung. Karena sampel berukuran 
kecil, ukuran sampel yang lebih besar 
direkomendasikan untuk mendapatkan 
generalisasi karakteristik Generasi Z 
di Indonesia. Studi ini memberikan 
kontribusi baik secara teoritis maupun 
praktis. Secara teoritis, penelitian ini 
memberikan bukti empiris karakteristik 
Generasi Z di Indonesia. Secara praktis, 
penelitian ini akan memberikan 
wawasan kepada manajemen bahwa 
Generasi Z berbeda dengan Generasi 
Y (Millennial), oleh karena itu mereka 
memerlukan  perlakuan yang berbeda.

Kata Kunci: Generasi Z, Indonesia, 
Karakteristik

PENDAHULUAN
Generasi Z (Gen Z), yang lahir 

di tahun 1995, mulai memasuki usia 
angkatan kerja. Sehingga di satu tempat 
kerja akan ada 3 generasi yaitu Generasi 
X (Gen X), Generasi Y (Gen Y) atau 
Millenial dan Generasi Z (Gen Z). Studi 
terdahulu membuktikan bahwa setiap 
generasi memiliki karakteristik, nilai 
dan perilaku yang berbeda. Memahami 
perbedaan tersebut bisa membantu 
mencegah konflik di tempat kerja. 
Memahami perbedaan karakteristik, 

nilai dan prilaku juga bisa membuat 
pengambil keputusan memperlakukan 
masing-masing generasi  dengan tepat 
untuk tetap menjaga produktifitas dan 
motivasi mereka.

Bagaimana Gen Z bisa berbeda 
dengan Gen Y. Gen Z dan Gen Y 
dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi 
yang berbeda. Misalnya peristiwa 
serangan WTC tanggal 11  September 
2001, mereka masih sangat kecil untuk 
bisa memahami. Mereka juga tidak 
ingat peristiwa peran Iran Irak. Akan 
tetapi berbeda dengan Gen Y yang lahir 
dan besar di masa perekonomian yang 
booming, Gen Z mengalami kehidupan 
dengan ketidakpastian ekonomi (resesi 
hebat pada tahun 1998). Perbedaan-
perbedaan tersebut yang membentuk 
nilai-nilai  prilaku Gen Z berbeda dengan 
generasi sebelumnya (Tulgan, 2013).

Di tahun 2020 secara global 
diperkirakan Gen Z akan menempati 
posisi 20% dari total angkatan (Monster 
Worldwide, 2016). Pada waktu tersebut 
Z akan mencapai 2,56 milyar individu. 
Akan ada 3 generasi yang berbeda yang 
bekerja sama dalam satu perusahaan. 
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Ketiga generasi tersebut mempunyai 
nilai, perilaku, dan sikap yang berbeda. 
Setiap generasi memiliki kemampuan 
dan kompetensi yang unik. Mengelola 
dinamika multi generasi merupakan 
tantangan utama bagi para manajer. 
Memanfaatkan mereka adalah kunci 
keberhasilan organisasi (Rani & Samuel, 
2016).

Saat ini, literatur tentang Gen 
Z masih terbatas. Survei dan studi 
yang tersedia tentang Gen Z, yang 
menekankan betapa berbedanya 
mereka dibandingkan dengan Gen 
Y masih sedikit. Studi-studi tersebut 
sebagian besar dilakukan di negara-
negara barat. Bahkan lebih sedikit lagi 
penelitian yang meninjau Gen Z di Asia. 
Fountain & Lamb (2011) menyatakan 
bahwa pemerataan dan pembangunan 
global akan berdampak pada berbagai 
negara dengan laju dan intensitas yang 
berbeda. Oleh karena itu, karakteristik 
generasi mungkin spesifik secara 
budaya dan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan karakteristik Gen Z di 
Indonesia. Studi ini akan berkontribusi 
pada literatur tentang Gen Z dalam 
konteks Asia, khususnya Indonesia.

KAJIAN LITERATUR
Generasi didefinisikan sebagai 

“sekelompok orang yang lahir pada 
periode waktu tertentu” (Jopling, 
2004) dalam (Berkup, 2014). Dua faktor 
penting yang berkontribusi pada definisi 

“generasi” yaitu yang pertama adalah 
periode dimana mereka hidup dalam 
lintasan historis. Yang kedua adalah 
peristiwa dan pengalaman umum yang 
mereka alami bersama sebagai generasi 
yang membentuk “kesadaran berbeda” 
(Strauss et al., 1991) dalam Rani & 
Samuel (2016).

Generasi didefinisikan sebagai 
“Generation represent distinct and 
separate group of people with a common 
set of beliefs, experiences and values about 
the way the world work” (Koulopoulos & 
Keldsen, 2014). “Generation is defined by 
both its years of birth and a particular set 
of shared social and economic conditions 
during their formative years”. Sebuah 
generasi didefinisikan sebagai “a set of 
historical events and related phenomena 
that creates a distinct generational gap” 
(Parry & Urwin, 2011) in Turner (2015) 
atau “satu set peristiwa sejarah dan 
fenomena terkait yang menciptakan 
kesenjangan generasi yang berbeda”. 
Untuk identifikasi, diperlukan “some 
form of social ‘proximity’ to shared events 
or cultural phenomenon” (Parry & Urwin, 
2011) in Turner (2015) atau “beberapa 
bentuk ‘kedekatan’ sosial dengan 
peristiwa bersama atau fenomena 
budaya”.

Berdasarkan berbagai definisi 
tentang generasi, oleh karena itu 
generasi dapat didefinisikan “as the 
groups of people who were born, grew 
and maintained their life in a certain 
period of time, and are supposed to have 
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common characteristics and viewpoints 
as they are affected from the events 
occurred during the aforementioned 
period” (Berkup, 2014) atau “sebagai 
kelompok orang yang dilahirkan, 
tumbuh dan mempertahankan hidup 
mereka dalam periode waktu tertentu, 
dan seharusnya memiliki karakteristik 
dan sudut pandang yang sama karena 
mereka terpengaruh dari peristiwa 
yang terjadi selama periode tersebut 
”. Definisi untuk generasi ini adalah 
“kohort atau kelompok generasi, yaitu 
termasuk dalam kelompok usia yang 
sama, mengalami atau akan mengalami 
pengalaman hidup yang serupa di 
tahun-tahun membentuk kehidupan 
mereka” (Hung & Gu & Yim, 2008) di 
Berkup (2014).

Aspek peristiwa dan pengalaman 
umum yang mereka alami bersama 
memberikan kontribusi pada 
karakteristik generasi yang membuat 
kelompok umur tertentu menjadi 
milik generasi yang sama dalam sifat, 
pemikiran, nilai-nilai dan ‘belief system’ 
mereka (Rani & Samuel, 2016). Era 
di mana seseorang dilahirkan dan 
pengalaman yang selama mereka 
tumbuh dewasa, , akan memengaruhi 
perilaku, sikap, dan nilai seseorang. 
Nilai-nilai ini dan perilaku selanjutnya 
akan tetap relatif stabil sepanjang masa 
hidup generasi dan membedakannya 
dari generasi sebelumnya dan generasi 
berikutnya (Fountain & Lamb, 2011).

Dikenal ada empat golongan 

generasi pada saat ini. Yang pertama 
adalah’silent generation’ yang lahir 
antara 1922 dan 1945. Generasi kedua 
adalah ‘baby boomer’ yang lahir 
antara tahun 1946 sampai tahun 1964. 
Golongan generasi berikutnya adalah 
Generasi X (lahir 1965 hingga 1977). 
Generasi berikutnya adalah generasi 
milenial yang lahir dari sekitar tahun 
1977 hingga 1993.

Turner (2015), memperkenalkan 
satu golongan generasi baru yaitu 
Generasi Z (Gen Z). Gen Z adalah generasi 
yang dilahirkan antara tahun 1995 
dan 2015 (Bassiouni & Hackley, 2014; 
Koulopoulos & Keldsen, 2014; Tulgan, 
2013). Generasi ini memiliki karakteristik 
yang berbeda dibandingkan dengan 
milenial karena mereka lahir dan tumbuh 
dalam kondisi sosial dan ekonomi yang 
berbeda.

Generasi ini dikenal sebagai ‘digital 
addict’ yang naif dan ‘hyper-connected’ 
(Koulopoulos & Keldsen, 2014). Mereka 
adalah generasi pertama yang memiliki 
akses teknologi komunikasi digital dalam 
bentuk ponsel, Wi-Fi dan interactive on-
line game (Bassiouni & Hackley, 2014). 
Mereka sudah berkenalan dengan 
gadget dan connectivity sejak lahir. Gen 
Z tidak pernah bisa membayangkan 
dunia tanpa internet.

Gen Z menghabiskan rata-rata 6,5 
jam setiap hari di depan layar elektronik 
(Messara, 2016). Mereka menulis 
dan menerima 109,5 teks per hari 
(Koulopoulos & Keldsen, 2014). Mereka 
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menganggap smart phone sebagai 
bagian penting dari kehidupan mereka 
(Ozkan & Solmaz, 2015). Rentang 
perhatian mereka pendek (Berkup, 
2014). Gen Z dikenal sebagai generasi 
yang sulit untuk fokus.

Berbeda dengan Gen Y yang lahir 
dan tumbuh pada saat ekonomi dunia 
sedang booming, Gen Z tumbuh selama 
resesi dan ketidakpastian ekonomi 
(Annis, 2017; Berkup, 2014; Stillman & 
Stillman, 2017; Tulgan, 2013). Mereka 
telah menyaksikan anggota keluarga 
dan tetangga kehilangan rumah mereka 
selama krisis perumahan (Monster 
Worldwide, 2016). Mengalami bahwa 
kondisi ekonomi telah membentuk Gen 
Z menjadi generasi yang lebih realistis 
dibandingkan dengan optimis Gen 
Y. Mereka tidak terlalu percaya akan 
harapan jangka panjang dan juga takut 
akan apa yang akan terjadi dalam jangka 
pendek (Tulgan, 2013). Gen Z umumnya 
lebih menghindari risiko daripada Gen 
Y. Mereka memiliki harapan yang lebih 
rendah. Gen Z mempunyai tingkat 
percaya diri yang cukup tinggi akan 
tetapi harapan dan impian mereka lebih 
sederhana dibandingkan dengan Gen 
Y (Tulgan, 2013). Gen Z menempatkan 
uang dan keamanan pekerjaan di 
atas daftar prioritas mereka (Stillman 
& Stillman, 2017). Mereka juga 
menganggap keamanan dan stabilitas 
pekerjaan sebagai penting (Annis, 2017; 
Monster Worldwide, 2016)

Banyak generasi ini tumbuh 

dengan orang tua tunggal. Oleh karena 
itu, mereka lebih mandiri dan kelompok 
yang DIY (Do It Yourself) (Stillman & 
Stillman, 2017). Mereka membutuhkan 
umpan balik yang luas tetapi bukan 
manajemen mikro seperti Jenderal Y. 
Gen Y dibesarkan dalam keluarga kecil, 
lengkap, dan terlindungi. Gen Y biasanya 
mendapatkan perhatian dan arahan dari 
orang tua mereka, karena itu mereka 
lebih mementingkan diri sendiri dan 
membutuhkan manajemen mikro.

Meskipun Gen Z menghabiskan 
sebagian besar waktu mereka di 
depan layar elektronik, mereka tetap 
bersosialisasi. Berbeda dengan Gen Y, 
yang sebagian besar berkomunikasi 
dengan teks, Gen Z, dengan kemajuan 
teknologi yang memungkinkan 
pertukaran sosial dengan Skype, 
FaceTime atau bahkan video game 
interaktif, lebih mampu bersosialisasi. 
Gen Z lebih suka interaksi tatap muka 
(Bassiouni & Hackley, 2014; Monster 
Worldwide, 2016; Stillman & Stillman, 
2017).

METODOLOGI
Ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif yang bertujuan untuk 
melihat karakteristik Gen Z di Indonesia. 
Metode survei digunakan. Responden 
adalah mahasiswa di salah satu 
sekolah vokasi di bawah Kementerian 
Pertanian. Populasi adalah 240 siswa. 
Menggunakan formulasi Slovin, 150 
sampel dimasukkan ke dalam penelitian 
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ini. Survei dilakukan pada Juni-Oktober 
2019 untuk siswa di tahun 3 dan 4 yang 
usianya di bawah 24 tahun.

Ada 16 pertanyaan yang terdiri 
dari pertanyaan tentang jenis kelamin 
dan usia, perspektif mereka tentang 
pekerjaan dan uang.

HASIL
Ada 150 kuesioner yang 

didistribusikan dan dikumpulkan. 
Semua 150 kuesioner memenuhi syarat 
untuk dianalisis lebih lanjut. Komposisi 

siswa adalah 50% perempuan dan 50% 
laki-laki. Semuanya berusia di bawah 
24 tahun. Karena itu, mereka termasuk 
dalam kategori Gen Z.

Untuk pertanyaan yang terkait 
dengan perspektif kerja, hasilnya 
menunjukkan bahwa 39% responden 
memiliki rencana untuk mencari 
pekerjaan. Namun, 48% dari responden 
masih mempertimbangkan untuk 
memulai bisnis mereka sendiri. Hampir 
2/3 dari responden menganggap 
bahwa memiliki pekerjaan yang stabil 
adalah penting (74,7%). Namun, mereka 

tidak berpikir pekerjaan jangka panjang cocok untuk mereka karena 57% responden 
berpikir bahwa mereka hanya ingin tinggal di satu perusahaan selama 1-2 tahun. 
Pengembangan karir adalah program yang wajib dimiliki oleh pimpinan suatu 
lembaga/perusahaan. Sebanyak 53% responden berpikir bahwa pengembangan 
karir adalah suatu keharusan. Sebanyak 62% ingin memiliki pekerjaan yang fleksibel 
dan memiliki pimpinan/bos yang dihormati adalah suatu keharusan (49% ingin 
memiliki bos yang dihormati dan 34% harus memiliki bos yang dihormati).

4. Hasil 
Ada 150 kuesioner yang didistribusikan dan dikumpulkan. Semua 150 kuesioner 

memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Komposisi siswa adalah 50% perempuan dan 50% 
laki-laki. Semuanya berusia di bawah 24 tahun. Karena itu, mereka termasuk dalam kategori Gen 
Z. 

Untuk pertanyaan yang terkait dengan perspektif kerja, hasilnya menunjukkan bahwa 
39% responden memiliki rencana untuk mencari pekerjaan. Namun, 48% dari responden masih 
mempertimbangkan untuk memulai bisnis mereka sendiri. Hampir 2/3 dari responden 
menganggap bahwa memiliki pekerjaan yang stabil adalah penting (74,7%). Namun, mereka 
tidak berpikir pekerjaan jangka panjang cocok untuk mereka karena 57% responden berpikir 
bahwa mereka hanya ingin tinggal di satu perusahaan selama 1-2 tahun. Pengembangan karir 
adalah program yang wajib dimiliki oleh pimpinan suatu lembaga/perusahaan. Sebanyak 53% 
responden berpikir bahwa pengembangan karir adalah suatu keharusan. Sebanyak 62% ingin 
memiliki pekerjaan yang fleksibel dan memiliki pimpinan/bos yang dihormati adalah suatu 
keharusan (49% ingin memiliki bos yang dihormati dan 34% harus memiliki bos yang 
dihormati). 

 

 

 
 
1. Masih tidak tahu 
2. Melanjutkan pendidikan saya ke 

jenjang berikutnya 
3. Mulai usaha bisnis saya sendiri 
4. Mencari pekerjaan yang 

memberi saya keamanan dan 
stabilitas pendapatan 

 

Gambar 1. Rencana setelah Lulus Kuliah 
 
 

 

 
 

1. Lebih dari 3 tahun 
2. Max 3 tahun 
3. Max 2 tahun 
4. Paling tidak 1 tahun 

 
 

Gambar 2. Lama bekerja pada pekerjaan pertama yang diperoleh 
 

39.33

48.00

10.67

2.00

0.00 20.00 40.00 60.00

26.67

30.67
20.00

22.67

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

Gambar 1. Rencana setelah Lulus Kuliah

4. Hasil 
Ada 150 kuesioner yang didistribusikan dan dikumpulkan. Semua 150 kuesioner 

memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Komposisi siswa adalah 50% perempuan dan 50% 
laki-laki. Semuanya berusia di bawah 24 tahun. Karena itu, mereka termasuk dalam kategori Gen 
Z. 

Untuk pertanyaan yang terkait dengan perspektif kerja, hasilnya menunjukkan bahwa 
39% responden memiliki rencana untuk mencari pekerjaan. Namun, 48% dari responden masih 
mempertimbangkan untuk memulai bisnis mereka sendiri. Hampir 2/3 dari responden 
menganggap bahwa memiliki pekerjaan yang stabil adalah penting (74,7%). Namun, mereka 
tidak berpikir pekerjaan jangka panjang cocok untuk mereka karena 57% responden berpikir 
bahwa mereka hanya ingin tinggal di satu perusahaan selama 1-2 tahun. Pengembangan karir 
adalah program yang wajib dimiliki oleh pimpinan suatu lembaga/perusahaan. Sebanyak 53% 
responden berpikir bahwa pengembangan karir adalah suatu keharusan. Sebanyak 62% ingin 
memiliki pekerjaan yang fleksibel dan memiliki pimpinan/bos yang dihormati adalah suatu 
keharusan (49% ingin memiliki bos yang dihormati dan 34% harus memiliki bos yang 
dihormati). 

 

 

 
 
1. Masih tidak tahu 
2. Melanjutkan pendidikan saya ke 

jenjang berikutnya 
3. Mulai usaha bisnis saya sendiri 
4. Mencari pekerjaan yang 

memberi saya keamanan dan 
stabilitas pendapatan 

 

Gambar 1. Rencana setelah Lulus Kuliah 
 
 

 

 
 

1. Lebih dari 3 tahun 
2. Max 3 tahun 
3. Max 2 tahun 
4. Paling tidak 1 tahun 

 
 

Gambar 2. Lama bekerja pada pekerjaan pertama yang diperoleh 
 

39.33

48.00

10.67

2.00

0.00 20.00 40.00 60.00

26.67

30.67
20.00

22.67

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

Gambar 2. Lama bekerja pada pekerjaan pertama yang diperoleh



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 201998

 

 
 
 

1. Harus mendapatkannya 
2. Sangat senang untuk 

mendapatkannya 
3. Tidak peduli 
4. Tidak penting 
5.  

 

 Gambar 3. Peluang Pengembangan Karir 
 

  Untuk pertanyaan yang terkait dengan perspektif uang, hasil yang Gen Z pikir adalah gaji 
kompetitif adalah penting. 47% mengatakan bahwa mereka ingin memiliki gaji yang kompetitif 
dan 35% mengatakan bahwa mereka harus menerima gaji yang kompetitif. Mereka juga rela 
mengorbankan waktu mereka untuk mendapatkan uang tambahan (43%). 75% responden 
mengatakan bahwa mereka bersedia direlokasi untuk kesempatan yang lebih baik. 

Jika mereka punya uang ekstra, mereka berencana untuk menghabiskan dan menabung 
dalam kombinasi. Mereka tidak akan menghabiskan 100% tetapi menghemat sebagian (60% dari 
mereka). 95% responden juga menyebutkan bahwa mereka bersedia menyumbangkan uang 
mereka untuk amal. 

 

 

 
 

1. Harus mendapatkannya 
2. Sangat senang untuk 

mendapatkannya 
3.  Tidak peduli 
4. Tidak penting 

 
 

Gambar 4. Gaji yang Kompetitif 
 

1.33

2.67

43.33

52.67

0.00 20.00 40.00 60.00

10.67

7.33

47.33

34.67

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

Gambar 3. Peluang Pengembangan Karir

Untuk pertanyaan yang terkait 
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1. Tidak ada 
2. Ambil cuti (cuti yang tidak 
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3. Tidak ada jam tambahan, 
hanya bekerja seperti biasa 

4. Bekerja jam tambahan 
(malam dan akhir pekan) 
dan mendapatkan bayaran 
lebih tinggi 
 

Gambar 5. Memilih melakukan kerja tambahan daripada tidak melakukan apa-apa 
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PEMBAHASAN
Walau hanya terpaut beberapa 

tahun, Gen Z dan Gen Y memiliki 
kesamaan dan perbedaan. Kedua tipe 
generasi tersebut sama-sama memiliki 
karakteristik menguasai teknologi, 
mempunyai semangat wirausaha, 
kesadaran global dan rasa percaya diri 
yang tinggi. Akan tetapi karena mereka 
dilahirkan pada kondisi kondisi sosial 
dan ekonomi yang berbeda, maka 
mereka mempunyai karakteristik yang 
berbeda.

Gen Z adalah anak dari Gen X 
sehingga beberapa karakteristik Gen X 
juga melekat seperti kehati-hatian dan 

sinisnm. Gen Z lahir dan tumbuh selama 
masa resesi ekonomi (1997- 1998). Hal 
tersebut membuat mereka menjadi 
lebih realistis dibandingkan dengan 
Gen Y yang memiliki karakteristik yang 
sangat optimis (Culpin, Millar, & Peters, 
2015). Studi ini mengkomfirmasikan 
bagaimana Gen Z lebih berhati-hati 
dan realistis. Studi ini menunjukkan 
bahwa Gen Z menginginkan stabilitas 
dan keamanan dengan mencari 
pekerjaan setelah mereka lulus. Tiga 
puluh sembilan persen memilih untuk 
mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. 
Gen Z yang lebih realistis juga berlaku 
untuk Gen Z di Indonesia. Mereka 
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juga melihat bagaimana usaha orang 
tua atau orang-orang dekat mereka 
yang terpuruk saat resesi ekonomi. 
Menurut data dari Economic Trading 
(“Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB 
Indonesia,” 2017), tingkat pertumbuhan 
Indonesia melambat dalam 10 tahun 
terakhir dan selama 3 tahun terakhir 
tingkat pertumbuhan PDB terakhir 
kurang dari enam persen dan estimasi 
pertumbuhan ekonomi tahun 2019-
2020 maish tetap di bawah 6%. Kesulitan 
dalam ekonomi telah membuat Gen Z di 
Indonesia menjadi lebih realistis untuk 
mendapatkan stabilitas dan keamanan 
kerja. Walau begitu, Gen Z menganggap 
pengembangan karir harus disediakan 
oleh perusahaan untuk mereka. Karena 
pengembangan karir tentunya akan 
berkorelasi dengan penambahan 
pendapatan.

Sikap yang realitis Gen Z juga 
tercermin dalam persepsi mereka 
terhadap keuangan. Gen Z menganggap 
bahwa memiliki pendapatan yang tetap 
itu penting. Mereka juga mengatakan 
bahwa mempunyai gaji yang kompetitif 
itu penting bahkan 34% menyatakan gaji 
yang kompetitif adalah faktor yang harus 
ada sewaktu mereka mencari pekerjaan. 
Demi mendapatkan tambahan 
pendapatan, Gen Z mau mengorbankan 
waktunya untuk lembur dan berkerja di 
hari Sabtu atau Minggu (43%). Mereka 
bahkan mau ditempatkan di kota 
atau negara lain untuk mendapatkan 
kesempatan yang lebih baik. Motivasi 

mendapatkan pendapatan yang lebih 
baik membuat Gen Z mau berkorban 
baik waktu maupun tinggal berjauhan 
dari keluarga.

Gen Z diketahui sudah mengenal 
internet sejak mereka lahir. Mereka 
menghabiskan waktu di layar elektronik 
lebih dari 5 jam setiap hari. Walau begitu, 
mereka tetap suka berinteraksi tatap 
muka dan diskusi. Studi ini menunjukkan 
bahwa mereka menghargai atasan 
yang mengajak mereka diskusi dan 
mencoba mencari masukan dari mereka. 
Walaupun Gen Z banyak menghabiskan 
waktu di depan layar elektronik tidak 
berarti bahwa Gen Z tidak bersosialisasi. 
Berbeda dengan Gen Y, yang sebagian 
besar berkomunikasi dengan teks, 
Gen Z, dengan kemajuan teknologi 
yang memungkinkan interaksi sosial 
misalnya dengan Video Call/FaceTime 
atau bahkan video game interaktif. Gen 
Z lebih mampu bersosialisasi dibanding 
Gen Y dan Gen Z suka berinteraksi 
langsung (Bassiouni & Hackley, 2014; 
Monster Worldwide, 2016; Stillman & 
Stillman, 2017).

KESIMPULAN
Gen Z memasuki lapangan kerja 

dan diperkirakan pada tahun 2020 Gen 
Z akan mencapai 20% dari total pekerja. 
Tetapi Gen Z memiliki perbedaan 
karakteristik dengan Gen Y karena 
mereka lahir dan tumbuh di kondisi 
sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh 
karena itu mereka memiliki serangkaian 
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nilai, perilaku, dan sikap yang berbeda.
Studi ini mengkonfirmasi dari 

studi Gen Z di luar Indonesia dan 
juga mengkonfirmasi studi lain yang 
dilakukan oleh penulis yang sama 
pada mahasiswa di kota yang berbeda. 
Studi  ini menunjukkan bahwa Gen Z di 
Indonesia juga realistis, membutuhkan 
keamanan dan stabilitas. Uang adalah 
motivasi penting karena itu mereka 
bersedia bekerja keras dan dialokasikan 
kembali untuk kesempatan kerja yang 
baik.

Keterbatasan penelitian ini adalah 
ukuran sampel yang kecil. Studi lebih 
lanjut dengan ukuran sampel yang 
lebih besar dapat menggambarkan 
karakteristik Gen Z yang lebih umum 
di Indonesia. Studi lebih lanjut untuk 
Gen Z di daerah pedesaan akan 
mengkonfirmasi bahwa perbedaan 
budaya dan penetrasi teknologi dapat 
mempengaruhi karakteristik Gen Z 
yang berbeda. Studi kualitatif untuk 
mencari pemahaman tentang nilai-
nilai, perilaku, sikap dan tujuan hidup 
antar generasi di tempat kerja akan 
membantu kesuksesan organisasi.

Studi ini memberikan kontribusi 
baik secara teoritis maupun praktis. 
Secara teoritis, penelitian ini memberikan 
bukti empiris karakteristik Gen Z di 
Indonesia. Secara praktis, penelitian 
ini akan memberikan wawasan kepada 
manajemen bahwa Gen Z berbeda 
dengan Gen Y, oleh karena itu mereka 
memerlukan perlakuan yang berbeda.
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KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN PETANI MUDA BERBASIS KOMUNITAS DI 
JAWA BARAT

Oeng Anwarudin
Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari

Abstrak
Penelitian bertujuan menganalisis secara deskriptif kapasitas kewirausahaan dan 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas kewirausahaan petani muda. 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Cianjur dan Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. 
Populasi penelitian ini adalah petani muda di Kabupaten Cianjur dan Majalengka. 
Sampel 220 orang meliputi Kabupaten Cianjur 110 dan Majalengka 110 orang. 
Sampel dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. Data dikumpulkan 
dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner. Peubah penelitian terdiri atas 
karakteristik individu (X1), akses teknologi informasi dan komunikasi (X2), dukungan 
eksternal (X3), peranan penyuluh pertanian (X4), dan kapasitas kewirausahaan (Y). 
Teknik analisis data mengunakan teknik statistik deskriptif dan regresi berganda. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan kapasitas kewirausahaan pemuda sebagian besar 
berada pada klasifikasi sedang. Petani muda sebagian besar berpendidikan SMP 
dan SMA, rata-rata lama usaha  5,8 tahun, sebagian besar tidak pernah mengikuti 
pelatihan, akses teknologi informasi dan komunikasi tinggi, persepsi dan motivasi 
sebagian besar berada pada klasifikasi sedang. Kapasitas kewirausahaan petani muda 
dipengaruhi oleh pendidikan, motivasi, akses teknologi informasi dan komunikasi, 
faktor eksternal dan peranan penyuluh pertanian. 

Kata Kunci: Kapasitas kewirausahaan, petani muda, komunitas

PENDAHULUAN
Kondisi pelaku utama pertanian 

beberapa tahun terakhir ini mengalami 
perlambatan dalam hal regenerasi. 
Jumlah rumah tangga petani dalam 
kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, 
telah mengalami penurunan 15 persen. 
Hal tersebut dapat dibuktikan melalui 
perbandingan antara hasil sensus BPS 
tahun 2003 dengan hasil sensus BPS 
tahun 2013.  Hasil sensus BPS tahun 2013 
melaporkan rumah tangga petani 40,81 
persen lebih kecil dibanding hasil sensus 
BPS tahun 2003 sebesar 55,73 persen. 
Berdasarkan porsinya, petani muda 

lebih sedikit dibanding petani berusia 
lanjut. Data hasil sensus pertanian 2013 
menyajikan bahwa pelaku pertanian 
muda (<35 tahun) hanya 12,87 persen, 
sangat sedikit dibanding pelaku 
pertanian berusia lanjut (>54 tahun) 
yaitu 32,76 persen dan usia menengah 
(35 – 54 tahun) 54,37 persen. Hasil 
analisis terhadap data BPS tersebut bila 
tidak disikapi serius maka bisa jadi porsi 
petani di Indonesia semakin menurun. 

Hasil penelitian melaporkan 
regenerasi petani di Indonesia berjalan 
lambat dan relatif rendah. Generasi 
muda memiliki minat yang rendah 
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untuk beraktivitas pada bidang 
pertanian. Minat generasi muda yang 
meliputi indikator ketertarikan, cita-cita, 
keinginan menjadi pelaku pertanian 
relatif rendah baik pada komoditi 
tanaman pangan maupun hortikultura. 
Demikian juga minat orang tua terhadap 
anaknya untuk beraktivitas pada bidang 
pertanian hasilnya mengisyaratkan 
relatif rendah. Sebagian besar generasi 
muda menyatakan kondisi pertanian 
memprihatinkan baik pada komoditi 
tanaman pangan maupun hortikultura 
(Wiyono et al. 2015). Kapasitas generasi 
muda pada bidang pertanian relatif 
terbatas. Generasi muda adalah 
generasi yang belum banyak memiliki 
pengalaman, walaupun dari sekian 
banyak generasi muda adalah anak 
petani, belum tentu dalam keseharian 
mereka ikut terlibat dalam bidang 
pertanian (Anwarudin 2017). Oleh 
karena itu, masih sangat diperlukan 
peningkatan kapasitas bagi generasi 
muda untuk beraktivitas pada bidang 
pertanian. Regenerasi pelaku pertanian 
di Indonesia berjalan lambat dan 
relatif rendah tersebut penting untuk 
segera ditemukan solusinya mengingat 
Indonesia dikenal sebagai negara agraris. 
Sebagian besar penduduk Indonesia 
mempunyai mata pencaharian pada 
bidang pertanian. 

Di Jawa Barat telah ditemukan 
ada beberapa kelompok generasi 
muda yang menekuni usaha pada 
bidang pertanian. Beberapa kelompok 

tersebut membentuk komunitas seperti 
IKAMAJA (Ikatan Magang Jepang), KPMI 
(Komunitas Petani Muda Indonesia) dan 
HIDATA (Himpungan Pemuda Tani). 
Generasi muda tersebut telah tumbuh 
menjadi seorang petani muda yang 
memiliki minat yang tinggi (Harniati 
and Anwarudin 2018) yang didukung 
semangat dan kapasitas berwirausaha. 
Bangkitnya jiwa dan kapasitas 
kewirusahaan pada petani muda dapat 
menjadi solusi bagi perlambatan 
regenerasi petani. 

Sehubungan dengan uraian 
tersebut, diperlukan penelitian kapasitas 
kewirausahaan petani muda berbasis 
komunitas di Jawa Barat sebagai upaya 
mendukung akselerasi regenerasi 
petani.  Adanya perubahan positif 
generasi muda dari mulai bangkitnya 
motivasi dan kapasitas kewirausahaan 
dapat mewujudkan pelaku pertanian 
baru. Kajian tersebut harus diimbangi 
dengan menganalisis beberapa 
faktor yang menentukan kapasitas 
kewirausahaan petani muda tersebut. 
Oleh karena itu penelitian bertujuan 
untuk menganalisis secara deskriptif 
kapasitas kewirausahaan petani muda 
dan menganalisis faktor-faktor yang 
menentukan kapasitas kewirausahaan 
petani muda berbasis komunitas. 

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Jawa 

Barat. Lokasi penelitian meliputi 2 (dua) 
kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur 
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dan Majalengka. Waktu rangkaian 
penelitian pada Bulan April sampai 
dengan September 2018. Populasi 
dalam penelitian ini adalah petani muda 
di Kabupaten Cianur dan Majalengka. 
Berdasarkan perhitungan menggunakan 
rumus slovin diperoleh sampel 220 
orang meliputi Kabupaten Cianjur 110 
orang dan Majalengka 110. Sampel 
dipilih menggunakan teknik cluster 
random sampling.  

Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini terdiri atas data primer 
dan data sekunder. Pengumpulan 
data primer dilakukan dengan teknik 
wawancara menggunakan kuesioner. 
Data sekunder adalah data penunjang 
yang terkait dengan fokus penelitian. 
Data sekunder dikumpulkan melalui 
pengamatan visual yang selanjutnya 
dicatat dan didokumentasikan. Data 
sekunder yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah keadaan umum 
wilayah penelitian, kebijakan-kebijakan 
yang terkait dengan petani muda dan 
data penunjang lainnya. Instrumen 
penelitian yang digunakan dalam 
pengumpulan data primer terdiri atas 
kuesioner dan panduan (guidance) 
wawancara. Kuesioner terdiri atas 
daftar pernyataan/pertanyaan tertutup. 
Panduan wawancara digunakan untuk 
wawancara mendalam.

Peubah penelitian terdiri atas 
karakteristik petani muda (X1), Akses TIK 
(X2), dukungan eksternal (X3), peranan 
penyuluh pertanian (X4), dan kapasitas 

kewirausahaan (Y). Karakteristik petani 
muda memiliki subvariabel pendidikan 
formal, lama usaha, lama pelatihan, 
persepsi dan motivasi. Akses TIK 
memiliki indikator prequensi akses chat 
online, website dan telephon.   Peranan 
penyuluh pertanian memiliki indikator 
sebagai fasilitator, komunikator, 
motivator dan kunsultan. Kapasitas 
kewirausahaan petani muda memiliki 
indikator kemampuan adaptasi, 
kepemimpinan personal, kemampuan 
manajemen usaha dan kemampuan 
menjalin kerjasama. Instrumen 
penelitian sudah melalui uji instrument 
dengan hasil valid dan reliabel.

Teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 
teknik analisis statistik deskriptif dan 
inferensial. Statistik deskriptif digunakan 
untuk menggambarkan nilai pusat dan 
sebaran responden pada setiap peubah. 
Kedua, analisis statistik inferensial 
melalui uji regresi berganda. Model 
statistik sebagai berikut:

Y = k + aX11 + bX12 + cX13 + dX14 + 
eX15 + fX2 +gX3 + hX4

Keterangan :
Y   : Kapasitas kewirausahaan petani 

muda
X11 : Umur
X12 : Pendidikan formal
X13 : Lama usaha
X14 : Pelatihan
X15 : Persepsi
X16 : Motivasi
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X2 : Akses TIK
X3 : Faktor eksternal
X4 : Peranan penyuluh pertanian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Petani Muda
 Karakteristik petani muda 

merupakan bagian dari pribadi dan 
melekat pada diri seseorang. Karakteristik 

tersebut mendasari tingkah laku 
seseorang dalam situasi kerja maupun 
situasi yang lainnya. Karakteristik pribadi 
digambarkan sebagai karakteristik 
individu. Karakteristik individu atau 
personal yang berhubungan dengan 
semua aspek kehidupan dan lingkungan. 
Deskripsi karakteristik individu petani 
muda disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Karakteristik Individu Petani Muda
Karakteristik Petani Muda Klasifikasi Jumlah Persentase (%)
Pendidikan SD 45 20,45

SMP 71 32,27
SMA sederajat 71 32,27
Perguruan Tinggi 33 15,00
Jumlah 220 100
Modus : SMP dan SMA

Lama Usaha Sebentar (< 6 tahun) 118 53,64
Sedang (6 – < 12 tahun) 92 41,82
Lama (≥ 12) 10 4,55
Jumlah 220 100
Rata-rata: 5,8 tahun

Pelatihan Tidak pernah 128 58,13
Sebentar (≤ 7 hari) 49 22,27
Lama (> 7) 43 19,55
Jumlah 220 100
Rata-rata : 3,65 hari

Persepsi Rendah (< 24) 81 36,82
Sedang (24 – < 36) 97 44,09
Tinggi (≥ 36) 72 19,09
Jumlah 220 100
Rata-rata : 28,66 (sedang)

Motivasi Rendah (< 16) 76 34,55
Sedang (16 – < 24) 75 34,09
Tinggi (≥ 24) 69 31,06
Jumlah 220 100
Rata-rata : 19,33 (sedang)

Semua petani muda telah 
mengenyam pendidikan formal 
dengan tingkat pendidikan bervariasi. 

Sebagian besar petani muda memiliki 
tingkat pendidikan formal SMP dan 
SMA sederajat, namun demikian ada 
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juga yang SD dan Perguruan tinggi. 
Pendidikan merupakan indikator utama 
pembangunan dan kualitas sumberdaya 
manusia. Pendidikan formal adalah 
kegiatan pendidikan yang ditempuh 
secara formal dalam artian memiliki 
jenjang, teratur dan sistematis. Pada 
hakikatnya pendidikan berfungsi 
untuk mengembangkan kemampuan, 
meningkatkan mutu kehidupan dan 
martabat manusia baik individu maupun 
sosial (Leino and Mullola 2014).

 Jika ditelaah lebih mendalam, 
tingkat pendidikan formal petani muda 
sudah lebih baik dibanding tingkat 
pendidikan formal petani umumnya. 
Penelitian terdahulu melaporkan 
mayoritas pendidikan petani umumnya 
adalah SD (Liani, Sulistyowati, and 
Anwarudin 2018) (Saputra, Anwarudin, 
and Sulistyowati 2018) (Putri, Anwarudin, 
and Sulistyowati 2019). Kondisi 
tersebut berbeda dengan petani muda 
dalam penelitian ini yang mayoritas 
berpendidikan SMP dan SMA. Penelitian 
ini mendukung penelitian sebelumnya 
bahwa petani muda relatif memiliki 
tingkat pendidikan lebih baik dibanding 
petani tua (Wardani and Anwarudin 
2018), (Harniati and Anwarudin 2018). 
Pendidikan formal yang dimiliki seorang 
petani muda sangat penting untuk 
mengembangkan kapasitas dirinya. 
Pendidikan merupakan sarana belajar 
untuk meningkatkan pengetahuan, 
sikap dan keterampilan yang dimiliki. 
Pendidikan formal pada penelitian ini 

dapat mempengaruhi tingkat berpikir 
dan penalarannya dalam mengambil 
keputusan maupun dalam bertindak. 
Bagi seorang petani muda, pengetahuan, 
sikap positif dan keterampilan yang 
tinggi dapat menjadikan dirinya mampu 
mencari solusi dalam permasalahan 
usahataninya, serta lebih adaptif 
terhadap perubahan dan mampu 
mengatasi masalah dengan baik serta 
merencanakan dan mengevaluasinya 
secara tepat. Hal yang sama telah 
dikemukakan peneliti sebelumnya 
bahwa semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang maka akan 
mempengaruhi cara berpikir, sikap dan 
perilakunya kearah yang lebih rasional 
dalam menerima dan memahami inovasi 
teknologi yang diperolehnya (Khatib, 
Sarem, and Hamidi 2013).

 Lama usaha merupakan suatu 
pengalaman yang pernah dialami, 
dijalani, dirasakan dan ditanggung oleh 
petani dalam menjalankan kegiatan 
usahatani dengan mengerahkan tenaga, 
pikiran, atau badan untuk mencapai 
tujuan usahatani, yaitu memperoleh 
pendapatan bagi kebutuhan hidup 
petani dan keluarganya. Petani muda 
telah berusaha rata-rata 5,8 tahun 
dengan sebagian besar kurang dari 
6 tahun. Bila dibandingkan dengan 
petani umumnya (Anwarudin and 
Maryani 2017), (Warya and Anwarudin 
2018), waktu usaha petani muda lebih 
sedikit. Lama usaha yang pendek dapat 
dimengerti karena petani muda biasanya 
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baru saja membuka atau menjalankan 
usaha pertaniannya (Nazaruddin 
and Anwarudin 2019). Usaha petani 
muda sangat beragam, mulai dari 
budidaya sampai dengan pemasaran 
produk. Pada bidang budidaya, petani 
muda cenderung menekuni tanaman 
hortikultura. 

Pelatihan merupakan pendidikan 
nonformal. Petani muda yang menjadi 
responden penelitian ini hanya 
sebagian kecil saja yang pernah 
mengikuti pelatihan. Pelatihan yang 
pernah diikuti bervariasi baik waktu 
maupun topik pelatihannya. Waktu 
pelatihan diantaranya ada yang 
dilaksanakan 3 hari, seminggu dan 
3 minggu. Berdasarkan topiknya, 
pelatihan tersebut berupa teknis dan 
kewirausahaan. Topik pelatihan teknis 
yaitu budi daya dan pasca panen. Namun 
demikian, mayoritas petani muda tidak 
pernah mengikuti pelatihan. Kegiatan 
pelatihan dalam rangka regenerasi 
petani yang dilaksanakan oleh balai-
balai pelatihan kementerian pertanian 
dan pemerintah daerah belum mampu 
menjangkau sebagian besar petani 
muda. Padahal, pelatihan masih menjadi 
tumpuan dalam menyebarkan inovasi 
teknologi pertanian. Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian sebelumnya 
bahwa petani muda membutuhkan 
pelatihan (Latopa and Rashid 2015a), 
(Latopa and Rashid 2015b), (Ayinde et 
al. 2015). 

Petani muda yang menjadi 

reponden penelitian ini memiliki 
persepsi yang cukup baik pada bidang 
pertanian. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan rata-rata dan mayoritas petani 
muda memiliki persepsi pada tingkatan 
sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
petani muda yang tergabung dalam 
Komunitas Petani Muda Indonesia 
(KPMI) lebih baik persepsinya dibanding 
petani muda pada umumnya. Namun 
demikian diantara mereka masih 
ada yang memiliki persepsi buruk 
terhadap bidang pertanian padahal 
selama ini mereka telah melakukan 
aktivitas pertanian. Beberapa alasan 
mengemuka diantaranya adalah sulitnya 
mendapatkan pekerjaan di bidang lain 
dan kecewa dengan hasil pertanian 
terutama harga rendah saat panen tiba. 
Sebagian kecil diantara mereka ada juga 
yang memiliki persepsi tinggi. Mereka 
adalah petani muda tetap positif bahwa 
bekerja sebagai pelaku pertanian 
bukan  pekerjaan yang ketinggalan 
zaman, merupakan pekerjaan yang 
layak, berpeluang menjadi pengusaha 
agribisnis, merupakan pekerjaan yang 
mulya. Penelitian ini sejalan dengan 
temuan sebelumnya (Setiawan et al. 
2015), (Harniati and Anwarudin 2018). 

Petani muda memiliki tingkat 
motivasi bekerja sebagai pelaku 
pertanian bervariasi yaitu rendah, 
sedang dan tinggi dengan komposisi 
yang hampir seimbang. Tabel 1 
menunjukkan bahwa rata-rata motivasi 
petani muda berada pada klasifikasi 
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sedang. Namun demikian, ada juga 
agropreneur muda yang motivasinya 
berada pada kategori rendah dan tinggi. 
Kondisi ini sudah lebih baik dibanding 
petani muda pada umumnya bahwa 
minat pemuda tani pada pertanian 
memprihatinkan (Wiyono et al. 2015). 
Petani muda pada penelitian ini adalah 
petani yang tergabung dalam komunitas 

yaitu KPMI. Beberapa diantara mereka 
juga merupakan alumni magang jepang. 
Dengan demikian pantas bila diantara 
mereka (31%) memiliki motivasi yang 
tinggi pada bidang pertanian. Mereka 
yang sudah bergabung dengan 
komunitas cenderung saling memotivasi 
dan berbagi solusi  (Anwarudin and 
Haryanto 2018).

Tabel 2. Deskripsi Akses TIK Petani Muda
Klasifikasi Jumlah Persentase (%)

Rendah (< 14 kali/minggu) 52 23,64
Sedang (14 – < 28 kali/minggu) 61 27,73
Tinggi (≥ 28 kali/minggu) 107 48,64
Jumlah 220 100
Rata-rata : 23,06 kali

 Petani muda sebagian besar 
melakukan akses pertanian yang tinggi 
terhadap TIK (Tabel 2). TIK dalam 
penelitian ini meliputi chat melalui pesan 
singkat dan whatsapp, telephone dan 
browsing pada saluran internet. Saluran 
media yang paling sering dakses adalah 
whatsapp, baik pribadi maupun grup. Isi 
chat terkait pertanian yang sering tampil 
diantaranya adalah informasi lahan, 

produk yang dibutuhkan, harga produk 
dan pemasaran. Pada grup whatsapp, 
beberapa kali dilakukan juga diskusi 
tentang teknis budidaya komunitas 
pertanian dengan menampilkan 
narasumber. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian (Prawiranegara 
et al. 2015) dan (Prawiranegara et al. 
2016).

Gambar 1. Salah satu chat pada grup whatsapp KPMI JABAR 
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Gambar 2. Salah satu chat pada grup whatsapp KPMI – OKIAGARU 1

Gambar 3. Salah satu chat pada grup whatsapp KPMI – OKIAGARU 2

Tabel 3. Deskripsi Faktor Eksternal Petani 
Muda

No Klasifikasi Jumlah Persentase 
(%)

1. Rendah (< 34) 74 33,64
2. Sedang (34 – < 51) 104 47,27
3. Tinggi (≥ 51) 42 19,09

Jumlah 220 100
Rata rata : 41,67 (Sedang)

Sebagian besar dan rerata petani 
muda menilai bahwa dukungan eksternal 
pada aktivitas pertanian mereka berada 
pada tingkatan sedang. Beberapa 

petani muda mengemukakan bahwa 
dukungan pemerintah sudah dapat 
dirasakan seperti adanya pelatihan baik 
teknis maupun kewirausahaan, fasilitasi 
magang dan bantuan alat, namun 
belum optimal dan merata. Dukungan 
pemerintah dinilai komunitas petani 
muda lebih memperhatikan generasi 
lanjut yaitu mereka yang tergabung 
dalam kelompok tani dan gabungan 
kelompok tani yang anggotanya 
mayoritas petani dewasa. Namun 
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demikian, beberapa keberpihakan 
pemerintah yang mulai dirintis maupun 
sudah berjalan cukup lama yang 
menyasar generasi muda seharusnya 
dapat berpengaruh terhadap 
peningkatan kapasitas kewirausahaan 
petani muda. Kegiatan seperti pelatihan 
kewirausahaan dan teknis serta 
magang dapat meningkatkan kapasitas 
kewirausahaan (Yu 2013). Demikian 
pula dengan bantuan modal usaha 
dan sarana prasarana dapat menjadi 
stimulan bagi penerima untuk dapat 
mengembangkan usahanya (Conway et 
al. 2016). 

Regenerasi pelaku pertanian 
sebenarnya dapat dimulai dari 
keluarga. Temuan di lapangan yang 
memprihatinkan, karena ternyata 
walau sebagian besar mereka adalah 
anak petani, sebagian besar orang tua 
mereka lebih senang kalau anaknya 
bekerja pada bidang lain. Diantara 
mereka memang ada yang diajari 
pertanian secara langsung oleh orang 
tuanya. Diantara mereka juga bekerja 
pada lahan orang tuanya. Hal tersebut 
sudah mencerminkan regenerasi 
pelaku pertanian keluarga yang berarti 
pengelolaan usaha pertanian diwariskan 
dari orang tua kepada anaknya. Orang 
tua seharusnya memiliki peran dalam 
melakukan transformasi generasi muda 
menjadi penerus pelaku pertanian. Peran 
orang tua tersebut meliputi sosialisasi 
dan pewarisan usaha pertanian (Joosse 
and Grubbstrom 2017).

Dukungan yang sangat dirasakan 
oleh pemuda tani yang tergabung 
dalam komunitas KPMI adalah 
keberadaan komunitas itu sendiri dan 
dukungan informasi pasar. Melalui 
komunitas ini mereka seperti memiliki 
teman seperjuangan yang sama-sama 
berusaha. Mereka dapat bertukar 
informasi antara sesama anggota 
komunitas. Mereka merasakan bahwa 
komunitas memberi bekal pengetahuan, 
keterampilan, motivasi dan informasi 
seperti varietas, lahan, teknis budidaya, 
pengendalian hama dan penyakit, 
pasca panen dan pemasaran. Dukungan 
informasi pasar yang banyak membantu 
petani muda adalah informasi harga 
jual, informasi volume permintaan 
komoditas dan informasi pembeli/
konsumen. Tersedianya pasar dapat 
membuka peluang usaha petani muda. 
Kewirausahaan memiliki hubungan yang 
kuat dengan orientasi pasar (González-
Benito, González-Benito, and Muñoz-
Gallego 2009). Pasar yang melebar, 
berdampak pada terangsangnya potensi 
kewirausahaan bahkan kewirausahaan 
yang berkelanjutan (Nasution et al. 
2011), (Sato, Tabuchi, and Yamamoto 
2012).  Masyarakat menjadi inovatif 
mengidentifikasi peluang (Cohen and 
Winn 2007), (Lehner and Kaniskas 
2012) untuk menciptakan dan 
mengembangkan usaha baru (Hansson 
et al. 2013), (Pinho and de Sá 2014), 
(Bouette and Magee 2015). 
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Tabel 4. Deskripsi Peranan Penyuluh 
Pertanian 

No Klasifikasi Jumlah Persentase 
(%)

1. Rendah (< 10) 74 33,64
2. Sedang (10 – < 15) 104 47,27
3. Tinggi (≥ 15) 42 19,09

Jumlah 220 100
Rata rata : 11,98 (Sedang)

 Sebagian besar dan rerata 
petani muda menilai bahwa peranan 
penyuluh pertanian berada pada 
klasifikasi sedang. Beberapa petani 
muda mengemukakan bahwa peranan 
penyuluh pertanian sebenarnya sudah 
ada tetapi jarang yang khusus membina 
petani muda. Penyuluh pertanian lebih 
banyak membina kelompok tani yang 
angotanya beragam dari petani muda 
sampai usia lanjut. Saat penelitian ini 
dilakukan di Kabupaten Cianjur dan 
Majalengka, pembentukan kelompok 
tani khusus petani muda belum 
dilakukan. Namun demikian, petani 
muda menjadi bagian dari kelompok 
tani yang sudah ada. Penyuluh 
pertanian diharapkan peranannya 
karena dapat mempengaruhi perilaku 
seseorang (Amanah and Sadono 2015), 
(Maryani, Haryanto, and Anwarudin 
2017), (Anwarudin and Haryanto 2018), 
dan meningkatkan kapasitas petani 
(Fatchiya and Hernanda 2015), (Hauser 
et al. 2016),  (Anwarudin and Dayat 
2019).

 Kewirausahaan dimaknai sebagai 
proses penerapan kreativitas, dan 
inovasi dalam memecahkan persoalan 

dan menemukan peluang untuk 
memperbaiki kehidupan/peluang usaha. 
Kewirausahaan juga berarti usaha untuk 
menciptakan nilai tambah dengan jalan 
mengkombinasikan sumber-sumber 
melalui cara-cara baru dan berbeda 
untuk memenangkan persaingan. 
Kapasitas kewirausahaan dikaji dalam 
penelitian ini melalui analisis deskriptif 
pada Tabel 5.

Tabel 5. Deskripsi Kapasitas Kewirausa-
haan Petani Muda 

No Klasifikasi Jumlah Persentase 
(%)

1. Rendah (< 42) 83 37,73
2. Sedang (42 – < 63) 108 49,09
3. Tinggi (≥ 63) 29 13,18

Jumlah 220 100
Rata rata : 49,77 (Sedang)

Penilaian responden terhadap 
kapasitas kewirausahaan sebagian 
besar (49,09%) berada pada klasifikasi 
sedang. Namun demikian, ada juga 
petani muda yang menilai rendah 
(37,73%), dan tinggi (13,18%) (Tabel 
5). Kondisi ini memberi harapan bahwa 
petani muda dapat memiliki potensi 
untuk menjadi pelaku usaha karena 
jiwa kewirausahaan merupakan modal 
awal untuk membangun usaha yang 
mandiri (Tambunan 2009). Demikian 
pula pertumbuhan dan pembangunan 
dapat tercapai dengan program-
program yang menumbuhkan kapasitas 
kewirausahaan (Okpukpara 2009). 
Kewirausahaan memiliki hubungan 
yang erat dengan karakteristik sumber 
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daya manusia, pasar, keinovasian dan 
pelanggan (Nasution et al. 2011). 

Faktor-Faktor Penentu Kapasitas 
Kewirausahaan Petani Muda

Untuk melihat faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap kapasitas 
kewirausahaan petani muda, dilakukan 

analisis statistik regresi berganda. 
Adapun faktor-faktor tersebut 
diantaranya tingkat pendidikan, lama 
berusaha, pelatihan, akses TIK, persepsi, 
motivasi, faktor eksternal dan peranan 
penyuluhan. Hasil analisis disajikan 
pada Tabel 6.

Tabel 6. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kapasitas Kewirausahaan Petani 
Muda

No Variabel Nilai Signifikansi Keterangan
1. R2 0,967
2. Konstanta 1,222 0,172
3. Pendidikan (X11) 0,360 0,100 Bermakna
4. Lama Usaha (X12) -0,008 0,900
5. Pelatihan (X13) 

-0,036
0,255

6. Persepsi (X14) 0,008 0,842
7. Motivasi (X15) 1,811 0,000 Bermakna
8. Akses TIK (X2) 0,508 0,055 Bermakna
9. Faktor Eksternal (X3) 0,153 0,000 Bermakna
10. Peran Penyuluh (X4) 0,315 0,004 Bermakna

Berdasarkan Tabel 6, diketahui 
bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kapasitas kewirausahaa 
petani muda adalah pendidikan, akses 
TIK, motivasi, faktor eksternal dan 
peranan penyuluhan. Beberapa faktor 
tidak berpengaruh terhadap kapasitas 
kewirausahaan yaitu lama usaha, 
pelatihan dan persepsi.  Nilai R2 0,967 
dapat bermakna bahwa keragaman 
kapasitas kewirausahaan dipengaruhi 
oleh keragaman variabel pada penelitian 
ini sedangkan sisanya ditentukan olah 
variabel lain yang tidak terdapat pada 
penelitian. Dengan demikian, dapat 
dikemukakan persamaannya sebagai 

berikut.  

Y = 0,360X11 + 1,811X15 +0,508X2 
+ 0,153X3 + 0,315X4

 
Penelitian ini menemukan bahwa 

pendidikan berpengaruh positif terhadap 
kapasitas kewirausahaan. Semakin 
tinggi tingkat pendidikan maka semakin 
tinggi juga kapasitas kewirausahaan 
petani muda. Setiap kenaikan lama 
pendidikan 1 (satu) poin dapat 
meningkatkan kapasitas kewirausahaan 
petani muda 0,36 poin. Penelitian ini 
secara tersurat mengindikasikan bahwa 
tingkat pendidikan petani muda dapat 
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meningkatkan kemampuan adaptasi, 
kepemimpinan personal, kemampuan 
manajemen usaha dan kemampuan 
menjalin kerja sama. Walau ditemui di 
lapangan bahwa tidak semua petani 
muda memiliki pendidikan bidang 
pertanian, namun untuk menjalankan 
usaha pertanian masa kini, kemampuan 
teknis bukan satu-satunya yang harus 
dimiliki. Apalagi, usaha pertanian 
yang ditekuni petani muda tidak 
semuanya bidang teknis/budidaya. 
Karakter wirausahawan tercermin 
dalam beberapa karakteristik umum 
dan kepribadian lainnya (Frese and 
Gielnik 2014). Beberapa karakteristik 
umum tersebut diantaranya (1) motivasi 
berprestasi tinggi, (2) perspektif 
kedepan, (3) kreatifitas tinggi, (4) 
perilaku inovasi tinggi, (5) berkomitmen 
terhadap pekerjaan, (6) tanggung jawab, 
(7) ketidaktergantungan terhadap orang 
lain, (8) berani menghadapi resiko dan 
(9) selalu mencari peluang. Kepribadian 
lainnya dari seorang yang memiliki jiwa 
kewirausahaan adalah proaktif, toleran 
terhadap stress, keterbukaan terhadap 
pengalaman dan keramahan  (Frese and 
Gielnik 2014) (Pinho and de Sá 2014).  

 Penelitian ini menemukan juga 
bahwa akses TIK berpengaruh positif 
terhadap kapasitas kewirausahaan. 
Semakin lancar seorang petani muda 
melakukan akses TIK maka semakin tinggi 
kapasitas kewirausahaannya. Akses 
TIK sangat cocok untuk meningkatkan 
kapasitas petani muda termasuk 

kapasitas kewirausahaan. Karakteristik 
utama generasi muda adalah sangat 
dekat dengan penggunaan teknologi 
informasi (Prawiranegara et al. 
2015), (Prawiranegara et al. 2016). 
Penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi telah membangkitkan 
minat petani terutama generasi muda 
terhadap konten pertanian (Harniati 
and Anwarudin 2018), (Nazaruddin and 
Anwarudin 2019). Generasi muda yang 
menjadi sasaran prospek ini adalah 
generasi Y yang lahir sekitar tahun 
1981-1994, dan generasi Z yang lahir 
dikisaran tahun 1995-2010. Generasi ini 
adalah generasi yang banyak tertarik 
pada teknologi informasi dan media 
sosial (Anwarudin and Haryanto 2018). 
Kondisi ini dapat mendukung tren pasar 
yang saat ini banyak menggunakan 
media sosial (Vardhini, Raja, and Devi 
2019).

Motivasi dapat mamacu petani 
muda meningkatkan kapasitas 
kewirausahaan. Penelitian ini 
membuktikan bahwa semakin tinggi 
motivasi petani muda menekuni 
usaha pertanian dapat meningkatkan 
kapasitas kewirausahaan. Ketika petani 
muda tertarik dengan bidang pertanian, 
memiliki keinginan berusaha tani, 
bercita-cita menjadi petani yang sukses, 
berusaha pada bidang pertanian dapat 
lebih bebas mengatur diri sendiri, 
berusaha pada bidang pertanian 
karena lebih dapat mewujudkan ide 
dan berusaha pada bidang pertanian 
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berkontribusi untuk orang lain, petani 
muda akan berupaya meningkatkan 
kapasitas adaptasi, kepemimpinan 
personal, kemampuan manajemen 
usaha dan kemampuan menjalin 
kerjasama. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan laporan (Bečicová and Blažek 
2015), (Harniati and Anwarudin 2018) 
bahwa motivasi dapat memacu petani 
muda untuk berupaya meningkatkan 
kemampuannya. Motivasi petani muda 
dapat berasal dari penyuluh swadaya 
sebagai contoh sukses (Anwarudin and 
Haryanto 2018). Motivasi petani muda 
dapat berasal dari penyuluh pemerintah 
melalui pengembangan kelembagaan 
petani tempat petani muda terwadahi 
(Wardani and Anwarudin 2018). 

Faktor eksternal yang meliputi 
dukungan pemerintah, keluarga, 
komunitas dan pasar mendukung 
terhadap peningkatan kapasitas 
kewirausahaan petani muda. Dukungan 
pemerintah untuk meningkatkan 
kapasitas kewirausahaan petani 
muda beberapa tahun terakhir ini 
mulai dilakukan. Beberapa program 
Kementerian Pertanian telah 
diselenggarakan seperti pelatihan dan 
pemberian modal usaha. Pelatihan telah 
dilaksanakan di balai-balai pelatihan 
dan Politeknik Pembangunan Pertanian. 
Demikian juga pemberian modal usaha 
melalui program Pengembangan 
Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) 
telah disalurkan kepada para petani 
muda. Akibat dari beberapa program 

pemerintah tersebut sudah mulai 
kelihatan usaha yang dikerjakan petani 
muda. Dengan demikian, penelitian 
ini mendukung penelitian sebelumnya 
bahwa untuk meningkatkan kapasitas 
kewirausahaan petani muda maka 
dukungan pemerintah harus lebih baik 
lagi (Ledwith and Reilly 2014), (Arsyad, 
Muis, and Sabang 2019). 

 Faktor eksternal berikutnya 
adalah dukungan keluarga. Keluarga 
seringkali kurang mendukung anaknya 
untuk melanjutkan usaha pertanian 
keluarga. Namun demikian ketika 
keluarga mendukung anaknya berusaha 
pada bidang pertanian terlihat bahwa 
usaha pertanian anaknya tampil lebih 
baik. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian yang merekomendasikan 
dukungan keluarga terhadap anaknya 
(Ledwith and Reilly 2014), (Joosse and 
Grubbstrom 2017). Selain keluarga, 
dukungan komunitas memiliki dampak 
terhadap peningkatan kapasitas petani 
muda. Petani muda sangat dekat 
dengan teman sebayanya dan dapat 
berbagi informasi mengenai apapun 
termasuk usaha pertanian (Sankaran 
and Demangeot 2017), (Secundo, 
Schiuma, and Passiante 2017). 

Faktor eksternal lainnya adalah 
dukungan pasar. Usaha pertanian 
tidak terlepas dari kondisi pasar. Oleh 
karena itu, kepastian harga komoditi, 
banyaknya permintaan dan keadaan 
konsumen harus dapat diperoleh 
informasi secara cepat dan valid 
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sebagaimana rekomendasi penelitian 
sebelumnya (Lepoutre et al. 2013).  
Generasi muda lebih mungkin untuk 
menjadi bagian dari bisnis yang sukses, 
lebih tertarik dengan usaha yang 
lebih menguntungkan, modern yang 
ditandai oleh efisiensi yang tinggi dan 
inovasi terbaru untuk peningkatan 
produksi dan nilai ekonomi (Zagata and 
Sutherland 2015). Generasi muda sering 
mengidentifikasi diri mereka sebagai 
pengusaha (Stenholm and Hytti 2014), 
berorientasi pada diversifikasi usaha dan 
profitabilitas pertanian (Grubbström, 
Stenbacka, and Joosse 2014).  

Peranan penyuluh pertanian 
berpengaruh terhadap kapasitas 
kewirausahaan petani muda. Temuan 
di lapangan, penyuluhan yang 
diselenggarakan oleh penyuluh 
pemerintah saat ini masih bertumpu 
kepada petani dewasa. Seringkali petani 
muda kurang mendapat perhatian.  
Peranan penyuluh pertanian yang 
ditampilkan oleh perannya sebagai 
fasilitator, komunikator, dinamisator dan 
konsultan (Sumardjo and Radjabaycolle 
2015) dapat lebih memperhatikan 
petani muda sebagai generasi 
penerus pertanian masa depan. Upaya 
pembentukan kelompok khusus petani 
muda dapat menjadi solusi pembinaan 
petani muda. Hasil pengamatan di 
lapangan ditemukan justru penyuluh 
swadaya banyak menjadi teladan bagi 
petani muda. Penyuluh swadaya dapat 
menjadi sumber pengetahuan karena 

pengalamannya dan contoh suksesnya 
dalam bertani. Hasil ini mendukung 
penyuluh swadaya dapat menjadi 
pembina yang baik bagi petani muda 
(Anwarudin and Haryanto 2018).

KESIMPULAN
Hasil penelitian dapat disimpulkan 

yaitu kapasitas kewirausahaan pemuda 
sebagian besar (49,09%) berada pada 
klasifikasi sedang. Petani muda sebagian 
besar berpendidikan SMP dan SMA, 
rata-rata lama usaha 5,8 tahun, sebagian 
besar tidak pernah mengikuti pelatihan, 
persepsi dan motivasi sebagian besar 
berada pada klasifikasi sedang dan 
akses TIK tinggi. Pengembangan 
kapasitas kewirausahaan petani muda 
dapat dilakukan melalui peningkatan  
pendidikan, motivasi, akses TIK, faktor 
eksternal dan peranan penyuluh 
pertanian. 
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ABSTRAK
 SMK Pertanian Pembangunan (PP) Negeri Padang memiliki peserta didik 
sebanyak 465 orang dengan 2 Program keahlian yaitu Agribisnis Tanaman dan 
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Dalam upaya mempersiapkan kemandirian, 
bakat, minat dan keterampilan siswa di sekolah, SMK PP Negeri Padang berupaya 
mendidik dan membina jiwa wirausaha siswa melalui pengoptimalan waktu luang 
siswa yang tinggal di asrama. Kegiatan ini dapat menjadi ajang bagi siswa sebagai 
kaum millenial untuk memupuk jiwa entrepreneur di bidang agribisnis yang 
diistilahkan dengan agropreneur. 
  Program pembinaan jiwa entrepreneur siswa bidang agribisnis 
(pertanian) di SMK PP Negeri Padang didasari dengan dua tujuan yaitu pemanfaatan 
lahan di sekitar kampus dan asrama serta pemanfaatan waktu luang siswa 
yang tinggal di asrama untuk berwirausaha di bidang pertanian. Hasilnya saat 
ini kelompok Millagro telah aktif melakukan wirausaha mulai kegiatan budidaya 
tanaman di lahan sempit sekitar asrama dan kampus dengan sistem polybag dan 
vertikultur, pengolahan hasil pertanian dengan mengolah sayuran menjadi produk 
yang tahan dan memiliki nilai jual lebih tinggi serta pemasaran. Selain penjualan 
langsung ke konsumen, Milagro sebagai kaum milenial,  juga siap menyonsong 
Revolusi Industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media 
pemasaran melalui akun media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
 UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Pendidikan kejuruan 
merupakan pendidikan menengah yang 
mempersiapkan peserta didik terutama 
untuk bekerja dalam bidang tertentu. 
PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
pada satuan pendidikan menengah 
kejuruan bertujuan untuk meningkatkan 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta kerterampilan 
untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 
kejuruannya. Jadi salah satu tujuan 
pendidikan di SMK secara umum adalah 
mengarahkan siswa untuk memahami 
dan mempersiapkan diri menjadi 
pribadi mandiri yang didasarkan pada 
kematangan potensi dasar, bakat, 
minat dan keterampilan pekerjaan/
karir. Untuk bisa menjadi pribadi 
mandiri yang memiliki keterampilan 
diperlukan latihan berupa praktek 
yang cukup karena dengan semakin 
seringnya kegiatan praktek di sekolah 
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akan berdampak pada peningkatan 
kemampuan keterampilan siswa. “Alah 
bisa karano biasa”, artinya apabila suatu 
pekerjaan telah terbiasa dilakukan, maka 
tidak terasa lagi kesukarannya karena 
sudah memiliki pengalaman praktek 
yang lebih baik. 

 SMK Pertanian Pembangunan 
(PP) Negeri Padang merupakan salah 
satu sekolah kejuruan yang ada di 
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 
dengan bidang keahlian Agribisnis 
dan Agroteknologi yang memiliki dua 
program keahlian yaitu Agribisnis 
Produksi Tanaman dan Agribisnis 
Pengolahan Hasil Pertanian dengan 
jumlah siswa saat ini sebanyak 463 
orang. Agribisnis Tanaman memiliki 4 
kompetensi keahlian, yaitu Agribisnis 
Tanaman Pangan dan Hortikultura, 
Agribisnis Tanaman Perkebunan, 
Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman, 
serta Lanskap dan Pertamanan. 
Sementara itu program keahlian 
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 
hanya memiliki satu kompetensi 
keahlian dengan nama kompetensi 
keahlian yang sama dengan program 
keahliannya

 Sekolah yang berdiri sejak tahun 
1947 ini terletak di kawasan Agrowisata 
Lubuk Minturun, Kota Padang. Lokasi 
sekolah yang terletak di tengah-tengah 
masyarakat yang rata-rata memiliki 
usaha di bidang pembibitan tanaman, 
baik tanaman buah maupun tanaman 
hias, menuntut siswa untuk memiliki 

keterampilan di bidang pertanian 
yang cukup untuk bisa bekerja sama 
dan berkolaborasi dengan masyarakat 
setempat.  

 SMK PP Negeri Padang dilengkapi 
dengan berbagai fasilitas belajar seperti 
bengkel, rumah kaca dan rumah bibit, 
laboratorium, perpustakaan, mushalla, 
aula, mess, asrama serta lahan praktek 
yang berdiri di atas tanah seluas 4,5 
hektar.  Di samping lahan praktek di 
sekitar bangunan sekolah, SMK PP 
Negeri Padang juga memiliki dua 
bidang lahan praktek di luar lingkungan 
sekolah yang terletak sekitar 1 - 4 km 
dari bangunan sekolah. Jumlah siswa 
yang cukup banyak dengan lahan 
praktek yang tidak terlalu luas ini tentu 
belum memadai bagi siswa sebagai 
tempat praktek yang menghasilkan 
produk pertanian dalam jumlah besar. 
Apalagi sebanyak 111 orang (24%) 
dari 463 orang siswa SMK PP Negeri 
Padang tinggal di asrama. Mereka perlu 
diberikan aktivitas produktif sebagai 
pemanfaatan waktu luang mereka di 
kehidupan sehari-hari di asrama, di 
samping kegiatan keagamaan yang 
wajib mereka ikuti.

Lingkungan halaman sekitar 
asrama, baik asrama putra maupun 
asrama putri yang tidak termanfaatkan 
dengan baik, diperlukan tangan kreatif 
yang mampu memanfaatkannya 
sebagai sebuah peluang yang nantinya 
diharapkan menjadi aset produktif bagi 
siswa menghasilkan produk pertanian 
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dengan kuantitas yang lebih banyak. 
 Berdasarkan hal ini, dalam 

upaya mempersiapkan kemandirian, 
bakat, minat dan keterampilan siswa 
di asrama, SMK PP Negeri Padang 
berupaya mendidik dan membina jiwa 
wirausaha siswa melalui pengoptimalan 
waktu luang siswa yang tinggal di 
asrama. Kegiatan ini dapat menjadi 
ajang bagi siswa sebagai kaum millenial 
untuk memupuk jiwa entrepreneur di 
bidang agribisnis yang diistilahkan 
dengan agropreneur. Berdasarkan hal 
diatas, Penulis tertarik untuk membuat 
best practice dengan judul: “MISS 
MILAGRO (Menjemput Impian Siswa 
Sebagai MILlenial AGROpreneur)” di 
SMK Pertanian Pembangunan  Negeri 
Padang.

 MISS MILAGRO merupakan 
program pembinaan jiwa entrepre-
neurship siswa sebagai kaum millenial di 
bidang agrobisnis (pertanian) di SMK PP 
Negeri Padang. Ada dua alasan kegiatan 
wirausaha pertanian ini dilakukan yaitu 
pemanfaatan lahan di sekitar kampus 
dan asrama serta pemanfaatan waktu 
luang siswa untuk berwirausaha di 
bidang pertanian. 

Masalah yang Dihadapi
Belum maksimalnya pemanfaatan 

lahan di sekitar asrama dan belum 
maksimalnya penggunaan waktu luang 
siswa di asrama dengan kegiatan yang 
bermanfaat dan produktif, merupakan 
permasalahan yang harus dicarikan jalan 
keluarnya. Sebagain besar lingkungan di 

sekitar asrama tidak produktif sehingga 
sering menjadi tempat tumbuhnya 
rumput dan gulma lainnya sehingga 
membuat lingkungan yang tidak indah 
dan asri. Selama ini waktu siswa di 
asrama sehabis jam sekolah pada sore 
hari, lebih sering dimanfaatkan untuk 
duduk-duduk, bermain game atau sibuk 
bermedsos dengan gatget mereka atau 
kegiatan yang tidak bermanfaat lainnya. 
Apalagi hari Sabtu yang hanya diisi 
sampai tengah hari dengan kegiatan 
ektrakurikuler, sehingga banyak waktu 
luang bagi siswa pada siang itu sampai 
pada hari minggunya. Tidak sedikit siswa 
yang memanfaatkan waktu kosongnya 
di akhir minggu ini dengan pulang 
kampung, terutama yang kampungnya 
tidak terlalu jauh dari kota Padang, 
sementara yang kampungnya jauh tetap 
berada di asrama dengan kegiatan yang 
tidak jelas dan tidak terkoordinir.

 Berdasarkan latar belakang di 
atas maka masalah yang akan dibahas 
dalam best practice ini adalah bagaimana 
waktu luang siswa yang tinggal di 
asrama bisa termanfaatkan dengan 
mengelola pekarangan di sekitar 
kampus dan asrama SMK PP Negeri 
Padang menjadi waktu produktif dengan 
kegiatan wirausaha di bidang pertanian 
sehingga diharapkan nantinya dapat 
menjemput impian siswa dan bahkan 
orang tuanya untuk bisa lulus sebagai 
seorang wirausahawan pertanian di 
zaman milenial ini.
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Tujuan
Adapun Tujuan dari best practice 

ini adalah :
1. Menjadikan lahan di sekitar kampus 

dan asrama sebagai lahan produktif 
bagi peserta didik di SMK PP Negeri 
Padang.

2. Membina siswa di asrama untuk 
kreatif memanfaatkan waktu 
luangnya dengan kegiatan yang 
produktif secara finansial.

3. Mengajak warga sekolah, baik 
guru, pegawai administrasi maupun 
siswa agar bersama-sama untuk 
ikut menciptakan lingkungan yang 
indah, asri dan bermanfaat.

4. Membina jiwa wirausaha 
(entrepreneurship) siswa (kaum 
millennial) SMK PP Negeri 
Padang dalam bidang pertanian 
(agropreneur) sehingga mereka 
memiliki penghasilan sendiri 
sehingga dapat menjemput impian 
siswa sebagai milenial agropreneur.

Manfaat
Best practice ini bermanfaat untuk :

1. Bagi Penulis, untuk lebih memahami 
bahwa dalam mendidik kaum 
millenial yang kreatif dan produktif 
di bidang pertanian perlu 
pengoptimalan pemanfaatan lahan 
dan pekarangan yang ada di sekitar 
kampus dan asrama.

2. Bagi Guru, mampu menjadi motivator 
bagi siswa untuk ikut serta dalam 
membina jiwa wirausaha siswa. 

3. Bagi Siswa, mampu untuk memupuk 

jiwa wirausaha sedini mungkin 
sehingga dapat merubah persepsi 
bahwa untuk menjadi seorang 
wirausaha tidak perlu menunggu 
lulus dari sekolah.

4. Bagi Pengawas satuan pendidikan, 
sebagai motivator bagi sekolah 
binaan dalam menciptakan 
lingkungan sekolah yang produktif 
untuk pembelajaran dalam upaya 
menciptakan generasi bangsa yang 
mampu berwirausaha.

5. Bagi sekolah lain, sebagai salah satu 
contoh dalam menciptakan dan 
membina jiwa wirausaha dengan 
pemanfaatan lingkungan di sekitar 
sekolah dan asrama.  

6. Bagi masyarakat, sebagai tempat 
rujukan untuk belajar berwirausaha 
di bidang pertanian.

METODE PEMECAHAN MASALAH

Agropreneur
Istilah agropreneur merupakan 

singkatan dari dua kata yaitu “agrobisnis” 
dan “enterpreneur”. Menurut Sutjipta 
(1995) agrobisnis adalah segala usaha 
ekonomi yang berkaitan dengan 
usaha tani, yang meliputi usaha 
pengadaan sarana produksi usaha 
tani, usaha pengolahan hasil-hasil 
pertanian dan usaha perdagangan 
sarana produksi usaha tani, produk 
usaha tani dan produk olahan hasil-
hasil pertanian. Agrobisnis memiliki 
beragam fungsi yang disusun menjadi 
suatu sistem, di mana fungsi-fungsi 
di atas menjadi subsistem dari sistem 
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agrobisnis. Fungsi-fungsi tersebut, 
antara lain : (1) kegiatan pengadaan 
dan penyaluran sarana produksi, (2) 
kegiatan produksi primer (budidaya), 
(3) pengolahan (agroindustri) dan (4) 
pemasaran. Memandang agrobisnis 
sebagai sebuah sistem yang terdiri atas 
beberapa subsistem, sistem tersebut 
akan berfungsi baik apabila tidak ada 
gangguan pada salah satu subsistem. 
Pengembangan harus mengembangkan 
semua subsistem di dalamnya karena 
tidak ada satu subsitem yang lebih 
penting dari subsistem lainnya.

 Sedangkan enterpreneur atau 
wirausahawan adalah seseorang yang 
memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan 
inovator pemikiran dalam melakukan 
usaha. Entrepreneur dapat diartikan 
juga sebagai seseorang yang mampu 
mewujudkan ide ke dalam sebuah 
inovasi yang sukses (Werdhaningsih, 
2017). 

Agropreneur dapat diartikan 
sebagai wirausaha yang berani maju 
untuk bersaing, bertanding dan 
bersanding dengan para pebisnis di 
bidang pertanian. Agropreneur harus 
memiliki jiwa wirausaha, kemampuan 
berfikir kreatif, serta imajinatif ketika 
ada sebuah peluang usaha dan bisnis 
baru. Tentu saja di tengah menurunnya 
lapangan usaha, menjadi seorang 
agropreneur memiliki banyak kelebihan. 
Agropreneur memiliki kesempatan 
mewujudkan cita-cita, menciptakan 
perubahan, mencapai target maksimal 

sesuai potensi yang dimiliki (Republika.
co.id., 2017)

Millenial
Millennial generation atau generasi 

Y juga akrab disebut generation me 
atau echo boomers. Secara harfiah 
memang tidak ada demografi khusus 
dalam menentukan kelompok generasi 
yang satu ini. Namun para pakar 
menggolongkannya berdasarkan 
tahun awal dan akhir. Penggolongan 
generasi Y terbentuk bagi mereka yang 
lahir pada 1980 - 1990, atau pada awal 
2000, dan seterusnya. dimana teknologi 
canggih sedang berkembang pesat 
yang ditandai dengan industri hiburan 
mulai terpengaruh oleh internet dan 
perangkat seluler. Dengan kata lain, 
generasi millenial ini adalah anak-anak 
muda yang saat ini berusia antara 15-35 
tahun. 

Saat ini kaum millenial sering 
jadi bahan pembicaraan, baik dari 
segi pendidikan, budaya, moral dan 
etika, maupun dari segi pemanfaatan 
teknologi. Hal ini disebabkan karena 
kaum millenial memiliki karakteristik 
yang berbeda dari generasi sebelumnya, 
mereka lahir di saat teknologi digital 
sudah sangat majunya dimana pada 
saat balita saja mereka sudah biasa 
menggunakan android, dan begitu 
memasuki usia sekolah, mereka 
langsung pula bersahabat dengan 
internet menggunakan laptop yang 
sudah jadi mainan sehari-hari, sampai-
sampai sang guru di sekolah sudah biasa 
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memberi tugas kepada mereka dengan 
memanfaatkan buku digital dan sumber 
elektronik lainnya. Mereka terkesan 
tidak memiliki kepercayaan diri kalau 
tidak selalu terkoneksi internet walau di 
manapun berada. Kepuasan sosial sangat 
dipengaruhi oleh jumlah follower, like 
dan subscribe. Bahkan mereka sudah 
punya kegandrungan tersendiri 
terhadap game online yang dapat 
membuat terganggunya siklus hidup 
mereka sehari-hari, misalnya dengan 
mengesampingkan kegiatan pokok 
sehari-hari seperti mandi, makan, tidur 
dan bahkan waktunya beribadah. Gaya 
hidup mereka yang tak henti-hentinya 
online membuat waktu mereka habis 
begitu saja tanpa kegiatan produktif 
dan bahkan kehidupan sosial tidak lagi 
menjadi kebutuhan. Mereka begitu 
bangga berganti smartphone tiap 
sebentar dengan merk dan type terbaru  
tanpa memikirkan orang tua yang kadang 
untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah 
kesulitan memenuhinya. Pulang sekolah 
mereka lebih suka duduk berkelompok 
padahal kelompok tersebut cendrung 
pasif karena mereka lebih sibuk dengan 
smartphone-nya masing-masing 
dibandingkan berinteraksi dengan 
anggota kelompoknya. Bahkan di saat 
sendirian, mereka tetap sibuk dengan 
gadget mereka tanpa peduli dengan 
sosial politik dan kondisi perekonomian 
yang terjadi di sekitar mereka.

Diharapkan kaum millenial ini 
tidak selamanya terasing sepi dari dunia 

yang cenderung semakin kompleks ini. 
Kemajuan teknologi yang berkembang 
pada zaman mereka diharapkan tidak 
membuat mereka lengah terhadap 
masa depan yang entah bagaimana 
wujudnya nanti. Untuk itu mereka harus 
dapat diarahkan menjadi generasi yang 
mampu berkarya dengan menunjukkan 
aktivitas mereka pada kehidupan nyata 
di tengah-tengah lingkungan baik 
keluarga maupun sekolah. 

Menyadari kondisi ini, pihak 
sekolah harus inovatif untuk mampu 
mengarahkan mereka yang sudah 
kecanduan dunia online untuk bisa 
menemui passion mereka sesuai dengan  
bidang keahlian yang semestinya harus 
mereka kuasai, sehingga kaum millenial 
di lingkungan sekolah menjadi pribadi 
yang enerjik, bersemangat dan memiliki 
kreatifitas yang tinggi.

Millenial Agropreneur adalah 
generasi yang lahir di era teknologi 
informasi yang memiliki jiwa wirausaha, 
kemampuan berfikir kreatif, serta 
imajinatif ketika ada sebuah peluang 
usaha dan bisnis baru di bidang 
pertanian.

Sebagai negara agraris, pada 
dasarnya sektor pertanian Indonesia 
dapat memberikan keuntungan yang 
besar jika dapat dikelola dengan baik. 
Namun belum semua lahan dikelola 
secara optimal, sehingga keuntungan 
yang didapat oleh petani dan pelaku 
bisnis di sektor pertanian belum dapat 
dimaksimalkan. Kondisi ini dipengaruhi 
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oleh mindset pelaku sektor pertanian 
yang hanya berkutat pada usaha 
meningkatkan produktivitas lahan 
pertanian, pemanfaatan alat dan mesin 
pertanian modern, hingga metode-
metode penentuan harga komoditas. 
Padahal, peluang bisnis pertanian masih 
bisa dikembangkan lebih jauh lagi. 
Berbekal teknologi dan internet, pelaku 
bisnis di bidang pertanian sudah dapat 
memasarkan produk pertanian secara 
langsung tanpa harus melalui jalur 
distribusi yang panjang. Apalagi kaum 
muda yang saat ini dikenal dengan 
istilah millenial yang sangat dekat dan 
akrab sekali dengan teknologi berbasis 
internet, mereka sudah memiliki dunia 
sendiri dengan internet sehingga 
apapun dapat mereka lakukan dengan 
internet termasuk melakukan usaha di 
bidang pertanian. Millenial agropreneur 
selalu mendapatkan sumber referensi 
dan up-to-date terhadap perkembangan 
teknologi pertanian terkini.

Meski bisnis di bidang pertanian 
menjanjikan keuntungan yang cukup 
besar, namun tidak banyak kaum millenial 
yang aktif berkecimpung pada bidang 
agrobisnis. Hal ini bisa jadi disebabkan 
kurangnya informasi peluang bisnis 
yang dimiliki kaum millenial ini sehingga 
menyebabkan kurangnya minat mereka 
terhadap usaha agrobisnis. Sebagai 
sekolah kejuruan, kenyataan inilah yang 
menjadi dasar bagi kepala sekolah untuk 
berusaha menumbuhkan semangat 
agropreneur terhadap siswa SMK PP 

Negeri Padang. Berawal dari kenyataan 
rendahnya minat siswa untuk masuk 
ke sekolah pertanian sampai kepada 
melihat kondisi siswa yang masih belum 
serius menekuni bidang pertanian 
walaupun sudah masuk ke sekolah 
pertanian.

Walaupun mereka sudah duduk 
di bangku SMK PP Negeri Padang 
dengan bidang keahlian agrobisnis 
dan agroteknologi dan belajar serta 
praktek pertanian, mereka masih saja 
seperti siswa pada umumnya, datang-
duduk-pulang tanpa keinginan untuk 
menekuni lebih serius bidang ini sebagai 
sebuah peluang usaha. Termasuk di 
dalamnya siswa yang tinggal di asrama 
yang lebih banyak menghabiskan waktu 
dengan duduk-duduk menghabiskan 
waktu dengan gadget mereka atau 
dengan kegiatan yang tidak produktif 
lainnya, padahal asrama mereka berada 
di tengah-tengah lingkungan lahan 
pertanian dan lahan-lahan produktif 
yang belum termanfaatkan secara 
optimal. Kita berharap dan berfikir, 
sebagai generasi yang dibesarkan di era 
digital tentu mereka lebih akrab terhadap 
penggunaan gadget dan internet, 
sehingga akses untuk memasarkan 
hasil pertanian dengan pasar yang 
lebih luas dapat terjangkau secara 
optimal. Dengan begitu, risiko tanaman 
panen busuk karena tidak dapat diolah 
dengan baik dapat dihindari. Dengan 
kemajuan teknologi ini, harapannya 
millenial agropreneur dapat bertindak 
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lebih kreatif dalam memanfaatkan 
peluang yang ada di tengah persaingan 
lapangan usaha yang semakin ketat. 

Besarnya ketergantungan bisnis 
pertanian terhadap tenaga millenial 
agropreneur  membuat Kementerian 
Pertanian (Kementan) siap memberikan 
dukungan dengan memfasilitasi 
generasi muda yang ingin terjun 
di sektor agrobisnis. Kebijakan ini 
berdasarkan pada Undang-Undang No. 
19 Tahun 2013, tentang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah berkewajiban 
memfasilitasi pembiayaan dan 
permodalan Usaha Tani. Setiap tahunnya 
ada dua kelompok siswa SMK SMK PP 
Negeri Padang yang mendapat bantuan 
modal dari Kementan melalui program 
Penumbuhan Wirausahawan Muda 
Pertanian (PWMP) dimana masing-
masing kelompok mendapat bantuan 
modal Rp 15.000.000 dengan jumlah 
siswa 3-4 orang siswa perkelompoknya. 
Sampai di tahun ketiga program PWMP 
Kementan saat ini sudah ada 6 kelompok 
PWMP di SMK PP Negerei Padang 

Demikian juga dengan Depatemen 
Pendidikan yang sangat intens berusaha 
keras memajukan sekolah kejuruan 
yang salah satunya kejuruan pertanian 
melalui program Bantuan SMK Pertanian 
Pendukung Ketahanan Pangan. 
Undang-undang Republik Indonesia 
No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bab 
I Pasal 1 Ayat (4) menyatakan bahwa 
Ketahanan Pangan adalah kondisi 

terpenuhinya Pangan bagi negara 
sampai dengan perseorangan, yang 
tercermin dari tersedianya Pangan yang 
cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, beragam, bergizi, merata, dan 
terjangkau serta tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, 
aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 
Tidak tanggung-tanggung, Depdikbud 
menyediakan anggaran Rp 150.000.000 
per sekolah yang mendapat Bantuan 
SMK Pertanian Pendukung Ketahanan 
Pangan dengan berbagai kegiatan 
termasuk peningkatan kompetensi 
guru melalui worshop, magang 
guru, pe;atihan asesor, penyelarasan 
kurikulum dengan dunia usaha dan 
dunia industri sampai penyediaan 
bahan sarana produksi untuk siswa dan 
orang tua yang berkeinginan untuk 
mengembangkan usaha agrobisnis 
di rumahnya dalam rangka menjaga 
ketahanan pangan di masyarakat.

Langkah awal yang Penulis lakukan 
sebagai kepala sekolah adalah melakukan 
koordinasi dengan kepala asrama 
untuk merekrut pembina asrama yang 
muda, energik dan memiliki karakter 
mengasuh serta memiliki visi untuk bisa 
bekerja keras dan bersama-sama siswa 
binaannya mengembangkan kreatifitas 
siswa asrama. Kepada pembina asrama 
yang memenuhi kriteria tersebut dan 
bersedia menerima tantangan, Penulis 
menyampaikan kegalauan hati melihat 
kaum millenial yang tinggal di asrama 
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hanya menghabiskan waktu mereka 
dengan kegiatan non produktif seperti 
berkumpul sesama mereka tanpa 
kegiatan yang jelas atau sibuk dengan 
game dan media sosial melalui gadget 
yang selalu berada dalam genggaman 
mereka. Kepada pembina asrama 
putra maupun pembina asrama puteri, 
Penulis menyampaikan maksud dan 
tujuan bahwa kehidupan adik-adik 
binaan mereka harus dirubah, untuk apa 
mereka sehari-hari tinggal di asrama, 
tapi tidak ada kegiatan positif yang 
produktif yang dapat mereka lakukan, 
apalagi sebahagian dari mereka sudah 
dibiayai konsumsinya dari dana APBD. 
Bagaimana mungkin mereka yang 
tinggal di asrama sekolah pertanian, 
tidak peduli terhadap lingkungan 
asrama sendiri yang terkesan tidak 
terurus, kotor, tidak tertata bahkan 
halamannya tidak menggambarkan 
sebagai sekolah pertanian. Bagaimana 
mungkin siswa yang menuntut ilmu di 
sekolah pertanian, tidak memiliki usaha 
produksi tanaman. Penulis tantang 
pembina asrama yang juga tergolong 
kaum millennial yang baru Penulis rekrut 
tersebut, untuk bisa membimbing adik-
adik binaannya agar memiliki kegiatan 
produksi tanaman di lingkungan asrama 
dan sekolah. 

Penulis mengajukan pertanyaan 
kepada pembina asrama ini, apakah siswa 
SMK ini baru bisa memiliki pekerjaan 
setelah menyelesaikan pendidikannya 
di SMK? Logika berfikirnya bagaimana 

mungkin tamatan SMK pertanian yang 
tidak memiliki modal dan peralatan 
apapun di luar sekolah yang sudah 
mereka tinggalkan, bisa memiliki usaha 
produksi tanaman sementara ketika 
mereka masih difasilitasi modal dan 
peralatan lengkap dari sekolah saja tidak 
memiliki kemampuan berwirausaha 
produksi tanaman? Pertanyaan 
selanjutnya kenapa tidak kita bimbing 
siswa-siswa SMK pertanian ini memiliki 
pekerjaan yang berpenghasilan ketika 
masih bersekolah dengan kegiatan 
wirausaha di bidang pertanian dengan 
memanfaatkan secara optimal sarana 
dan prasarana yang ada di sekolah?

PELAKSANAAN DAN HASIL YANG 
DIPEROLEH

Maksud dan tujuan yang Penulis 
sampaikan kepada pembina asrama 
disambut positif oleh pembina asrama 
dengan mengajak beberapa orang 
siswa yang tinggal di asrama untuk 
melakukan kegiatan produksi. Berawal 
dari usaha kecil-kecilan beberapa siswa 
di kamar asrama pada tanggal 4 Agustus 
2019 dengan mengecambahkan 
kacang hijau menjadi sayuran tauge, 
mereka berproduksi dan menjualnya di 
lingkungan sekolah dan asrama sendiri. 
Melihat kegiatan sederhana tapi sudah 
berwujud keuntungan ini, beberapa 
siswa yang lain ikut mendekat dan 
bergabung sehingga kelompok mereka 
menjadi lebih banyak dan jumlah 
produksi pun meningkat sehingga 
konsumen pun menjadi lebih banyak 
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yang bisa dilayani.
Menyadari usahanya mendapat 

respon dari siswa-siswa asrama, 
pembina asrama mulai mencari jenis 
usaha lainnya agar produksi lebih variatif 
sehingga lebih banyak kebutuhan 
konsumen dapat terpenuhi. Adalah 
tidak ekonomis apabila suatu jenis usaha 
dikerjakan oleh lebih banyak pelaku 
usaha sehingga produksi melimpah 
yang berakibat kepada turunnya harga 
jual produk. Kegiatan usaha selanjutnya 
yang dilakukan adalah pemanfaatan 
lahan sempit di sekitar asrama sebagai 
tempat berproduksi tanaman, budidaya 
bawang dan cabe merah keriting 
dengan sistem polybag dan dengan 
sisten vertikultur

Sebagai wadah keterampilan 
kewirausahaan (enterpreneurship) 
siswa SMK PP Negeri Padang sebagai 
kaum millenial, dibentuklah kelompok 
Millenial Agropreneur (Milagro) atas 
dasar penyaluran kreativitas siswa yang 
berada di lingkungan asrama, agar 
dapat menjemput impian siswa sebagai 
Millenial Agropreneur. Saat ini Milagro 
mencakupi kegiatan budidaya tanaman 
di lahan sempit dengan memanfaatkan 
pekarangan asrama dan sekolah yang 
selama ini tidak produktif, pengolahan 
hasil pertanian serta pemasaran baik 
secara langsung ke konsumen maupun 
melalui media sosial, di samping 
usaha produksi tauge yang tetap terus 
berjalan. Kegiatan yang pada awalnya 
hanya beranggotakan beberapa orang 

saja, dalam proses pelaksanaannya, 
setelah kegiatan berjalan, jumlah ini 
terus bertambah sehingga saat ini sudah 
beranggotakan 44 orang siswa dari 111 
orang siswa yang yang tinggal di asrama 
(40%), yang terdiri dari 18 orang siswa 
putra dan 26 orang siswa putri (Lampiran 
3.). Pertambahan jumlah anggota ini 
diasumsikan sebagai efek dari posistifnya 
pandangan siswa terhadap kegiatan 
Milagro sebagai wadah pembelajaran 
untuk berwirausaha dengan melihat 
hasil yang sudah diperoleh dan rasa 
kepercayaan siswa untuk menitipkan 
impian mereka kepada sekolah untuk 
menjadi seorang wirausahawan 
pertanian. Kegiatan milagro didampingi 
oleh 4 orang Pembina asrama yang 
terdiri dari 2 orang pembina putra yaitu 
Ade Sumitra dan Hadi Irpandi, S.P. dan 2 
orang Pembina putri yaitu Mike Wijaya, 
S.TP. dan Nurmaya Rahmi, S.Ag.

Bentuk Kegiatan Usaha
1. Produksi dan pemasaran 

kecambah tauge
Sistem yang terintergrasi dari 
seluruh kegiatan siswa SMK 
PP Negeri Padang dimulai dari 
kegiatan penanaman kacang hijau 
dilahan praktik sekolah kemudian 
dilanjutkan dengan kegiatan pasca 
panen yang menjadikan kacang 
hijau dalam bentuk lain seperti 
sayur tauge dimana diharapkan 
bisa meningkatkan nilai jual sebuah 
produk dan dapat menambah 
pendapatan  siswa.
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2. Produksi dan pemasaran juice 
tauge
Keberhasilan teknik pasca panen 
pembuatan kecambah tauge 
kemudian dilanjutkan oleh siswa 
dengan mengolah kembali menjadi 
minuman segar sehingga terus 
meningkatkan nilai jual dan dapat 
menambah pendapatan siswa. Di 
samping itu produksi tauge yang 
sudah mulai banyak dan tidak 
menemukan semua pasarnya, 
memerlukan alternatif pemecahan 
masalah yang kreatif dan ekonomis. 
Pembuatan juice tauge ini adalah 
salah satu alternatif terbaik untuk 
mengatasi kerugian dari produksi 
kecambah tauge yang tidak tahan 
lama sekaligus juga dalam usaha 
meningkatkan nilai jual produk.

3. Budidaya bawang daun 
Budidaya bawang daun merupakan 
salah satu usaha yang dikelola 
oleh siswa dalam memanfaatkan 
pekarangan asrama dengan 
menggunakan sistem  polybag, 
Dengan sistem ini diharapkan bisa 
menjadi contoh bagi masyarakat 
untuk mengatasi permasalahan 
kesulitan lahan pertanian bagi 
kawasan perkotaan dan juga bisa 
dijadikan sebagai tanaman hias.

4. Budidaya cabe merah keriting
Melonjaknya harga Cabe di awal 
2019 menjadi faktor pemicu 
semangat siswa yang tergabung 
dalam kelompok Milagro ini untuk 

mencoba mengusahakan cabe di 
kawasan lahan sempit menggunakan 
sistem polybag, yang diharapkan 
bisa membantu produksi cabe di 
kawasan perkotaan sehingga harga 
cabe di pasaran bisa lebih stabil dan 
terjangkau.

5. Budidaya sistem vertikultur
Merupakan salah satu sistem 
pertanian millenial yang dikembang 
oleh kelompok Milagro, sebagai 
upaya untuk meningkatkan 
produktivitas lahan sempit dengan 
menanam sayuran atau bahan 
pangan lainnya. Vertikultur berasal 
dari bahasa Inggris, yaitu vertical dan 
culture, artinya suatu teknik bercocok 
tanam di ruang sempit dengan 
memanfaatkan bidang vertikal 
sebagai tempat bercocok tanam 
yang dilakuan secara bertingkat.

6. Produksi dan pemasaran keripik 
bayam
Hasil panen bayam pada kegiatan 
praktek reguler siswa selain 
dipasarkan dalam bentuk sayuran 
segar, juga dipasarkan oleh 
kelompok Milagro dalam bentuk 
olahan lain seperti keripik bayam 
yang dapat meningkatkan nilai jual 
dari sayur bayam tersebut. Kegiatan 
pengolahan ini dilakukan di 
laboratorium Agribisnis Pengolahan 
Hasil Pertanian (APHP) dengan 
bahan dasar sayuran bayam yang 
dibeli dari hasil praktek siswa sendiri.
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7. Produksi dan pemasaran keripik 
kangkung
Sayur kangkung hasil praktek reguler 
siswa juga diolah dalam bentuk kripik 
dengan tujuan meningkatkan nilai 
jual dan menambah penghasilan. 
Dengan prinsip yang sama dengan 
usaha pembuatan kripik bayam, 
pembuatan kripik kangkung ini 
juga sebagai salah satu upaya untuk 
menambah masa tahan hasil panen.

Teknis Pelaksanaan
Anggota Milagro yang berjumlah 

44 orang siswa dibagi menjadi 4 
kelompok yang masing-masing 
kelompok beranggotakan 11 orang 
siswa, dengan masing-masing kelompok 
melakukan usaha yang berbeda antara 
bentuk kegiatan usaha yang ada. 
Kecuali usaha produksi kecambah tauge 
dilakukan oleh semua kelompok karena 
butuh produksi yang banyak dan juga 
mudah pelaksnaannya. 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan 

setiap hari Senin – Jumat dimulai dari 
jam 16.15 sampai 17.30 WIB, sedangkan 
pada hari Sabtu dimulai lebih awal 
jam 14.00 WIB karena kegiatan siswa 
berakhir jam 12.00 WIB setelah kegiatan 
ekstrakurikuler. Sedangkan pada hari 
Minggu kegiatan Milagro dilakukan 
lebih pagi lagi yaitu jam 06.00 WIB pagi 
baik untuk kegiatan produksi maupun 
pemasaran dimana beberapa anggota 
Milagro bertugas melakukan penjualan 
pada GOR H. Agus Salim Padang 

yang selalu ramai oleh pengunjung 
setiap minggunya untuk berolah raga 
atau hanya sekedar menikmati wisata 
belanja. Semua anggota kelompok 
wajib melaksanakan kegiatannya sesuai 
dengan target yang telah ditentukan 
oleh masing-masing kelompok di bawah 
koordinasi Pembina asrama.

Analisa usaha
1.  Input

a. Produksi kecambah tauge 

No Bahan Volume
Harga 
satuan 

(Rp)

Jumlah 
(Rp)

1. Kacang hijau 1 kg 20.000 20.000
2. Kemasan 1 pcs 5.000 5.000

Total 25.000

b. Produksi juice tauge

No Bahan Volume
Harga 
satuan 

(Rp)

Jumlah 
(Rp)

1. Sayur tauge 1kg 8.000 8.000
2. Kemasan 1 pcs 15.000 15.000
3. Susu+perasa 1 pcs 30.000 30.000

Total 53.000

c. Produksi kripik bayam

No Bahan Volume
Harga 
satuan 

(Rp)

Jumlah 
(Rp)

1. Bayam 2 ikat 4.000 8.000
2. Tepung 1 kg 8.000 8.000
3. Bumbu 1 pcs 8.000 8.000
4. Minyak goreng 1 l 12.000 12.000
6. Plastik kemasan 1 pcs 8.000 8.000

Total 44.000

d. Produksi kripik kangkung

No Bahan Volume
Harga 
satuan 

(Rp)

Jumlah 
(Rp)

1. Kangkung 1 ikat 3.000 3.000
2. Tepung 1 kg 8.000 8.000
3. Bumbu 1 pcs 24.000 24.000
4. Minyak goreng 1 l 12.000  12.000
6. Plastik kemasan 1 pcs 8.000 8.000

Total 55.000
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e. Budidaya bawang daun
No Bahan Volume Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1. Benih bawang 20 kg 9.000 180.000
2. Tanah humus 1 truk 400.000 400.000
3. Pupuk kandang 25 karung 10.000 250.000
4. Pupuk NPK 5 kg 9.000   45.000
6. Sekam 50 karung -
7. Polybag 30 kg 20.000 600.000

Total 1.475.000

f. Budidaya cabe merah keriting
No Bahan Volume Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1. Benih cabe 1 bks 85.000 85.000
2. Tanah humus 1 truk 400.000 400.000
3. Pupuk kandang 25 karung 10.000 250.000
4. Pupuk NPK 1 kg 9.000   45.000
6. Sekam 50 karung -
7. Polybag 30 kg 20.000 600.000

Total 1.380.000

g. Budidaya vertikultur
No Bahan Volume Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1. Benih 1 bks 85.000 85.000
2. Tanah humus 0,25 truk 400.000 100.000
3. Pupuk kandang 5 Karung 10.000 50.000
4. Pupuk NPK 1 kg 9.000   9.000
5. Bahan rangka - 100.000 100.000

Total 344.000

2.  Output
a. Produksi kecambah tauge

Output  = Jumlah produksi x harga jual 
  = 8 kg x Rp 20.000
  = Rp. 160.000

Total output dalam 1 kali periode  = Rp. 25.000
Pendapatan pengelola =  output – input

  = Rp. 160.000 -  Rp. 25.000
  =  Rp. 135.000

b. Produksi  juice tauge
Output  = Jumlah produksi x harga jual 

  = 30 Bks x Rp 5.000  
  = Rp. 150.000

Total Output dalam 1 kali periode Rp. 53.000
Pendapatan pengelola = output – input
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  = Rp. 150.000 -  Rp. 53.000
  =  Rp. 97.000

3. Produksi kripik bayam
Output  = Jumlah produksi x harga jual 

  = 1 Kg x Rp 80.000
  = Rp. 80.000

Total Output dalam 1 kali periode Rp. 44.000
Pendapatan pengelola = output – input

  = Rp. 80.000 -  Rp. 44.000
  = Rp. 36.000

4.  Produksi kripik kangkung
Output  = Jumlah produksi x harga jual 

  = 1 Kg x Rp 80.000
  = Rp. 80.000
Total Output dalam 1 kali periode Rp. 53.000
Pendapatan pengelola  = output – input
  = Rp. 80.000-  Rp. 53.000
  = Rp. 27.000

5. Budidaya bawang daun
Output  = jumlah polybag x produksi x harga jual 

  = 1.500 polybag  x 0,2 kg x Rp 9.000
  = Rp. 2.700.000

Total input dalam 1 kali periode Rp. 1.475.000
Pendapatan pengelola  = output – input

  = Rp. 2.700.000 -  Rp. 1.475.000
  =  Rp. 1.225.000

6.  Budidaya cabe merah keriting
Output  =  Jumlah Polybag x produksi x Harga Jual 

  =  500 polybag  x 0,25 Kg x Rp 40.000
  =  Rp. 5.000.000
Total input dalam 1 kali periode Rp. Rp. 5.000.000
Pendapatan pengelola   = output – Input

  =  Rp. 5.000.000 -  Rp. 1.380.000
  =  Rp. 3.620.000

7.  Budidaya Sistem Vertikultur
Belum dapat dianalisis outputnya karena masih dalam proses persiapan 
dan produksi.
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Pemasaran
Produksi yang cepat memberikan 

hasil seperti produksi kecambah tauge, 
produksi juice tauge, produksi kripik 
bayam dan kripik kangkung, langsung 
dipasarkan oleh semua anggota Milagro 
kepada konsumen di sekitar sekolah dan 
asrama, serta di pusat-pusat keramaian 
seperti Gor H. Agus Salim setiap 
minggu pagi. Sementara itu produksi 
yang membutuhkan waktu yang agak 
lama seperti budidaya bawang daun 
dan cabe merah keriting serta usaha 
vertikultur dilakukan dengan sistem 
kerjasama semua anggota. Di samping 
penjulan langsung, Milagro juga sudah 
siap menyongsong Revolusi Industri 4.0 
dengan memanfaatkan teknologi sosial 
media untuk memasarkan produknya 
melalui akun facebook dengan akun 
“Milagro” serta instagram dengan 
akun “milagro_smkpp. Kemudian 
seluruh bentuk kegiatan usaha 
tersebut dipertanggungjawabkan oleh 
masing-masing kelompok kepada 
pembina asrama, baik proses produksi 
yang sedang berjalan maupun hasil 
pemasaran.

Dari uraian di atas Penulis 
melihat bahwa terbentuknya kelompok 
wirausaha di sekolah ini adalah berkat 
kerjasama antara semua pihak, baik 
kepala sekolah, guru, pembina sarama 
dan siswa itu sendiri.  Selain itu adanya 
rasa kepercayaan oleh pimpinan kepada 
pengelola asrama juga akan memancing 
kretivitas pembina itu sendiri dalam 

membimbing dab mengarahkan siswa. 
Sementara itu dari pihak siswa akan 
muncul kemauan wirausaha adalah 
apabila adanya arahan yang jelas serta 
hasil yang nyata terhadap kegiatan 
yang dilakukan dan prospeknya ke 
depan, apalagi dikaitkan dengan kondisi 
kekinian dan merajutnya dalam bingkai 
teknologi seperti pemanfaatan dunia 
teknologi informasi berupa media sosial 
dan literasi digitalnya.

Kegiatan ini sejatinya dapat 
memotivasi warga sekolah lainnya 
untuk mampu pula manangkap setiap 
peluang yang ada sebagai jalan untuk 
berwirausaha sehingga nantinya juga 
akan terbentuk kelompok-kelompok 
milenial agropreneur lainnya, tidak 
hanya di lingkungan asrama siswa tapi 
juga untuk seluruh siswa.SMK PP Negeri 
Padang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan

Dari kegiatan wirausaha yang 
dilakukan kelompok Milagro di SMK 
PP Negeri Padang sebagaimana yang 
diuraikan di atas dapat disimpulkan 
bahwa jiwa wirausaha siswa harus dibina 
dari ketika para kaum millenial ini masih 
berada di bangku sekolah, bukan setelah 
mereka menamatkan pendidikan di 
SMK. Sekitar 40% siswa asrama SMK PP 
Negri Padang sudah mengikuti kegiatan 
kewirausahaan dengan ikut terlibat 
dalam kegiatan Milagro mulai dari 
persiapan, proses produksi, pengolahan 
dan pemasaran.
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Bimbingan dari pembina asrama 
terhadap siswa yang tinggal di asrama 
sangat dibutuhkan agar mereka yang 
tinggal di asrama dapat memanfaatkan 
waktunya secara optimal, apalagi waktu 
luang dan hari libur. Diharapkan dengan 
adanya kegiatan kelompok Milagro ini 
dapat menjadi contoh tauladan dan 
model bagi siswa lain baik yang tinggal di 
asrama maupun yang tidak. Ditargetkan 
nantinya semua siswa di asrama dapat 
mengikuti kegiatan Milagro ini dan siap 
menjemput impiannya sebagai mikenial 
agropreneur (miss milagro)

Rekomendasi
1. Untuk siswa, agar selalu bersemangat 

dalam belajar dan suka bekerja keras 
serta berani memulai sebuah usaha 
sesuai dengan kompetensi yang 
dimiliki

2. Untuk pendidik di sekolah, dapat 
lebih memperhatikan bahwa untuk 
membina jiwa wirausaha siswa 
dibutuhkan motivasi yang kuat dari 
pendidik agar semakin banyak siswa 
yang berani membuka usaha di 
bidang pertanian

3. Untuk kepala sekolah, agar 
lebih mampu berinovasi dalam 
menciptakan atmosfer bisnis 
di sekolah dalam rangka 
mengembangkan kompetensi 
wirausaha sebagai salah satu 
kompetensi yang harus dikuasai 
kepala sekolah.

4. Untuk orang  tua, agar selalu ikut 
serta mendukung program sekolah 

melalui komite sekolah untuk 
membina jiwa wirausaha siswa.  

5. Untuk Pemerintah, agar memfasilitasi 
sekolah dengan sarana dan prasarana  
yang  dibutuhkan oleh siswa dalam 
membangun jiwa wirausaha mereka.
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Lampiran 1. Profil SMK PP Negeri Padang
IDENTITAS SEKOLAH
1 NAMA  SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN 

PEMBANGUNAN NEGERI PADANG
2 NOMOR INDUK SEKOLAH (NIS)/NPSN 69734159
3 NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) 401086111045

4 PROGRAM KEAHLIAN 1. AGRIBISNIS PRODUKSI TANAMAN
2. AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

5 KOMPETENSI  KEAHLIAN 1. Agribisnis Produksi Tanaman Pangan dan 
Hortikultura (ATPH) 

2. Agribisnis Produksi Tanaman Pangan Perkebunan 
(ATH) 

3. Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman (PPT)
4. Lanskap dan Pertamanan
5. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)

6 ALAMAT SEKOLAH JL. PERTANIAN LUBUK MINTURUN KOTAK POS 38 
RT.01 RW.01

7 DESA/KELURAHAN LUBUK MINTURUN
8 KECAMATAN KOTO TANGAH
9 KABUPATEN/KOTA PADANG
10 PROVINSI SUMATRA BARAT
11 KODE  POS 25175
17 NOMOR TELEPON 0751-495809
18 NOMOR FAKSIMILI/FAKS (0751) 495009
14 LUAS TANAH/ SERTIFIKAT  TANAH 2,5 HA
15 LUAS BANGUNAN 4 HA
17 TAHUN BERDIRI 

SURAT KEPUTUSAN (SK)
TAHUN  1947
GUBERNUR  SUMATERA
No.  62 P.P.  Tgl. 1 OKTOBER  1947 

18 TAHUN PERUBAHAN SURAT 
KEPUTUSAN

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olah raga Provinsi Sumatera Barat Nomor 421.2/130/
KPTS-2011, tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah 
Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Padang 
menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian 
Pembangunan (SMK PP ) Negeri Padang
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Lampiran 2. Daftar Siswa Penghuni Asrama SMK PP Negeri Padang

Siswa Putra
No. Nama Kelas
1 Abdul Alif X PPT
2 Afdal Hadi X ATP 1
3 Afrian Arbiansyah X PPT
4 Agung Pratama X ATPH 1
5 Andrian Fauzi X ATP 1
6 Beni Utama X ATP 1
7 Dendi Irwanto X ATP 1
8 Didi Aprianto X ATPH 1
9 Fajran Hasanah X ATPH 2
10 Fajri Abedy X ATP 2
11 Ficky Fajri X ATP 1
12 Fiqram Shah X ATP 2
13 Hafizh Qadri X APHP
14 Lahmuddin Saputra X ATP 2
15 Naufal Aprilianda X ATP 1
16 Pescky Prasetyo X ATP 1
17 Rafdi Pratama X ATP1
18 Rahmat Fauji X ATP 1
19 Rido Rahmat X ATP 2
20 Rizal Hamdi X ATPH 2
21 Tito Anang X ATPH 1
22 Tomi Kurniawan X ATP 2
23 Zulfadli X ATP 2
24 Afan Prakasya XI PPT
25 Aldi Firmansyah XI ATPH 1
26 Aryo Ramdhan Savero XI ATP 1
27 Aulia Ilham XI ATP 1
28 Dafid Muhammad XI ATPH 2
29 Dendi Luvi Sandima XI ATP 1
30 Fahmi Yuliansyah XI ATP 1
31 Febriansyah XI ATP 1
32 Giyo Amriyan XI ATP 2
33 Hafis Ramadhan XI ATPH 1
34 Masrulli Yandra XI ATPH 2
35 Muazim Fajar Hakim XI ATPH 1
36 Muhammad Almen Faber XI ATPH 1
37 Muhammad Iqbal XI ATPH 1
38 Muhammad Teza XI LKP
39 Rafiq Yewindra XI ATP 2
40 Rahmad Hidayat XI ATPH 2

41 Roid Rusadi XI ATP 2
42 Royhan Daffa Isramsir XI ATP 2
43 Tito dwi Putra XI ATPH 1
44 Al-Amin Sidiq XII ATP 1
45 Mulyadi Putra XII ATPH 2
46 Pandu Pramudia XII ATPH 1
47 Rafi Dirga Putra XII ATP 1
48 Yozi Syahputra XII ATPH 2

Siswa Putri
49 Ailin Septi S P X ATP 1
50 Anugrah Dil Fitri X ATP 2
51 Dewi Sastika X ATP 1
52 Angel Pebrri Yarman X ATP 1
53 Ifafi Uzma X ATPH 1
54 Irencian Winda Putri X ATP 1
55 irza Aulia X ATPH 1
56 Mifta uljannah X APHP
57 Mona Septi Yani X PPT
58 Noverisa Alfadilla X ATP 2
59 Putri Rani Gusmarni X ATPH 1
60 Rani Berlian X PPT
61 Rheka Milanda X PPT
62 Rifa Afriani X ATP 2
63 Ripa Tul Mahmudah X ATPH 2
64 Rezi Gustika Sari X APHP
65 Ruva Dirga Anggraini X PPT
66 Sherly Olanda X PPT
67 Silvia Yuliana X ATP 2
68 Tasya Ananda Putri X ATP 1
69 Uswatul Hasanah X ATPH 1
70 Wulan Agusti X ATP 2
71 Wulan Dari X ATP 1
72 Yunisya Azzani X ATPH 1
73 Zelvia Anggelita X ATPH 2
74 Aida Iasyah Syafitri XI ATPH 1
75 Athifa Julia Putri XI PPT 1
76 Deisria Salsa R XI ATPH 2
77 Devitri Yeni XI PPT 1
78 Hasma Ulhusna XI ATPH 2
79 Jelita Oslin Putri XI PPT 1
80 Khairunnisa XI ATPH 1
81 Laras Dwi Safitri XI ATP 1



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019140

82 Melya Oktavioni XI ATPH 1
83 Nhyssa Rosalia XI PPT 1
84 Nurlaila XI ATP 2
85 Putri Fadhilah XI ATPH 2
86 Rizki Mulyana XI LKP
87 Sofia Winda Sari XI ATP 1
88 Sri Rahayu Ningrum XI ATP 2
89 Ummul Hasanah XI ATPH 1
90 Vania Aulia G XI PPT 1
91 Vena Fhalah XI PPT
92 Yola Febrianti XI ATPH 2
93 Yovi Arful XI ATP 1
94 Yuyun Adilla Wista XI PPT 1
95 Zulhelmi Atra Ningsih XI ATP 2
96 Ainul Wulan S XII ATPH 2

97 Askya Puteri A XII ATP 2
98 Chintia Ramadhani XII ATPH 1
99 Fitria Ramadani XII PPT
100 Hafiza Zamzami XII ATPH 1
101 Iftitahul Hasanah XII ATP 2
102 Ledy Fadihilah XII PPT
103 Mona Oktiva P XII ATPH 2
104 Olivia Febrika XII ATP 1
105 Ria Susanti XII ATPH 2
106 Septi Arlina P XII ATP 1
107 Shifa Apriselia XII ATP 2
108 Sintia Purnama XII ATPH 2
109 Siska Dwi Yonanda XII PPT
110 Sury Rahmadayati XII ATP 1
111 Zahratul Rahmi XII PPT

Lampiran 3. Daftar Nama Anggota Milagro

NO NAMA KELAS
1 Aulia Ilham Xl ATP 1
2 Dafid Muhammad Xl ATPH 2
3 Dendi Luvi Sandima Xl ATP 1
4 Masruli Yandra Xl ATPH 2
5 Roid Rusadi Xl ATP 2
6 Afrian Arbiansyah X PPT
7 Andrian Fauzi X ATP 1
8 Beni Utama X ATP 1
9 Dendi Irwanto X ATP 1
10 Ficky Fajri X ATP 1
11 Fiqram Shah X ATP 2
12 Hafizh Qadri X APHP
13 Lahmuddin Saputra X ATP 2
14 Rafdi Pratama X ATP 1
15 Rahmat fauji X ATP 1
16 Tomi Kurniawan X ATP 2
17 Zulfadli X ATP 2
18 Iftitahul Hasanah XII ATP2
19 Septi Arlina P XII ATP 1
20 Zahratul Rahmi XII PPT
21 Aida Iasyah Syafitri Xl ATPH 1

22 Athifa Julia Putri Xl PPT
23 Deisria Salsa R Xl ATPH 2
24 Devitri Yeni Xl PPT
25 Hasma Ulhusna Xl ATPH 2
26 Melya Oktaviani Xl ATPH 1
27 Nurlaila Xl ATP 2
28 Putri Fadhila Xl ATPH 2
29 Rizki Mulyana Xl LKP
30 Sofia Winda Sari Xl ATPH 2
31 Ummul Hasanah Xl ATPH 1
32 Vania Aulia G Xl PPT
33 Yuyun Adila Wista Xl PPT
34 Zuhelmi Atra Ningsih Xl ATP 2
35 Dewi Sastika X ATP 1
36 Enggel Pebri Yarman X ATP 1
37 Ifafi Uzma X ATPH 1
38 Irza Aulia X ATPH 1
39 Mifta Uljannah X APHP
40 Ripa Tul Mahmudah X ATPH 2
41 Uswatul Hasanah X ATPH 1
42 Wulan Dari X ATP 1
43 Zelvia Angelita X ATPH 2
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Lampiran 4. Daftar Nama Anggota Milagro Perkelompok

Kelompok 1. Budidaya Bawang Daun 
dan Cabe Merah Keriting 

No Nama
1 Dafid Muhammad
2 Putri Fadila
3 Afrian Arbiansyah
4 Andrian Fauzi
5 Beni Utama
6 Dendi Irwanto
7 Zahratul Rahmi
8 Aida Iasyah Syafitri
9 Athifa Julia Putri
10 Irza Aulia
11 Mifta Uljannah

Kelompok 2. Pemanfaatan lahan 
sempit untuk Budidaya 
sistem Vertikultur

No Nama
1 Masruli Yandra
2 Hasma Ulhusna
3 Hafizh Qadri
4 Rahmat Fauji
5 Tomi Kurniawab
6 Zulkifli
7 Dewi Sastika
8 Enggel Pebri Yarman
9 Ifafi Uzma
10 Deisria Salsa R
11 Devitri Yeni

Kelompok 3. Pengolahan Hasil Panen 
(Produksi kripik bayam, 
kripik kangkung, toge, 
dan juice tauge )

No Nama
1 Dendi Luvi Sandima
2 Yuyun Adila Wista
3 Ficky Fajri
4 Fiqram Shah
5 Zuhelmi Atra Ningsih
6 Uswatul Hasanah
7 Wulan Dari
8 Zelvia Angelita
9 Nurlaila
10 Rizki Mulyana
11 Sofia Winda Sari

Kelompok 4.  Pemasaran 
No Nama

1 Rafdi Pratama
2 Septi Arlina P
3 Aulia Ilham
4 Roid Rusadi
5 Lahmuddin Saputra
6 Ripa Tul Mahmudah
7 Melya Oktaviani
8 Siska Dwi Yonanda
9 Ummul Hasanah
10 Vania Aulia G
11 Iftitahul Hasanah
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Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Milagro

   

Gambar 1. Kondisi lingkungan asrama putri sebelum adanya kegiatan Milagro
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Gambar 2. Kondisi lingkungan asrama putra sebelum adanya kegiatan Milagro

Gambar 3. Tauge hasil produksi Milagro mulai dari umur satu hari sampai umur 3 
hari siap untuk dipanen
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Gambar 4.  Proses panen tauge hasil produksi Milagro

Gambar 5. Tauge hasil produksi Milagro dalam kemasan

       

Gambar 6. Juice tauge hasil produksi Milagro dalam kemasan dan dispaly saat 
dipasarkan
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Gambar 7. Proses produksi keripik bayam dan kangsung di ruangan pengolahan

      

Gambar 8. Kripik bayam dan kangkung dalam kemasan produksi Milagro



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019146

       

Gambar 9. Proses pengisian polybag dan penyusunan polybag pada budidaya 
bawang daun

Gambar 10. Proses penanaman bawang daun dalam polybag
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Gambar 11. Susunan polybag dalam usaha pemanfaatan lahan sempit di sekitar 
asrama siswa untuk  budidaya tanaman bawang daun

Gambar 12. Anggota Milagro melakukan penyiraman tanaman bawang daun
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Gambar 13. Tanaman bawang daun yang dibudidaya oleh Milagro dalam polybag

      
Gambar 14. Tanaman cabe merah keriting yang dibudidaya oleh Milagro dalam 

polybag
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Gambar 15. Anggota Milagro saat persiapan pembuatan media vertikultur

Gambar 16. Anggota Milagro saat penanaman dan penataan tanaman pada sistem 
vertikultur
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Gambar 17. Anggota Milagro saat memasarkan produknya di GOR H. Agus Salim 
Padang

Gambar 18. Anggota Milagro saat memasarkan produknya di GOR H. Agus Salim 
Padang
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Gambar 19. Akun facebook Milagro sebagai media komunikasi dan promosi
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Gambar 20. Akun instagram Milagro sebagai media komunikasi dan promosi
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ABSTRAK
The aims of the paper is  to evaluate the link of food security policies and extension 
policies to the achievement of targets and the results of a development programme 
such as Food Self Sufficiency village - Desa Mandiri Pangan Programmme (DMP) used  
Participatory Poverty Assessments (PPA) . The output obtained is information that is 
an evaluation of how the policy was planned, initiated and implemented. Participatory 
Poverty Assessments (PPA) monitoring and evaluation analyse the outcome and impact 
of the DMP Programme. PPA seeks to answer the question of whether or not the policy 
or programme is working properly and why. It involves villagers or stakeholders to find 
out the policy expectations and policy intervention based on villagers’ perception. A 
participatory approach may improve the outcomes in the form of a new policy model 
for the future. The output of the PPA process from this study is the agricultural policy 
formulated in terms of practical ways of approaching poverty problems from a local 
perspective. The success of alternative policy options applied by local government such 
us Physical, Human Resources, Institution development at the grassroots level should 
be adopted at the national level. It should represent the best example of a case of 
successful programme implementation at the grassroots level which can then be used 
in formulating national policies and strategies. 

Keyword : Participatory Poverty Assessment (PPA), Food Security, Extension Policy, 
Indonesia

INTRODUCTION
Poverty reduction is key to the 

success of a country’s development. 
Encouraging economic development 
is an effective policy for poverty 
reduction. One of the policy measures 
to effectively address the issue of 
poverty is the adoption of participatory 
approaches in the planning, monitoring 
and evaluation of poverty reduction 

policies. A participatory approach is 
used to address weaknesses which could 
not be effectively addressed previously. 
Variations regarding the evaluation 
of poverty reduction policies are 
dominated by top-down approaches. A 
less top-down approach to evaluating 
policies will accommodate the needs 
and aspirations of the poor. 

Participatory Poverty Assessment 
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(PPA) is a method of analysis of data 
aggregation. It seeks to recognise 
deficiency scope within the public, 
cultural, financial and political 
atmosphere in a particular region. It 
focuses on the local peoples’ perceptions. 
Different research methods can be 
contextualised to different degrees. 
These categorisations with participatory 
methods aim to standardise the data 
collection and analysis with the sample 
in a large household study. The course 
of classification approaches offers 
the advantage of inferring qualitative 
information from quantitative 
evaluations, which characterises the 
comparison of survey and participatory 
data. Nevertheless, it does not include 
the perspective of acquiring quantitative 
data from the PPA. 

Participatory Poverty Assessment 
(PPA) was introduced by the World Bank 
to assess the poverty in a region from 
top level down to village level. People 
facing poverty would be were identified 
and so were the causes of poverty, and 
recommendations for poverty reduction 
effort at household level were proposed. 
The variation or diversity of indicators 
that exists in the country and villages are 
taken to be representative of poverty at 
household level. However, this implies 
a methodology that is diverse, and is 
capable and flexible enough to respond 
to the needs of the subject of policies 
(ADB, 2001).

PPA generally uses several tools 

to analyse the characteristics of poor 
families with poverty reduction in 
mind. PPA is a method of evaluating 
the characteristics of the poor through 
observation and analysis of policy 
implementation. The requirement of 
this method is the participation of 
the community and stakeholders to 
discover alternative solutions to poverty 
problems at the grassroots level. It 
is a practical tool of solving poverty 
problems, such as increasing farmer 
income and reducing poverty.

BACKGROUND
The PPA inititates a participatory 

method that thrives in the viewpoint 
of Participatory Rural Appraisal (PRA). 
They become key to mechanisms for 
advance policy agency by embodiment 
of the community’s participation. PRA 
has been seen as a family of approaches 
and methods to enable local people 
to share and analyse their knowledge 
of life and conditions, and to plan and 
to act (Chambers, 1994). It emerged in 
the early 1990s, building on insights 
and methodological innovations 
from various study methods. Agro-
ecosystem analysis provided the series 
of diagramming, mapping, scoring 
and grading methods of the different 
natural processes; insight provided by 
the work of practical and development 
anthropologists and those of field 
research in farming systems emphasised 
villagers’ capability in conducting their 
own personal analysis; and most notably 
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there was the development of Rapid 
Rural Appraisal (RRA) (Ruggeri Laderchi, 
2001).

Conservative poverty estimates, 
together with equally conservative 
financial and qualification estimates, 
have been criticised for leading to 
external enforcement, and for not 
taking into account the views of poor 
people themselves. The participatory 
approach’s purpose is to change this 
and to enable the people themselves 
to take part in decisions about what 
it entails to be poor and the level of 
poverty (Chambers, 1994; 1997). The 
implementation of PPA, evolved from 
PRA, is described as “a rising family unit 
of approaches and methods to enable 
local people to distribute, develop and 
analyse their understanding of living 
and circumstances, to plan and to 
effort” (Chambers, 1994). Originally, it 
was intended for small projects, then 
the World Bank, to complement to its 
poverty assessments, scaled up PPA. 
By 1998, the World Bank’s poverty 
assessments included a participatory 
aspect. A widespread multi-country 
workout (of 23 countries) was similarly 
incorporated as conditions for the 
World Development Report, available 
as Voices of the Poor (Narayan-Parker 
& Patel, 2000). According to Cornwall 
(2000), there are three types of PA: (1) 
those connected with self-determination 
and empowerment; (2) those linked 
with raising the effectiveness of 

programmes; and (3) individuals’ 
emphasis on common learning. The role 
of participatory movements as defined 
by the World Bank, particularly in their 
poverty assessments, has tended to be 
compliant. It adopts PPA so that the 
poor will join forces with programmes 
rather than to modify the pattern of the 
programmes themselves (type 2), and 
the Voices of the Poor emphasises the 
third type. 

Study and policy points of reference 
on poverty issues have undergone a 
shift in conceptualisation of the poor 
from passive recipients of development 
efforts to those who can contribute 
to their own livelihood improvements 
(Chambers, 1996). To facilitate this 
shift, state institutions should provide 
the conditions for the poor to do so. 
The terms ‘poor’ and ‘non-poor’ can 
be perceived as externally imposed 
categories that do not reflect locally 
perceived differences, as well as possibly 
being derogatory. Subjective valuation of 
wellbeing can provide a divergence and 
more contextually specific perspective 
on living conditions. Since poverty is 
embedded in a socioeconomic system, 
it is always relative to a socially defined 
threshold. An individual with a given 
level of income, food, protection, or 
clothing may be considered inadequate 
in one context, but not in another. 
Thus, the distinction between absolute 
and relative poverty is important (Lok-
Dessallien, 1998). 
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According to Norton et al. (2001), 
the purpose of PPA is to improve the 
strength of public activities aimed at 
poverty reduction. PPAs are generally 
taken to be policy research exercises, 
linked to governmental policy processes, 
directed at understanding poverty from 
the perspective of poor people, and their 
priorities in terms of actions to improve 
their conditions. PPAs can strengthen 
poverty assessment processes through 
broadening stakeholder involvement, 
thereby increasing general support and 
legitimacy for anti-poverty strategies, 
enriching the analysis and understanding 
of poverty by letting in the perspectives 
of the poor, and providing a diverse 
scope of valuable information on a 
cost-effective, rapid and timely basis, 
creating new relationships between 
policymakers, service suppliers and 
people in poor communities. PPAs may 
originate from a mixture of dissimilar 
institutions, including NGOs, donors 
and research establishments. They may 
address different audiences – including 
policy-makers, politicians, advocates 
and activists. 

According to Norton et al. (2001), 
the impact to date of PPAs has been 
the finding that all stakeholders have 
had significant changes in knowledge, 
understanding, and military strengths 
in one or more of the following 
areas: the nature and causal factors 
of poverty; greater solidarity with 
or sympathy for the poor; increased 

commitment to consulting the poor; 
better understanding of and/or 
increased commitment to participate 
or ‘bottom-up’ research, planning, and 
monitoring; better understanding of 
local conditions such as recognition of 
inequities which are important at the 
household level, particularly gender-
based issues; greater willingness to 
acknowledge sensitive issues such as 
domestic violence or marginalisation of 
some social groups; increased need for 
better social services and programmes; 
and increases in commitment to or 
demand for participation and grassroots 
democracy. 
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Table 1. Approaches to PPAs
No First generation PPAs Second generation PPAs
1 Focus of 

PPA process
Generating textual representation of 
realities of the poor, to contribute to 
policy recommendations

Creating new relationships within the 
policy process – bridging public policy, 
civil society, people in poor communi-
ties, donor agencies.

2 Means of 
influenc-
ing policy 
change

PPA influences donor country assess-
ment documents (country poverty 
assessment). PPA is a ‘product’ which 
seeks to influence another product. 
Policy influence therefore is largely 
contingent on the quality of the 
policy process associated with the 
overall document.

PPA influences country policy-making 
processes: budget process (pro-poor 
allocation of public resources); sector 
policy; regulatory function (land re-
form, informal sector); poverty moni-
toring system; local government policy 
and budget processes.

3 Institutional 
location

Designed/supervised by donor 
agency staff. Donor ‘publishes’ PPA. 
PPA managed and implemented by 
NGO or research institute, chosen 
by the donor according to criteria of 
technical and logistical competence 
to deliver PPA report.

Chosen to maximise potential contri-
butions to policy process. Institutional 
partnerships created to introduce 
logistical and technical capacity 

4 Time-frame Period necessary to complete one 
round of national fieldwork and gen-
erate report.

Process approach allowing for PPA 
to work with planning and budget 
formulation processes at national, 
sectoral and local levels. 
PPA may or may not be produced. 
Follow-up with specific studies pos-
sible.

5 Substantive 
focus

Focus on: poor people’s understand-
ing of poverty and deprivation, con-
straints in accessing public benefits 
and services, poor people’s priorities 
for public policy.

As in left column, but with increasing 
emphasis on: access to information for 
action for people in poor communi-
ties; governance, accountability and 
transparency.

6 Key skills For PPA implementation
Social analysis (synthesis of results) 
Training skills in research field meth-
ods
Research design logistical support for 
policy analysis

For PPA implementation social analysis 
(synthesis of results)
Training skills in research field meth-
ods Research design
Logistical support for policy analysis 
for policy mainstreaming
Understanding macro policy, sector 
policy and budget formulation pro-
cesses
Advocacy skills institutional change 
management

Source: Norton et al. (2001)

METHODOLOGY 
The four villages in Central Java 

province in this study are regarded as 
the main representatives for assessment 
of the Programme by PPA analysis. 

This study is a pioneer in the area 
of PPA in Indonesia, and it links to 
agricultural policy. The PPA concept 
is used in synthesising the problem 
of poverty at village level with the 
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participation approach. Every report 
shows a naturalistic depiction of poverty 
commonly found in rural areas. Both 
qualitative and quantitative data were 
analysed. Most data generated come 
from the Participatory Rural Appraisal 
(PRA), based on poverty analysis. The 
participatory method is one method 
that uses PRA as data base analysis with 
decision making from stakeholders or 
villagers in order to examine poverty in 
the village. 

Data related to the DMP 
Programme and extension service were 
collected using unstructured and semi-
structured questionnaire. The survey 
was conducted in four villages; 100 
samples from each, using a purposive 
and clustered sampling technique based 
on some particular sample criteria. 
Criteria of the sample chosen were 
based on farmer characteristics such as 
their level of wealth, farmer leader, the 
village leader, and gender. (Rusliyadi 
et al, 2019). The purposive sampling 
technique is a type of non-probability 
sampling that is most effective when 
one needs to study a certain cultural 
domain with knowledgeable experts 
within. Purposive sampling may also 
be used with both qualitative and 
quantitative research techniques. This 
type of sampling can be very useful 
in situations when one needs to reach 
a target sample quickly, and where 
sampling for proportionality is not the 
main concern (Rusliyadi and Libin, 2018)

Data collection in the field during 
research work in four villages took 
almost two months. PPA was a key 
element in the survey, where the results 
reflect the rural poverty level. Fieldwork 
carried out in the research involved 
various multidisciplinary teams, derived 
largely from existing local extension 
officers. A series of meetings addressed 
provincial and regency governments, 
cross-sector institutions and community 
organisations around the villages 
researched. Fieldwork in the PPA was 
carried out by local participants with 
a participatory approach. The PPA is 
actually a visual Participatory Rural 
Appraisal (PRA) tool to retrieve data 
from focus group discussions with 
groups of respondents where they 
scored wellbeing rankings, rated or 
scored preference data, and mapped 
and illustrated social resources. 

PPA AND AGRICULTURAL POLICY 
LINKING

Poverty reduction and fair 
distribution of economic growth 
are significantly meaningful to the 
Indonesian government. Poverty 
reduction is constantly determined 
in terms of the social safety nets, as 
opposed to sharpening and focusing 
on addressing macro weakness, at the 
structural and sectoral level. Therefore 
this requires an approach that is able to 
consider all of them in the form of PPA. 
People rarely get information about 
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government plans and in the policy 
formulation phase. The government 
should be transparent in every policy. 
The role of stakeholders is indispensable 
in policy implementation. This method 
is robust, because it involves many 
stakeholders in finding alternative 
solutions to address public problems, 
especially in poverty reduction policies.

The blueprint of a policy initiation 
plan provides users with direct impacts 
on policy strategy. It intends to clarify 
the problems from the grassroots 
level. Discussion at the household level 
facilitates the government in allocation 
of funds and budgets in accordance with 
the scheme of policy implementation. 
The government’s current top-down 
policy looks at civil society as an 
entity that cannot contribute to the 
development plan. This is the bridge that 
the participatory approach is expected 
to address in a strategic plan based on 
assessment of threats and problems 
encountered at the grassroots level.

PPA is the basic method, like a 
baseline study, to assess the poverty 
level in the country. The focus in this 
context is rural areas in Indonesia. In this 
case, rural areas cannot be separated 
from the agriculture sector. Most rural 
policies are derived from agricultural 
policy. The closeness and relationship 
between agricultural policy and objects 
in PPA are strongly interrelated. The PPA 
results from other countries are based 
on the analytical characterisation of 

livelihoods in agriculture, forestry and 
fisheries. The root causes of poverty are 
expected to be revealed from livelihood 
analysis. Therefore, the strategic plan 
becomes more concentrated and 
comprehensive for the policy focus after 
the DMP Programme.

Figure 1 shows the link of PPA 
findings in each village on agricultural 
and food security analysis with poverty 
assessment. These PPA results can be 
synthesised for each village in order 
to draft a proposal for provincial and 
national poverty assessment reports. 
The reports can be circulated at 
district, regency and province levels 
for discussion by the local government 
and agencies to assist them produce 
a model for development. Hopefully 
the synthesis of information using 
the PPA approach will assist the local 
government in the formulation of policy 
actions. 

A collection of site ‘synthesised 
reports’ of each hamlet/village can 
become a national synthesised report 
that can be published internationally 
as a global national voice of the poor. 
A site report of each village can also 
be specific in representing a unique 
case study from each village. This is 
a contribution to global reporting 
on the poor: a valuable document, 
because it contains rich information 
as a result of the PPA process. Firstly, 
it highlights specific information in 
each site report. Second, it provides 
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opportunities to reinforce the finding 
of sites with varying socioeconomic and 
geographical environments. Thirdly, it 
enables synchronisation and merging 
of local-level findings to be turned into 
national poverty quantitative data for 
analysis. 

Figure 1 shows the results of the 
research report covering all village 
sites in terms of the PPA. The analysis 
of household surveys is mainly told in 
terms of food security and agricultural 
policy analysis. The analysis can 
become a resource for national poverty 
assessment resources. PPA findings 
are a national poverty assessment that 
can attract the attention of national 
policy makers and be published 
internationally. The Indonesian study 
findings can be employed to represent 
the voices of the poor in global 
studies. Government involvement in 
the synthesis of the results of the PPA 
is indispensable, especially in making 
constructive comments and giving 
feedback to improve implementation 
policy and practice in the alleviation of 
poverty. National poverty assessment 
summaries obtained as the outcomes of 
the PPA and other data can be used in 
future strategic planning operations by 
the government.

The relationship between PPA 
results and agricultural policy can be 
considered complementary. The PPA 
result is an official document, while the 
outcome is the strategic plan involving 

participation of the community. A 
part of the strategic plan is a strategic 
programme of agricultural policy on 
poverty reduction and other research 
reports. The agriculture policy in the 
PPA is practical; it examines policy 
implementation at the grassroots level, 
especially in how to increase farmers’ 
income and reduce poverty. 

The agricultural policy formulated 
using PPA in terms of practical 
policy analysis is sourced from local 
understanding/knowledge. Indonesia 
has many provinces with a progressive 
and proactive policy in the agriculture 
sector. The success of alternative policy 
options by local government should be 
enlarged to the national stage. 

The local government (province 
level) is required to carry out a specific 
policy to alleviate hunger and poverty. 
Specific local policies should strong 
and have comprehensive analysis at 
grassroots level and solve the problem 
for sustainable development. The 
PPA process of collecting data can be 
adopted as a tool for monitoring and 
planning based on local practice in pro-
poor policies with real objectives. In 
attempting to reduce poverty, the local 
policies should take into consideration 
the strength of local economic 
conditions in terms of agricultural and 
potential resources. 
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Figure 1. The Link of PPA Findings on Agricultural and Food Security Analysis with Poverty Assessment

with real objectives. In attempting to reduce poverty, the local policies should take into consideration 
the strength of local economic conditions in terms of agricultural and potential resources. 
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PPA is a tool used in the analysis 
of household- or community-level 
framework, with data derived from 
discussions with participants. The DMP 
is meant for poor rural villages. More 
than 30% of the people in each village 
are poor, which is why these villages 
are suitable for PPA implementation 
PPA. Contributions of PPA in the DMP 
Programme are based on analysis of the 
sustainability of existing livelihoods of 
villagers in order to see the strengths 
and shortcomings in such areas as 
human imagination, social capital, 
natural resources, infrastructure and 
institutions at the community level. The 
PPA process involves consolidation, 
observation and intensive discussion of 

the poor in the rural Programme sites 
about the causes of impoverishment. 
The conditions of the local community 
become the baseline in the analysis so 
that tool used are adjusted from real 
conditions

The livelihood analysis shows 
different results, depending on the 
availability of local natural resources 
in the villages. The four villages in the 
DPM Programme show that the main 
livelihood of the villagers is based on 
farming, livestock, fisheries, forests and 
tourism. These sectors play a significant 
role in the village in terms of providing 
primary income for most villagers. The 
features of livelihood of the villages can 
be described as follows. Firstly, the most 
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important aspect of the livelihood of 
rural communities is paddy cultivation. 
Ownership of paddy land varies from 
around 0.1 to 3ha. The land area that 
generates a relatively small income of 
farmers is very small (0.25ha). Secondly, 
livestock production in the countryside 
is a direct savings mechanism for 
villagers. If they need small amount of 
cash such as for buying cooking oil, 
they can sell chickens to solve their 
financial constraints. This practice 
occurs in almost all four villages. Thirdly, 
fishery brings additional income for 
most rural communities. Alternatively, 
fish can also be used as a source of 
protein to meet the dietary needs of 
families. Fishing also plays an important 
role in the welfare mechanism of the 
villages by maintaining social security. 
In Madukoro, fishing is the main source 
of livelihood for some people. Fourth, 
NTFPs are major resources for poor 
communities that currently do not have 
paddy land; they can collect firewood 
or wild animals, bamboo and rattan 
for sale as daily income. Fifth, tourism 
is the main livelihood for two villages 
in the researched village sites, because 
they have many tourist facilities and 
are frequently visited by foreign and 
domestic tourists. Tourism has been 
contributing significantly to the local 
economy by raising income of the 
villagers.

The DMP Programme has resulted 
in the establishment of a microfinancial 

institution (Lembaga Keuangan Desa 
- LKD) in the village, participated in 
by farmer groups. However, the funds 
allocated for the LKD are limited and they 
cannot cover the needs of all villagers. 
There remains a lack of capital necessary 
to start businesses for some farmers. The 
villagers proposed establishing a farmer 
cooperative in the village to support ‘off-
farm’ and ‘on-farm’ activities and to be 
managed by farmer groups. The aim of 
the cooperative is to provide the place 
for savings and loans with low interest 
rates and to gain profits for the villagers.

Livelihood Resources Analysis in the 
Community 

The framework of analysis employed 
in this work is the sustainability of living 
resources from time to time. Indexes in 
the analysis of livelihood focus on how 
the availability of livelihood resources 
can cause poverty at the community 
level. The solutions received from the 
community discussions are shown in 
Table 2.
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Table 2. Changes in Livelihood Availability and Their Causes
Resources Year 

1990
Condition Year 

2000
Condition Year 

2010
Condition

Fish 10 - Fewer people use 
traditional fishing 
gear

- few market

- 8 - Many fish from out-
side and inside village

- Use of hand grenades, 
poison

- More markets 
- Merchants want to 

buy
- Water supply for fish-

pond dcreased 

- 6 - Increased popula-
tion

- High consumption
- Use illegal fishing
- Competitive fish 

market

Rice 9 - Fertile soil
- Fewer people
- Plenty of farmland 

and rice available
- Fewer people

- 8 - Increased population
- Low crop productivity
- No maintenance

- 8 - More people 
- Infertility of soil 

floods
- Insufficient food 

consumption
Domestic 
vegetables 
and fruits

9 - Newly settled
- Not many crops

- 7 - Additional planting 
- Increasing population 
- Few market needs
- No processing of 

product 

- 6 - Vegetable garden-
ing 

- Expansion of crop 
areas

- More markets
- Processing product

Wild 
vegetables 
and fruit

- Plenty of forest
- Not many people 

extracting 
- Far from market
- Small population
- Household con-

sumption

- Extracting by people 
from outside

- Availability of markets
- Clearing for farmland, 

increasing paddy land

- Logging concession 
- Availability of 

market 
- Clearing for paddy 

land and plantation
- Bush fires

River 
water

10 - Good quality
- Deep water
- Narrow river
- Riverbank not yet 

broken
- Fewer floods

- 8 - Floods damage crops
- River became wider 

and broke riverbanks
- Water got shallow 

planting crops in 
riverbank

- 6 - Quality of water got 
worse

- Floods
- Shallow river
- Many boats
- Cutting forest on 

the riverbanks
Water 
resources

9 - Easy to get water
- Plenty of water 

resources

- 7 - Degradation of soil 
- More difficult to get 

- 6 - Population in-
creased

- Construction more 
develop

- Difficult to get
- Climate change

Wild ani-
mals 

10 - Many wild animals 
in the wild habitat

- Household con-
sumptions 

- Few hunter
- No market

- 8 - Availability of markets
- Decreased habitat
- More hunters
- Markets available
- Loss of certain species

- 4 - Markets increased
- Exotic wild animal 

markets 
- Illegal hunting

Timber 9 - Plenty of forest
- Not many people 

logging

- 8 - Availability of markets
- Clearing for planta-

tion, settlement 

- 6 - Bush fires
- Illegal logging
- Clearing for planta-

tion 
Total 
Score

38 31 22

NB: Scoring is out of 10; the higher the score, the higher the avaibility of food
Sources: Field Work Primary Data (2013)
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Agriculture
The most important aspect of 

the livelihood of rural communities is 
paddy cultivation. Ownership of paddy 
land varies from around 0.1 to 3ha. The 
land area that causes a relatively small 
income of farmers is very small (0.25ha). 
Irrigation in the four villages is only a 
small part of technical irrigation; the 
other aspect is non-technical irrigated 
rice, rain–fed, dependent on the rainy 
season. With cultivation technology 
handed down it is to be expected 
that the productivity is not high. Thus, 
farmers receive a yield which is enough 
for household consumption. The crop 
is generally enough to meet needs 
for three to six months. To cover daily 
need over a full year farmers usually 
work in the off-farm sector as labourers, 
or in livestock or non-timber forest 
production (NTFS). For example, wild 
pandan leaves are used as a handcraft 
in Candirejo, resulting in additional 
income for villagers.

According to the villagers in 
Candirejo, “because of land degradation 
and the limited availability of water, it 
is very difficult to cultivate paddy and 
also the lack of fertile land”. These 
conditions are some of the causes of 
food shortage, which results in poverty 
being experienced by some villagers. 
With the increasing population in 
the village, the land area is reduced 
and there is a tendency to decrease 
production, which hinders attainment 

of food self-sufficiency in the villages. 
It is necessary for the food supply to 
come from outside the area for daily 
consumption and this is the experience 
of most villages. It can be concluded, 
then, that land ownership is a key factor 
in household welfare.

Livestock
Livestock plays a very important 

role in the livelihood of the villagers. 
Most villagers are engaged in keeping 
livestock (cattle raising). Other 
community members are engaged in 
raising chickens. Community members 
are aware that chickens are nutritious 
food. People can also readily sell 
chickens at the local market. The cattle 
production system implemented in the 
villages is based on traditional practices 
and therefore productivity tends to be 
low. Although some activities of the 
DMP Programme had already started in 
villages at the time of study, there remains 
a need to improve the Programme, 
especially in rural Madukoro and 
Candirejo, by introducing, for example, 
a mix of local and etawa goat farming, 
which can show a fairly high production 
yield. Livestock technology should be 
implemented systematically so that 
diseases can easily be controlled and 
detected should there be any problem in 
the livestock. This can be done with the 
assistance of extension service officers 
of animal husbandry in the villages.

Livestock production in the 
countryside is a direct savings mechanism 
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for villagers. If they need small amounts 
of cash, such as for buying cooking oil, 
they can sell chickens to mitigate their 
financial constraints. This practice occurs 
in almost all four villages. However, for 
issues like paying high school fees, 
sending children to university and 
costs of illness or family, people sell 
goats or sheep, cattle and timber at 
their backyards. Livestock health is the 
major issue for the villagers. It is an even 
greater concern than people’s health 
from the villagers’ perspective.

Fisheries
Fisheries play an important role 

in people’s lives in the village through 
the DMP Programme in Madukoro and 
Kedungdowo, which have developed 
means of livelihood around fishing, with 
the availability of lakes and rivers, and 
people have utilised these available 
resources to keep fish farms and ponds. 
Kedungdowo is surrounded by the large 
river almost like a lake, so most villagers 
keep fish cages or nets on almost every 
bank of the Luk Ulo river. The villagers 
keep catfish, carp, tilapia and pomfret. 
In Madukoro the river water source is 
relatively small, but it can be used for 
small fish farmed in ponds. The villagers 
in Madukoro usually maintain types of 
fish such as carp and catfish or fish that 
are in high demand in the market.

Findings from several group 
discussions in the four villages indicate 
that families generated additional 
income in the range of 20-40% in a year 

from the contribution of acquaculture. 
This is a great help economically for 
villagers to support their livelihood. 
In small-scale aquaculture, it remains 
very profitable, but flooding sometimes 
affects Kedungdowo so that cages 
installed in the river are washed away by 
the strong currents due to continuous 
rain. The concept of small-scale 
aquaqulture is aimed at creating a small 
pond at the back or side of the house by 
using a large tarp box shaped like a pool. 
It is quite efficient, because the capital 
investment required is reasonable in 
buying a tarp and fingerlings and fish 
are fed by using food scraps. 

Forestry
In general, macro-level forest 

resources are important factors 
in socio-economic development, 
especially around the villages in the 
PPA site. Timber and non-timber forest 
products (NTPFPs) provide a significant 
contribution to national GDP, for 
domestic use and for overseas exports. 
This is a very high-value contribution 
to poverty reduction in the rural 
population, especially for those who 
live on a forest’s edge. The question is: 
why does the population remain poor 
in these areas? One needs to examine 
the case study in the research site. 
Local villagers usually obtain resources 
from the forest, particularly for their 
own consumption. Most villages in the 
hills are surrounded by tropical forests 
and therefore they are rich in forest 
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resources, especially timber. However, 
government regulation prohibits them 
from selling forest resources. Local 
villagers normally use these resources 
for housing and clear them for farming. 
However, illegal cutting of timber by 
outsiders still happens.

Villagers reported that tropical 
forests are found around villages, as 
well as NTFPs such as bamboo, rattan, 
mushrooms, wild animals, wild fruits, 
wild pandanus leaves, herbs, wood and 
fuel. NTFPs are major resources for poor 
communities that currently do not have 
paddy land: they collect firewood, wild 
animals, bamboo and rattan for sale as 
daily income. One example is Candirejo, 
where the majority of the poor collect 
wild pandanuss leaves, which they dry 
and sell. If villagers can make crafts 
from the pandanus leaves, the sale 
value of the product increases and they 
can sell to the tourist villages nearby. 
The government’s efforts need to be 
intensified by providing the villagers 
with extension services and training 
in making handcrafts from local raw 
materials. This will help villagers earn 
higher incomes than before. 

Tourism resources
Tourism is actually not a natural 

resource, but it is a social capital 
resource. However, there is potential for 
tourism to become a promising industry 
nowadays. The researcher’s opinion is 
that the main livelihood for two villages 
in the researched sites is tourism, 

because the villages have many tourist 
facilities frequently visited by foreign 
and domestic tourists. Candirejo has 
become a tourist destination since the 
initiation of a Jogjakarta NGO because 
the location of the village is close to the 
largest temple in the world, Borobudur 
Temple. The other village is Kedungdowo 
in Kebumen Regency, which is adjacent 
to Jembangan tourist village.

Wealth Ranking
The wealth ranking analysis of 

family groups is divided into three 
categories: rich, average, poor and 
hungry. Several indicators are used 
in the analysis: livestock ownership, 
possession of a deficit of food stocks, 
and land ownership of paddy fields, dry 
land and gardens. There are differences 
in the ownership of livestock within the 
category of ‘rich’. This is because each 
village has different characteristics 
of ownership of animals, which is 
determined by the estimation of 
livestock price. In general, the greater 
proportion of the population do not 
have enough food to sustain their 
living because paddy land ownership is 
relatively low and rice production is not 
high enough to meet their daily needs. 
The ‘average’ ranking shows that the rice 
shortage period is about 1–4 months, 
which usually occurs during August to 
October. This period represents the time 
of drought or dry season, so plants are 
not growing very well. Rice cultivation 
is only possible in areas where water 
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is available for growth. Nevertheless, 
the key indicator in wellbeing is the 
availability and adequacy of rice and 
ownership of livestock, especially cattle 
and goats. When the quantity of rice 
and livestock is reduced significantly, 
the family is said to be poor. This 
means that poverty remains a very big 
challenge to communities who have 
severe food shortages and the lack of 
livestock ownership. 

The primary aspect of the 
livelihood in every village shows that the 
key indicator in wellbeing is availability 
or adequacy of rice and ownership of 
livestock, especially cattle and goats. 
Households face poverty when rice and 
livestock ownership reduce significantly 
and suddenly. This means that poverty 
remains a very great challenge to 
communities that have experienced 
severe food shortages and lack of 
livestock ownership. In a focus group 
discussion, all group members said 
that the context of poverty for them is 
ownership of rice for food, and livestock 
(cattle, goats and chickens) for savings, 
and these are used for an emergency 
situation such as daily food needs and 
children’s schooling. Rice and livestock 
are crucial. Decline in rice and livestock 
ownership results in imbalance in their 
livelihoods and daily lives. Therefore, 
the core of poverty from the villagers’ 
perspective is the inability to meet basic 
needs through income improvement 
and development. 

An interesting finding that needs 
to be addressed by the government 
is seen in the ‘poor’ and ‘hunger’ 
categories. Some of the families could 
afford to send their children to school, 
because there are no school fees, but 
the school is comparatively distant from 
home. Some villagers were able to send 
their children to primary school but 
were unable to send them to middle 
and high school. On average, every 
village has a primary school but middle 
and high schools are quite far from the 
village. The daily cost for sending a child 
to school is relatively high for middle 
and high school. Although public 
schools are free, the schools location 
of the school is still relatively distant. In 
addition, poor family awareness on the 
need to send their children to school in 
the village is low and some children are 
engaged in ‘child labour’ and some drop 
out of school. The government needs 
to address the problem other than by 
adding more school buildings and to 
emphasise the policy focus on increasing 
understanding of the importance of 
schooling for poor families.
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Table 2. Wealth and Wellbeing Ranking in DMP Programme Villages

Categories 
Kebumen Regency Magelang Regency

Kedungdowo
Village Selogiri Village Candirejo

Village Madukoro Village

Rich

- Several cows /
Ownership of cat-
tle (3-5)

- Large permanent 
house 

- Large paddy field 
(2-5ha)

- Some pond fish 
(1-3)

- Large forestry (2-
3ha)

- Have ownership of 
rice milling units 
and own barns

- Have ownership of 
car transportation

- Enough food for 
the entire year

- Large garden and 
other small live-
stock

- Inheritance from 
parents

- Several cows/
cattle (2-3)

- Several goats 
(8-10)

- Large and per-
manent house

- Large yard (2-
3ha)

- Large garden/ 
forestry (3-5ha)

- Have their own 
business

- Enough food 
for the whole 
year

- I n h e r i t a n c e 
from parents

- Good health 
and enough la-
bour

- Several cows 
(1-3)

- Several goats 
(10-25)

- P e r m a n e n t 
large house

- Large yard (3-
5ha)

- Large paddy 
field (2-3ha)

- Large garden/
Forestry (2-
3ha)

- Have their 
own business

- Enough food 
for the whole 
year

- I n h e r i t a n c e 
from parents

- Several cows (1-
3)

- Several goats 
(10-25)

- Permanent house
- Large yard (3-

5ha)
- Several fish 

ponds (2-5)
- Large paddy field 

(2-3 ha)
- Large garden/

Forestry (2-3ha)
- Have their own 

business
- Have their own 

car transporta-
tion

- Enough food for 
the whole year

- Good health and 
enough labour

Average

- Some cattle (1-2)
- Permanent house
- Paddy field (1- 

2ha)
- Food shortage for 

1-3 months a year
- Small garden 

Small livestock 
(chickens) Enough 
labour forces

- Some goats 
(10-25)

- Paddy field 
(0.5- 1.0ha)

- Some cattle
- P e r m a n e n t 

house
- Enough labour
- Little food for 

1-4 months a 
year

- Selling some 
goods in and 
outside the vil-
lage

- Daily labour 

- some goat 
(10-25)

- Paddy field 
(0.5-1.0ha)

- Children at-
tend school

- Some cattle
- P e r m a n e n t 

house
- enough labour
- Little food for 

1-4 months a 
year

- Selling some 
goods in and 
outside the 
village 

- Daily labour

- Several goat (10-
25)

- Paddy field (0.5-
1.0ha)

- Children attend 
school

- Some buffaloes
- Permanent house
- Enough labour
- Little food for 1-4 

months a year
- Selling some 

goods in and out-
side the village

- Daily labour 
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Categories
Kebumen Regency Magelang Regency

Kedungdowo
Village

Selogiri Village Candirejo
Village

Madukoro Village

Poor

- Not good house
- No cattle
- Small house
- Paddy field less 

than 0.1-0.2ha
- Stock food for 2-5 

months a year
- With or without a 

boat
- Poor health

- With or without 
cows/cattle

- With or without 
paddy field

- Stock food for 
2-6 months a 
year

- Not enough 
clothes 

- Not all children 
attend school

- No money for 
medicine when 
ill

- With or with-
out a buffalo

- With or with-
out paddy 
field

- Stock food for 
2-6 months a 
year

- Not enough 
clothes 

- Not all chil-
dren attend 
school

- No money 
for medicine 
when ill

- With or without a 
buffalo

- With or without 
paddy field

- Stock food for 2-6 
months a year

- Not enough 
clothes 

- Not all children at-
tend school

- No money for 
medicine when ill

Hungry

- No cow 
- No paddy field
- Wood house
- Food more than 6 
  months per year
- Elderly or young 

couples
- Really poor health

- No cow
- With or lacking 

paddy field
- Wood house
- Food more than 

6-7 months per 
year

- Not enough 
clothes

- No money for 
children to at-
tend school

- No money for 
drugs when ill

- Disabled- and 
women-head-
ed

- No cow 
- No paddy field
- Wood house
- Food more 

than 6 months 
per year

- Elderly 
- Really poor 

health

- No cow 
- No paddy field
- Wood house
- Food more than 6 

months per year
- Elderly or 
- Really poor health

Sources: Field work primary data (2013)

A diagram of cause and effect is 
very useful in characterising the root 
problems of poverty at village level. This 
helps to coordinate the development 
of action plans and sets priorities in the 
completion of policy plans. The goal in 
using causal diagrams is to determine 
the top priority issues in the research 
and bottlenecks in analysing problems. 
This is done by PPA ranking, looking at 

any obstacles and problems faced by a 
representative sample of key informants. 
The respondents were interviewed 
to learn the various obstacles and 
problems in poverty alleviation efforts. 
This helped to determine the level of 
priorities in a single diagram.

The main cause of poverty, in 
general, from several focus group 
discussions in the villages is lack of 
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access to income resources. Revenue, 
in general, is obtained by earnings of 
permanent employees from resources 
such as land, crops, and livestock or 
fisheries and forestry. Figure 2 is a 
general causal diagram of the four study 
villages. The first cause of poverty is the 
lack of physical capital due to the effect 
of rural isolation. Secondly, there is lack 
of natural capital caused by marginal 
or low productivity, the environment’s 
decreased stability, climate change and 
environment shock, and underutilised 
options. Thirdly, there is lack of financial 
capital, which is due to lack of saved 
financial assets, few credit facilities, and 
few employment options. Fourthly, there 
is lack of human capital, caused by effects 
of increasing population, decreases 
in health quality, low entrepreneurial 
skills, lack of public sector leadership 
and lack of social capital due to 
overly rapid decentralisation, socially 
inadequate institutions, increasing 
mortality, violence and corruption, and 
inadequately focused policies.

Lack of access to financial capital 
is a major factor in causing poverty. 
The results show that according to 
the villagers most poor people were 
unable to get financial capital for 
their businesses. There are some 
opportunities for opening up businesses 
in rural areas. However, the access 
of villagers to credit facilities from 
financial institutions is limited. Financial 
capital with low interest is preferred by 

villagers. The easy way to get financial 
capital is by selling livestock. It is a rare 
case for livestock or saving to be used 
for starting a business, as such saving 
is normally used for urgent matters 
such as paying when a family member 
is sick or for school fees of children. 
Therefore there is a need for alternative 
capital resources that could be used for 
opening a business. One solution for 
this is borrowing from private financial 
institutions in the village. There is 
little availability of credit and credit 
institutions that secure low interest 
loans for villagers: unfortunately many 
financial institutions have high interest 
rates, using, for example, middleman. 
The DMP Programme has established 
a micro-financial institution (Lembaga 
Keuangan Desa - LKD) in the village 
participated in by farmer groups. 
However, the funds allocated for the 
LKD are limited and they cannot cover 
the needs of all the villagers. There 
remains a lack of capital necessary to 
start businesses for some farmers. The 
villagers proposed the establishment of 
a farmer cooperative in the village in the 
off-farm sector and on-farm activity, to 
be managed by farmer groups. The aim 
of cooperative would be to generate 
savings and provide loans at low 
interest rates to facilitate profit-making 
for villagers.

Lack of human capital in the 
village is an important factor that 
causes poverty. Villagers revealed that 
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they need training to develop the skills 
necessary to secure capital. The level 
of motivation to work in the village is 
so low that concerted efforts should 
be made to increase the motivation of 
village heads and their staff members 
to start enterprises and provide jobs. 
The solution to some of these problems 
has been incorporated in the DMP 
Programme, which has proven itself to 
be helpful to villagers. Health is also one 
of the important contributing factors in 
terms of its impact on poverty. Health 
services in the village are still very basic. 
For example, one village is served by 
only one midwife. The Community 
Health Centre is only provided at the 
district level. For remote villages like 
Kedungdowo, it is even more difficult 
to access health services in case of 
emergencies.

In regard to social capital, 
decentralisation policies give local 
governments the authority to manage 
their own regions effectively. This means 
the local government needs to create 
effective policies to be implemented at 
district and regency level. One example 
is the policy of the local government 
that allowed conversion of agricultural 
land to settlement. In addition, the focus 
of implementation of pro-poor policy 
should be geared towards addressing 
specific problems at the village level. 
There was a policy designed to integrate 
the needs of different sectors in terms of 
implementation. However, the initiated 

pattern of policy integration should 
start from the province level right 
to the village level with the creation 
of institutions responsible for policy 
execution. 

The village community believes 
that poverty is caused by different 
reasons in each village and they 
are multidimensional. This research 
revealed that the most important factor 
in poverty is scarcity of water. This is 
because, for many years, people have 
had difficulty in accessing sources of 
clean and safe water due to the location 
of their villages in hilly areas. The 
diagram below describes the condition 
of Candirejo with respect to lack of water 
as the main cause of poverty.
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Figure 2. Diagram of the Causes and Effects of Poverty in DMP Programme Villages
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The village community believes that poverty is caused by different reasons in each village 
and they are multidimensional. This research revealed that the most important factor in poverty is 
scarcity of water. This is because, for many years, people have had difficulty in accessing sources of 
clean and safe water due to the location of their villages in hilly areas. The diagram below describes 
the condition of Candirejo with respect to lack of water as the main cause of poverty.
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5) Solutions and Recommendations

Active institutions play a very important role in supporting the DMP Programme. There were 
institutions in the village sites before the introduction of the DMP Programme, such as the village 
leader, village councils, farmer groups, rice milling units, a village health station unit, a school, a 
mosque, a church, private lenders, village shops and traders. New institutions introduced by the  
Programme are affinity groups, food village teams, rice barns and microfinance institutions. In 
Kedungdowo, the village leader is serving his second elected term. This shows the trust that villagers  
have for the village head. The relationship of village leader and village council should be harmonious 
in order  to ensure good consultation with the village council, which typically advises and monitors  
every village activity. 

The institutions, organisations, groups and individuals provide information on the 
relationships between these entities in the delivery of programme activities and these help planners in 
identifying and characterising the different factors (impacts, cooperations, linkages, leadership) 
involved in different circumtances to bring about successful implementation in rural development. 
Firstly, in Kedungdowo, the important institution is the RMU. Although it is relatively small, it is useful 
because it is close by. Its function is like a ricebarn or financial institution. Itprovides villagers with 
farming inputs and stores of rice stock. Since the launching of the Programme in Kedungdowo, village 
rice barns and microfinancial institution (LKD) have been established, making the function of the RMU 
less important and its role has been taken over by farmer groups now managing the ricebarn and 
LKD. Low interest loans are an important factor for poor farmers to be motivated to apply and the loan 
applications are processed in the regular meeting of farmer groups. The poor families  find the rice 
barn beneficial, especially during periods of food shortages. Secondly, in Selogiri, the Affinity Group 
(AG) formed as a result of the DMP activities consists of four groups of farmers with different business 
areas of agriculture, livestock, fisheries and cassava cracker manufacturers. Fifty percent of funds are 
channeled to agricultural groups, so that many more farmers can become involved. The village food 
team (FVT), which consists of representatives of each affinity group, holds regular meetings every  
month attended by the head of the village and the village council. The constraints faced in the 
implementation of activities and future implementation plans are being worked out together so as to 
encourage the participation of all levels of the society. Thirdly, in Candirejo, farmer groups are 
relatively more dynamic than those in other villages. The fundamental difference is absence rice 
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SOLUTIONS AND RECOMMENDA-
TIONS

Active institutions play a very 
important role in supporting the DMP 
Programme. There were institutions in 
the village sites before the introduction 
of the DMP Programme, such as the 
village leader, village councils, farmer 
groups, rice milling units, a village 
health station unit, a school, a mosque, 
a church, private lenders, village 
shops and traders. New institutions 
introduced by the  Programme are 
affinity groups, food village teams, rice 
barns and microfinance institutions. 
In Kedungdowo, the village leader is 
serving his second elected term. This 
shows the trust that villagers have for 
the village head. The relationship of 
village leader and village council should 
be harmonious in order  to ensure good 
consultation with the village council, 
which typically advises and monitors 
every village activity. 

The institutions, organisations, 
groups and individuals provide 
information on the relationships 
between these entities in the delivery 
of programme activities and these 
help planners in identifying and 
characterising the different factors 
(impacts, cooperations, linkages, 
leadership) involved in different 
circumtances to bring about successful 
implementation in rural development. 
Firstly, in Kedungdowo, the important 
institution is the RMU. Although it is 
relatively small, it is useful because it is 

close by. Its function is like a ricebarn or 
financial institution. Itprovides villagers 
with farming inputs and stores of 
rice stock. Since the launching of the 
Programme in Kedungdowo, village 
rice barns and microfinancial institution 
(LKD) have been established, making the 
function of the RMU less important and 
its role has been taken over by farmer 
groups now managing the ricebarn and 
LKD. Low interest loans are an important 
factor for poor farmers to be motivated 
to apply and the loan applications are 
processed in the regular meeting of 
farmer groups. The poor families find 
the rice barn beneficial, especially during 
periods of food shortages. Secondly, 
in Selogiri, the Affinity Group (AG) 
formed as a result of the DMP activities 
consists of four groups of farmers with 
different business areas of agriculture, 
livestock, fisheries and cassava cracker 
manufacturers. Fifty percent of funds 
are channeled to agricultural groups, 
so that many more farmers can become 
involved. The village food team (FVT), 
which consists of representatives of each 
affinity group, holds regular meetings 
every month attended by the head of 
the village and the village council. The 
constraints faced in the implementation 
of activities and future implementation 
plans are being worked out together so 
as to encourage the participation of all 
levels of the society. Thirdly, in Candirejo, 
farmer groups are relatively more 
dynamic than those in other villages. The 
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fundamental difference is absence rice 
milling units because farmers grind their 
rice in a neighbouring village. Grants 
are not allocated to the building of rice 
barns, but are used to purchase livestock 
(local and etawa goats). The allocation 
of funding is for poor families who are 
involved as farmer groups. Their tourism 
resources contribute to revenue. Some 
villagers earn money through sales to 
local and foreign tourists. Fourth, in 
Madukoro, an individual or group has 
self-motivation initiated by the village 
leader. High responses of the public 
to the programme makes it easy to 
introduce and implement. The important 
success factor is the efforts of the leader  
driving activities initiated by the DMP 
Programme. The the role of the leader 
is critical to the village’s development. 
The  leader should have the ability to 
mobilise the community to be active in 
most programmes. A key person with 
great influence can have a significant 
impact on programme success  through 
community participation. Policies 
targeted at the family level such key 
people to have a significant impact on 
rural development. 

FUTURE RESEARCH DIRECTIONS
Analysis on sources of funding 

shows that villages receive funding 
mostly from the national budget, 
implemented through local government. 
To ensure sustainability in efforts to 
alleviate poverty central government 

should continue to consideration the 
local situation in allocation of funds. 
The local government is currently 
striving to boost revenues by looking to 
local and foreign investors to invest in 
their villages so that the budget can be 
increased. The local government should 
be proactive in generating financial 
sources through local revenue. In this 
way the gap between the national and 
regional budgets can be reduced. 

Extension officers play an 
important role in every activity in the 
village. Their function is to disseminate 
knowledge and information on 
programme implementation. However, 
that information is mostly obtained from 
friends, relatives and parents. If extension 
officers are to play their role they need 
to frequently visit villages and come to 
the problems faced.  Extension activities 
should not be only from the district level 
but also from regency or province level. 
Information disseminations is more 
effective if officers are experienced 
and come from various sectors, such 
as agriculture, husbandry, fisheries 
and health. Extension officers need to 
know villagers’ problems through close 
observation. Information should include 
up-to-date technology and information 
in terms of programme implementation.

 

CONCLUSION 
The output of the PPA process 

from this study is the agricultural 
policy formulated in terms of practical 
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ways of approaching poverty problems 
from a local perspective. Indonesia 
has many provinces with a progressive 
and proactive policy in the agriculture 
sector. The success of alternative policy 
options applied by local government 
at the grassroots level should be 
adopted at the national level. It 
should represent the best example 
of a case of successful programme 
implementation at the grassroots level 
which can then be used in formulating 
national policies and strategies.  The 
PPA analysis carried out in this study 
revealed that the main problem facing 
most villages is physical development. 
The government needs to pay more 
attention to infrastructure development. 
Infrastructure development such as 
irrigation and roads should be given 
high priority in poor villages. The 
impact of infrastructure development 
is clear, in that it raises the chances 
of the poor family fighting against 
poverty and enhancing food security. 
The policies on rural development 
should be comprehensive enough to 
integrate infrastructure development 
with community development. The 
integration between various sectors 
also plays a crucial role in enhancing 
infrastructure development. Several 
programmes have been implemented 
successfully in one of the villages 
associated with the  Programme, various 
agencies’ cooperation gave rise to high 
impact contribution to the development 

of the village. In some villages the  
Programme was not implemented 
with other programmes but different 
times, making them less successful. 
Programmes should be integrated for 
more significant impact.

REFERENCES
Asian Development Bank (ADB) (2001). 

ADB Annual Report 2001. ISSN 
306-8370 (print). source : https://
www.adb.org/documents/adb-
annual-report-2001. Accessed on 
29 September 2014

Chambers, (1994). The Origins and 
Practice of Participatory Rural 
Appraisal. World Development, 
Vol. 22, No. 7, pp. 953-969, 1994 
Copyright 0 1994 Elsevier Science 
Ltd. 0305750X(94)E0029-

Chambers, (1996). Relaxed and 
Participatory Appraisal. Notes of 
Practical Approaches and Methods: 
Brighton: Institute of Development 
Studies

Chambers, (1997). Responsible Well-
being: A Personal Agenda for 
Development, World Development, 
Vol. 25(11) pp.1743-1754

Cornwall, (2000). Making Differences? 
Gender and Participatory 
Development.  IDS Discussion 
Paper  378. Institute Development 
Studies. ISBN : 1 8586 4336

Lok-Dessallien, (1998). Review of Poverty 
Concepts and Indicators. SEPED 
Series on Poverty Reduction. 
New York, Social Development 
and Poverty Elimination Division, 
UNDP

Narayan-Parker, & Patel, (2000). Voices of 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019176

the Poor: 32 Crying Out for Change. 
New York, N.Y.: Published for the 
World Bank, Oxford University 
Press.

Norton A, Bird, B, Brock, K, Kakande, M 
& Turk, C (2001). A rough guide 
to PPAs Participatory Poverty 
Assessment: An introduction to 
theory and practice, Department 
for International Development’s 
Social Development Department, 
Overseas Development Institute. 
ISBN 0 85003 520 1.

Norton A, Bird, B, Brock, K, Kakande, M 
& Turk, C (2001). A rough guide 
to PPAs Participatory Poverty 
Assessment: An introduction to 
theory and practice, Department 
for International Development’s 
Social Development Department, 
Overseas Development Institute. 
ISBN 0 85003 520 1.

Ruggeri Laderchi, C (2001). Participatory 
methods in the analysis of poverty: 
a critical review. QEH Working 
Paper Series No. 62, Oxford (http://
www2.qeh.ox.ac.uk/Re- PEc/qeh/
qehwps/qehwps62.pdf).

Rusliyadi, M., & Libin, W. (2018). 
Agriculture development 
programs for poverty reduction 
evidences from Indonesia and 
China - comparative study case. 
Asian Journal of Agriculture and 
Rural Development, 8(2), 104-118.

Rusliyadi, M., Jamil Azaharaini Bin Hj. 
Mohd. and Kumalasari, Ratna Tri 
(2019). Analysis of household food 
security policy: case of food security 
village programme, Indonesia. 
Asian Journal of Agriculture and 
Rural Development, 9(1), 19-32.

ADDITIONAL READING
Pair, T R (1997). Wise ranking made 

easy PLA Notes CD-ROM 1988–
2001 Source, PLA Notes, Issue 28, 
pp.25–26, IIED, London.

Patnaik, U (2008). Theorizing poverty 
and food security in the era of 
economic reforms. In Globalization 
and the Washington Consensus: 
Its influence on democracy 
and development in the South, 
G Lechini (ed.), Buenos Aires: 
CLACSO, Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, 2008. ISBN 
978-987-1183-91-3. http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/
libros/sursur/lech/12patna.pdf  

Pearson S, Gotsch, C & Bahri, S (2003). 
Applications of the Policy Analysis 
Matrix in Indonesian Agriculture, 
Cornell University Press, Ithaca 
and London.

Reganit, M P (2005). Analysis of 
Community’s Coping mechanisms 
in Relation to Floods: A Case 
Study in Naga City, Philippines. 
Thesis, International Institute for 
Geo-Information Science and 
Earth Observation Enschede, The 
Netherlands.

Tim Russell Pair. (1997). wise ranking 
made easy PLA Notes CD-ROM 
1988–2001 Source: PLA Notes 
(1997), Issue 28, pp.25–26, IIED 
London

Timmer P (2008). Agriculture and Pro-
Poor Growth: An Asian Perspective. 
Asian Journal of Agriculture and 
Development, Volume 5 Number 1.

Timmer, C. P. (1989). Food price policy: 
The rationale for government 
intervention. Food Policy, 14, 17–
27.



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 177

Turk, C (2001). Linking Participatory 
Poverty Assessments to Policy and 
Policy Making; Experience from 
Vietnam. Policy Research Working 
Paper 2526. The World Bank East 
Asia and Pacific Region, Hanoi 
Country Office, January.

KEY TERMS AND DEFINITIONS
AG : Affinity Group 

DMP Programme : Desa Mandiri 
Pangan Program (Food Self 
Sufficiency Village Programme)

FVT  : The village food team.

GDP : Gross Domestic Product 
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Towards Advanced Indonesia in 2045
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ABSTRACT
Agrosociopreneur is an activity by businesses that work in developing communities and 
assets, using natural and scientific approaches. The Ministry of Agriculture inaugurated 
a Young Agricultural Entrepreneurship Growth Program (PWMP) as a way to produce 
young agricultural entrepreneurs to regenerate farmers to welcome Indonesia to 
excel in 2045. PWMP players as beneficiaries are considered capable in the process of 
producing independent, professional and competent agricultural businesses. PWMP 
players in the implementation of their business activities get financial assistance from 
the government so that the creation of synergy and collaboration between the birth 
of an Agrosociopreneur actor and existing government policies. The birth of PWMP 
actors will be judged as a preventive measure to prevent the decline in the number 
of farmers who are transforming into other employment sectors. Actors of PWMP will 
carry out Agrosociopreneur activities as in planning, management, and evaluation 
activities as well as their impact and benefits to the community and the environment 
as seen from each line of activities carried out. This research was conducted in Medan 
POLBANGTAN with a Qualitative method to the PWOT analysis process of PWMP 
actors with the results achieved in the evaluation activities and written in the form of 
social papers. The treatment carried out in obtaining the results is by using a random 
method between the parameters of businesses engaged in the technical production 
section and businesses engaged in the processing of agricultural products by directly 
observing the business unit of the actor. This study obtained results in the form of 
improved attitudes by PWMP actors towards the agricultural sector where results were 
obtained by distributing questionnaires and interview evaluations of PWMP actors’ 
interests and talents. The PWMP program is expected to be able to answer the problem 
of farmers’ regeneration in welcoming Indonesia Golden 2045.

Keywords: Agrosociopreneur, Agriculture, PWMP

ABSTRAK
Agrosociopreneur merupakan kegiatan oleh pelaku usaha yang bekerja dalam 
mengembangkan masyarakat dan aset, dengan metode pendekatan yang alami dan 
ilmiah. Kementerian Pertanian malahirkan sebuah program Penumbuhan Wirausaha 
Muda Pertanian (PWMP) sebagai cara dalam melahirkan pengusaha muda pertanian 
dalam upaya regenerasi petani menyambut Indonesia unggul pada tahun 2045. Pelaku 
PWMP sebagai penerima manfaat dianggap mampu dalam proses menghasilkan 
usaha pertanian yang independen, professional, dan kompeten. Pelaku PWMP 
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dalam pelaksanaan kegiatan usahanya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah 
sehingga terciptanya sinergitas dan kolaborasi antara lahirnya seorang pelaku 
Agrosociopreneur dengan kebijakan pemerintah yang ada. Lahirnya pelaku PWMP 
akan dinilai sebagai langkah preventif untuk mencegah penurunan jumlah petani yang 
banyak bertransformasi ke sektor pekerjaan lain. Palaku PWMP akan melaksanakan 
kegiatan Agrosociopreneur sebagaimana dalam kegiatan perencanaan, manajemen, 
dan evaluasi serta dampak dan manfaatnya kepada masyarakat dan lingkungan 
yang dilihat dari setiap lini kegiatan yang dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan 
di POLBANGTAN Medan dengan metode Kualitatif terhadap proses analisis SWOT 
pelaku PWMP dengan hasil yang dicapai dalam kegiatan evaluasi dan dituliskan 
dalam bentuk makalah sosial. Perlakuan yang dilakukan dalam mendapatkan hasil 
yakni dengan metode acak antara parameter usaha yang bergerak di bagian teknis 
produksi dan usaha yang bergerak di bagian pengolahan hasil pertanian dengan 
meninjau langsung ke unit usaha pelaku. Penelitian ini mendapatkan hasil berupa 
peningkatan sikap oleh pelaku PWMP terhadap sektor pertanian dimana hasil 
didapatkan dengan membagikan kuisioner dan evaluasi interview terhadap sikap 
minat dan bakat pelaku PWMP. Program PWMP diharapkan mampu menjawab 
permasalahan regenerasi petani dalam menyambut Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci : Agrosociopreneur, Pertanian, PWMP

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pembangunan pereknonomian 

sebagai salah satu tujuan bersama 
bangsa Indonesia menjadi hal urgensi 
yang harus dicermati dan dilaksanakan 
dengan baik. Peranan penting sektor 
pertanian menjadi salah satu aspek yang 
dapat mendukung dalam pencapaian 
ini, seperti konsep Rencana Strategis 
kementerian Pertanian (Kementerian 
Pertanian 2015) dimana memfokuskan 
pembangunan  pertanian dengan 
konsep Pertanian Berkelanjutan 
(Suistanable Agriculture). Pengertian 
pertanian berkelanjutan dimaknai 
dengan terselenggerakannya sistem 
pertanian dengan upaya optimalisasi 
seluruh sumber daya pertanian baik 
dibidang sumber daya alam, infrastruktur, 

permodalan, birokrasi, kelembagaan 
dan juga yang terpenting adalah sumber 
daya manusia yang diharapkan mampu 
menjaga keberlanjutan penerapan 
teknologi, serta pengembangan inovasi 
dalam terwujudnya pertanian yang baik 
(Presisision Agriculture).

Besarnya sumber daya manusia 
pertanian dalam proses penyerapan 
tenaga kerja di Indonesia tidak dapat 
di pandang sebelah mata karena telah 
mencapai angka 35,3% (Kementerian 
Pertanian), yang berarti memberikan 
peluang kerja yang sangat besar 
dalam mengurangi pengangguran di 
Indonesia. Namun bukan peluang yang 
semestinya menjadi obor penerang 
dalam dunia pertanian dan ekonomi 
Indonesia, dimana tetap adanya peluang 
permasalahan yakni perubahan struktur 
demografi. Menurut Badan Pusat Statistik 
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tahun 2017 usia penduduk Indonesia 
antara 55-59 tahun mencapai angka 5,97 
juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan 
masyarakat mengalami penurunan 
produktivitas kerja. Sedangkan untuk 
penduduk dengan usia antara 25-29 
tahun mencapai angka 10,45 juta jiwa. 
Usia tersebut merupakan usia produktif 
seseorang untuk mencapai efisiensi 
dibidang pekerjaan. 

Sehingga kedua perbandingan ini 
memberi efek negatif terhadap negara 
Indonesia yang sedang memasuki 
suatu era yang menjadi penentu bagi 
perjalanan sebuah bangsa yang berada 
dalam masa pembangunan, Era ini 
disebut sebagai bonus demografi. Begitu 
juga dengan sumber daya manusia 
yakni tenaga kerja di bidang pertanian 
juga terkena dampak perubahan bonus 
demografi ini, dimana petani berusia tua 
(lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin 
meningkat, sementara tenaga kerja usia 
muda semakin berkurang. Hasil Sensus 
Pertanian 2013 (ST2013) menunjukkan 
bahwa jumlah rumah tangga pengguna 
lahan di Indonesia pada tahun 2013 
telah terjadi penurunan sebesar 
4.668.316 (15.35%) rumah tangga 
dalam satu dekade. Artinya, setiap 
tahun rata – rata sejumlah 466.800 
petani pengguna lahan meninggalkan 
profesinya. Bukan hanya pada petani 
yang tergolong sebagai rumah tangga 
pemilik/ pengguna lahan saja namun 
pada rumah tangga tani miskin (baca : 
petani gurem) juga terjadi penurunan 

sebesar 4.766.181 (25.07%).
Kementerian Pertanian sebagai 

lembaga tertinggi bidang pertanian di 
Indonesia menanggapi hal ini dengan 
bijak, sebagai upaya penyelenggaraan 
kesejahtraan rakyat berlandaskan 
Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan 
yaitu dengan meluncurkan program 
Penumbuhan Wirausahawan Muda 
Pertanian (PWMP) sebagai upaya 
regenerasi petani menciptakan sumber 
daya manusia yang kompeten, handal 
dan berdaya saing. Melalui Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pertanian 
(BPPSDMP) pada tahun 2016 untuk 
pertama kalinya disalurkanlah dana 
hibah sebagai upaya Corporate Social 
Responsibility (CSR) kepada pelajar 
pertanian di Indonesia yaitu Sekolah 
Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) 
yang untuk seterusnya disebut Politeknik 
Pembangunan Pertanian (Polbangtan), 
Universitas yang memiliki lulusan 
pertanian dan Sekolah Menengah 
Kejuruan Pertanian Pembagunan (SMK-
PP) dengan anggaran mencapai Rp. 
11.900.000.000,-.

Dengan data dan keadaan progress 
PWMP pada tahun 2017, penulis melihat 
bahwa banyak usaha yang sudah 
melahirkan pemuda tani yang berjiwa 
Agrosocioprenure dimana para penerima 
manfaat ini bukan hanya bergerak 
dalam peningkatan pendapatan dalam 
usahanya namun juga bertindak 
sebagai penyalur pembaharuan inovasi 
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di bidang pertanian, sehingga denga 
itu mereka yang bekerja dan berperan 
dalam program ini disebut sebagai 
petani muda Indonesia. Oleh sebab 
itu penulis tertarik untuk menuangkan 
dan menuliskan pemahaman penulis 
dalam sebuah karya penelitian yang 
didasarkan dengan potensi yang 
ada dengan judul “Pelaku Program 
Penumbuhan Wirausaha Muda 
Pertanian (PWMP) Sebagai Penerima 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
Dalam Peningkatan Wirasusaha 
Menuju Indonesia Maju 2045”.

Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang 

diatas maka rumusan masalah yang 
akan di uji dalam pengkajian ini adalah :
1. Apakah PWMP dapat menjadi wadah 

dalam melahirkan Agrosiciopreneure?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi 

pemuda untuk menjadi wirausaha 
mudan pertanian? 

Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dituliskan diatas, maka dapat 
dijelaskan bahwa tujuan pengkajian ini 
adalah :
1. Untuk mengetahui tingkat motivasi 

mahasiswa Polbangtan dalam 
program Wirausaha Mudan 
Pertanian (PWMP).

2. Untuk mengetahui faktor apa saja 
yang mempengaruhi motivasi 
wirausaha muda dalam program 
Penumbuhan Wirausaha Muda 
Pertanian.

Kegunaan
Kegunaan yang ingin dicapai 

dalam pengkajian tentang penumbuhan 
wirausaha muda pertanian diantaranya :
1. Untuk memperkaya pemahaman 

dan khasanah ilmu pengetahuan.
2. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai 

bahan tambahan informasi dalam 
melaksanakan kegiatan pengkajian 
selanjutnya dan penetapan rencana 
tindak lanjut dalam membantu 
program PWMP sebagai upaya 
regenarasi petani. 

3. Bahan pertimbangan kepada 
Kementerian Pertanian dalam 
evaluasi program PWMP.

Hipotesis
Berdasarkan dari rumusan masalah 

yang telah disampaikan serta didukung 
pengalaman dalam pelaksanaannya, 
maka dapat dibangun hipotesis sebagai 
bentuk kesimpulan sementara untuk 
menjawab dari rumusan masalah. 
Adapun hipotesis tersebut adalah :
1. Diduga tingkat motivasi wirausaha 

mahasiswa Polbangtan dalam 
Program Penumbuhan Wirausaha 
Muda Pertanian masih rendah.

2. Diduga ada faktor – faktor yang 
mempengaruhi antara Tim Bisnis, 
Dosen Konsultan, Jenis Usaha, 
Lingkungan Usaha, Pengetahuan 
Berwirausaha, Jejaring Usaha dan 
Sumber Modal (X) pada Motivasi 
Wirausaha Mahasiswa Polbangtan 
Medan (Y).
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TINJAUAN PUSTAKA

Penumbuhan Wirausaha Muda 
Pertanian (PWMP)

Penumbuhan Wirausahawan Muda 
Pertanian adalah upaya penumbuhan 
dan peningkatan minat, keterampilan 
dan jiwa kewirausahaan generasi muda 
dibidang pertanian. Upaya untuk 

mengatasi masalah minimnya generasi 
muda pertanian maka dilakukan melalui 
penumbuhan wirausahawan muda 
pertanian. Melalui kegiatan ini peserta 
didik akan bertindak sebagai agripreneur 
atau pengusaha pertanian, sekaligus 
menjadi penggerak dan pencipta 
lapangan kerja di sektor pertanian.

7
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tahun pertama disajikan pada gambar 2.
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Tahap pemandirian dilakukan 
beberapa kegiatan yaitu evaluasi 
kegiatan kewirausahaan, rencana 
pengembangan usaha dan bimbingan 
teknis penjaminan mutu produk 

merupakan bimbingan terhadap nilai 
tambah produk. Skema kegiatan pada 
tahun kedua (tahap pemandirian) 
seperti terdapat dalam Gambar 3.
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Tahap pengembangan dilakukan kegiatan evaluasi kegiatan 

kewirausahaan, pengembangan jejaring usaha, dan pemberian penghargaan oleh 

tim penilai yang ditunjuk. Skema kegiatan tahap pengembangan seperti terdapat 
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Gambar 3. Skema Kegiatan Tahap Pemandirian PWMP

Tahap pengembangan dilaku-
kan kegiatan evaluasi kegiatan 
kewirausahaan, pengembangan jejaring 
usaha, dan pemberian penghargaan 
oleh tim penilai yang ditunjuk. Skema 
kegiatan tahap pengembangan seperti 
terdapat dalam Gambar 4.

Program ini akan dilaksanakan 
selama tiga tahun 2016 hingga 2018 
dengan tiga tahapan kegiatan. Tahun 
pertama merupakan tahap penyadaran 

dan penumbuhan wirausaha muda 
dengan kegiatan awal persiapan, 
sosialisasi, seleksi, pembekalan, 
penyusunan business plan, pelaksanaan 
wirausaha dan pendampingan. Tahun 
kedua merupakan tahap pemandirian 
dengan kegiatan pelaksanaan wirausaha, 
evaluasi kegiatan usaha, rencana 
pengembangan, bimbingan teknis 
jaminan mutu produk, pendampingan, 
dan inovasi. Tahun ketiga merupakan 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019184

tahap pengembangan wirausaha 
yang merupaka lanjutan pelaksanaan 
wirausaha pengembangan jejaring 

usaha, pendampingan dan pemberian 
penghargaan. 

9
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Wirausaha Mahasiswa
Secara sederhana arti 

wirausahawan (enterprenuer) adalah 
orang yang berjiwa berani mengambil 
resiko untuk membuka usaha dalam 
berbagai kesempatan. Berjiwa berani 
mengambil resiko artinya bermental 
mandiri dan berani mengambil resiko 

artinya bermental mandiri dan berani 
memulai usaha, tanpa diliputi rasa 
takut atau cemas sekalipun dalam 
kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha 
dapat dilakukan seorang diri atau 
berkolompok. Seorang wirausahawan 
dalam pikirannya selalu berusaha 
mencari, memanfaatkan, serta 
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menciptakan peluang usaha yang 
dapat memberikan keuntungan. Resiko 
kerugian merupakan hal biasa karena 
mereka memegang prinsip bahwa faktor 
kerugian pasti ada. Bahkan, semakin 
besar resiko kerugian yang bakal 
dihadapi, semakin besar pula peluang 
keuntungan yang dapat diraih. Tidak ada 
istilah rugi selama seseorang melakukan 
usaha dengan penuh keberanian dan 
penuh perhitungan. Inilah yang disebut 
dengan jiwa wirausaha (Kasmir, 2011).

Menurut Peter F. Drucker dalam 
Kasmir (2011) mengatakan bahwa 
kewirausahaan merupakan kemampuan 
dalam menciptakan sesuatu yang 
baru dan berbeda. Pengertian ini 
mengandung maksud bahwa seorang 
wirausahawan adalah orang yang 
memiliki kemampuan untuk menciptakan 
sesuatu yang baru, berbeda dari yang 
lain. Ataupun mampu menciptakan 
sesuatu yang berbeda dengan yang 
sudah ada sebelumnya. Sementara 
itu, Zimmerer dalam Kasmir (2011) 
mengartikan kewirausahaan sebagai 
suatu proses penerapan kreativitas dan 
inovasi dalam memecahkan persoalan 
dan menemukan peluang untuk 
memperbaiki kehidupan (usaha).

Druker dalam Novian (2012) 
menjelaskan bahwa wirausaha 
(entrepreneur) yaitu sifat, watak, dan 
ciri-ciri yang melekat pada seseorang 
yang mempunyai kemauan keras 
untuk mewujudkan gagasan inovatif 
kedalam dunia usaha yang nyata dan 

dapat mengembangkannya. Wirausaha 
adalah seseorang yang bebas dan 
memiliki kemampuan untuk hidup 
mandiri dalam menjalankan kegiatan 
usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. 
Ia bebas merancang, menentukan 
mengelola, mengendalikan semua 
usahanya. Kewirausahaan merupakan 
sikap mental dan jiwa yang selalu aktif 
atau kreatif berdaya, bercipta, berkarsa 
dan bersahaja dalam berusaha dalam 
rangka meningkatkan pendapatan 
dalam kegiatan usahanya (Amin, 2008).

Suharyadi (2007) mendefinisikan 
wirausahawan sebagai seseorang 
yang menciptakan sebuah usaha atau 
bisnis yang dihadapkan dengan risiko 
dan ketidakpastian untk memperoleh 
keuntungan dan mengembangkan bisnis 
dengan cara mengenali kesempatan 
dan memanfaatkan sumberdaya yang 
diperlukan. Sementara itu, menurut 
Alma (2010) wirausahawan adalah 
seorang inovator, sebagai individu 
yang mempunyai naluri untuk melihat 
peluang-peluang yang mempunyai 
semangat, kemampuan dan pikiran 
untuk menaklukan dengan cara berpikir 
lamban dan malas. Seorang wirausaha 
mempunyai peran untuk mencari

kombinasi-kombinasi yang baru 
yang merupakan gabungan dari lima 
hal, yaitu yang pertama pengenalan 
barang dan jasa, metode produksi baru, 
sumber bahan mentah baru, pasar-pasar 
baru, dan organisasi industri baru.

Jiwa kewirausahaan pada setiap 
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orang yang memiliki perilaku inovatif 
dan kereatif dan pada setiap orang 
yang menyukai perubahan, pembauran, 
kemajuan dan tantangan, misalnya 
birokrat, mahasiswa, dosen, dan 
masyarakat lainnya.

Adapun hakekat kewirausahaan, 
menurut beberapa ahli sebagai berikut: 
Kewirausahaan adalah suatu proses 
dalam mengerjakan sesuatu yang baru 
(creative), dan sesuatu yang berbeda 
(innovative) yang bermanfaat memberi 
nilai lebih Suryana dalam Novian, (2012).

Wirausahawan adalah seseorang 
yang mampu memanfaatkan 
peluang Drucker dalam Alma 
(2011). Kewirausahaan adalah usaha 
menciptakan nilai tambah dengan jalan 
mengkombinasikan sumber-sumber 
melalui cara-cara baru dan berbeda 
untuk memenangkan persaingan. Nilai 
tambah tersebut dapat diciptakan 
dengan cara mengembangkan teknologi 
baru, menemukan pengetahuan 
baru, menemukan cara baru untuk 
menghasilkan barang dan jasa yang 
lebih efisien, memperbaiki produk dan 
jasa yang sudah ada, dan menemukan 
cara baru untuk memberikan kepuasan 
kepada konsumen Suryana dalam 
Novian (2012)

Menurut Kasmir (2011: 19) 
“Wirausaha yaitu orang yang berjiwa 
berani mengambil resiko untuk 
membuka usaha dalam berbagai 
kesempatan”. Faktor- faktor yang 
mempengaruhi minat berwirausaha 

berasal dari lingkungan internal dan 
eksternal (Suryana, 2006).

Pengertian etika adalah tata 
cara berhubungan dengan manusia 
lainnya. Tata cara pada masing – masing 
masyarakat tidaklah sama atau beragam 
bentuk. Hal ini disebabkan beragamnya 
budaya kehidupan masyarakat yang 
berasal dari berbagai wilayah. Tata 
cara diperlukan dalam berbagai sendi 
kehidupan manusia agar terbina 
hubungan yang harmonis, saling 
menghargai satu sama lainnya.

a) Ciri –ciri wirausahawan yang berhasil
Menurut Kasmir (2011), berikut 

beberapa ciri wirausahawan yang 
dikatakan berhasil.
a. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. 

Hal ini berfungsi untuk menebak ke 
mana langkah dan arah yang dituju, 
sehingga dapat diketahui apa yang 
akan dilakukan oleh pengusaha 
tesebut.

b. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini 
merupakan cirri mendasar dimana 
pengusaha tidak hanya menunggu 
sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu 
memulai dan mencari peluang 
sebagai pelopor dalam berbagai 
kegiatan.

c. Berorientasi pada prestasi. 
Pengusaha yang sukses selalu 
mengejar prestasi yang lebih baik 
daripada prestasi sebelumnya. Mutu 
produk, pelayanan yang diberikan, 
serta kepuasan pelanggan menjadi 
perhatian utama. Setiap waktu segala 
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aktivitas usaha yang dijalankan 
selalu dievaluasi dan harus lebih baik 
disbanding sebelumnya.

d. Berani mengambil resiko. Hal ini 
merupakan sifat yang harus dimiliki 
seorang pengusaha kapanpun dan 
dimanapun, baik dalam bentuk uang 
maupun waktu.

e. Kerja keras. Jam kerja pengusaha 
tidak terbatas pada waktu, dimana 
ada peluang disitu ia datang. 
Kadang–kadang seorang pengusaha 
sulit untuk mengautr waktunya. 
Benaknya selalu memikirkan 
kemajuan usahanya. Ide–ide baru 
selalu mendorongnya untuk bekerja 
keras merealisasikannya. Tidak ada 
kata sulit dan tidak ada masalah 
yang tidak dapat diselesaikan.

f. Bertanggung jawab terhadap segala 
aktivitas yang dijalankannya, baik 
sekarang maupun yang akan datang. 
Tanggung jawab seorang pengusaha 
tidak hanya pada material, tetapi 
juga moral kepada berbagai pihak.

g. Komitmen pada berbagai pihak 
merupakan ciri yang harus dipegang  
teguh dan harus ditepati. Komitmen 
untuk melakukan sesuatu memang  
merupakan kewajiban untuk segera 
ditepati dan direalisasikan.

h. Mengembangkan dan memelihara 
hubungan baik dengan berbagai 
pihak, baik yang berhubungan 
langsung dengan usaha yang 
dijalankan maupun tidak. Hubungan 
baik yang perlu dijalankan antara lain 

kepada para pelanggan, pemerintah, 
pemasok, serta masyarakat luas.

Mahasiswa adalah seseorang yang 
sedang dalam proses menimba ilmu 
ataupun belajar dan terdaftar sedang 
menjalani pendidikan pada salah satu 
bentuk perguruan tinggi yang terdiri 
dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, 
institut dan universitas (Hartaji, 2012: 5). 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), 
mahasiswa didefinisikan sebagai orang 
yang belajar di Perguruan Tinggi (KBBI. 
2018).

Menurut Siswoyo (2007: 121) 
mahasiswa dapat didefinisikan sebagai 
individu yang sedang menuntut ilmu 
ditingkat perguruan tinggi, baik negeri 
maupun swasta atau lembaga lain yang 
setingkat dengan perguruan tinggi. 
Mahasiswa dinilai memiliki tingkat 
intelektualitas yang tinggi, kecerdasan 
dalam berpikir dan kerencanaan dalam 
bertindak. Berpikir kritis dan bertindak 
dengan cepat dan tepat merupakan 
sifat yang cenderung melekat pada 
diri setiap mahasiswa, yang merupakan 
prinsip yang saling melengkapi.

Berdasarkan defenisi di atas, 
wirausaha mahasiswa adalah suatu 
tindakan berjiwa berani dalam 
mengambil resiko untuk membuka 
usaha dengan mempertimbangkan 
ketersedian bahan baku dan peluang 
pasar yang dilakukan oleh pengusaha 
yang masih menimba ilmu diperguruan 
tinggi.
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Motivasi Wirausaha Mahasiswa 
dalam Program PWMP

Berdasarkan defenisi diatas, 
motivasi wirausaha mahasiswa dalam 
program penumbuhan wirausahawan 
muda pertanian (PWMP) adalah 
suatu dorongan dalam diri untuk 
memanfaatkan sumberdaya yang ada 
yaitu ketersedian modal, adanya bahan 
baku dan peluang pasar yang dilakukan 
oleh seorang pengusaha yang masih 
menjalani proses belajar di perguruan 
tinggi. Dalam hal ini pengusaha yang 
dimaksud adalah mahasiswa Polbangtan 
Medan.

METODE PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat
Pelaksanaan pengkajian Program 

Wirausaha Muda Pertanian ini 
dilaksanakan pada 05 Agustus sampai 
dengan 25 Oktober 2019 di Politeknik 
Pembangunan Pertanian Medan, 
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi 
Sumatera Utara.

Jenis Pengkajian Penelitian
Jenis pengkajian penelitian 

dalam karya ilmiah ini berupa 
pengkajian deskriptif kuantitatif. 
Menurut Sugiyono (2007), pengkajian 
deskriptif adalah pengkajian yang 
berusaha mendeskripsikan suatu 
gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi 
saat sekarang. Pengkajian deskriptif 
memusatkan perhatian pada masalah 
actual sebagaimana adanya pada saat 
pengkajian berlangsung. Pengkajian 

kuantitatif merupakan metode untuk 
menguji teori tertentu dengan cara 
meneliti hubungan antar variabel. 
variabel-variabel ini diukur melalui 
instrumen pengkajian sehingga data 
yang terdiri dari angka-angka dapat 
dianalisis berdasarkan prosedur 
statistika.

Batasan Operasional
Defenisi operasional pengkajian 

adalah penjelasan atau pengertian 
dari variabel – variabel yang ada dalam 
pengkajian dengan maksud membatasi 
lingkup makna variabel kearah objek 
pengamatan sehingga dapat dilakukan 
pengukurannya. Adapun definisi 
operasionalnya adalah:
1. Faktor – faktor yang mempengaruhi 

motivasi mahasiswa Polbangtan 
Medan dalam program penumbuhan 
wirausaha muda pertanian yang 
diteliti meliputi tim bisnis, dosen 
konsultan, lingkungan usaha, 
jadwal perkuliahan, pengetahuan 
berwirausaha, jejaring usaha, jenis 
usaha dan sumber modal.
a. Tim bisnis, yaitu kelompok 

PWMP Polbangtan Medan 
yang terbentuk berdasarkan 
musyawarah antar beberapa 
mahasiswa Polbangtan Medan 
yang memiliki pandangan 
dan tujuan yang sama. Diukur 
menggunakan Skala Likert.

b. Dosen konsultan, yaitu dosen 
Polbangtan Medan yang 
bertugas sebagai pembimbing 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 189

kepada kelompok PWMP 
yang sudah ditetapkan. Diukur 
menggunakan Skala Likert.

c. Lingkungan usaha, yaitu 
suatu keadaan di lokasi usaha  
kelompok PWMP dimana 
usaha itu didirikan. Diukur 
menggunakan Skala Likert.

d. Pengetahuan berwirausaha, 
yaitu pengetahuan mahasiswa 
dalam bidang kewirausahaan. 
Diperhitungkan dari 
pengetahuan, pengalaman dan 
kemampuan memanajemen 
usaha dan diukur dengan Skala 
Likert.

e. Jejaring usaha, yaitu relasi 
atau pihak lain untuk menjalin 
kerjasama pada rekan bisnis 
seperti penyediaan bahan 
baku dan pemasaran. Diukur 
menggunakan Skala Likert.

f. Jenis Usaha, yaitu pilihan usaha 
yang dijalankan oleh kelompok 
usaha yang sebelumnya sudah 
di konsultasikan kepada dosen 
konsultan. Diukur menggunakan 
Skala Likert.

g. Sumber Modal, yaitu modal 
yang diberikan oleh kementerian 
pertanian untuk menjalankan 
usaha. Diukur menggunakan 
Skala Likert.

2. Motivasi yaitu keinginan serius untuk 
menjalankan suatu tindakan dalam 
kegiatan tertentu untuk mencapai 
tujuannya.

3. Motivasi berwirausaha yaitu 
kesungguhan untuk melakukan 
suatu kegiatan berwirausaha dengan 
berkerja keras, optimis, bertanggung 
jawab dan lain sebagainya. 

Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam pengkajian adalah ini 
sebagai berikut:
a. Wawancara, dilaksanakan dengan 

teknik Indepth Interview yaitu 
wawancara secara mendalam yang 
dilakukan terhadap responden secara 
individual dengan menggunakan 
instrumen berupa kuesioner atau 
daftar pertanyaan;

b. Observasi yaitu cara pengumpulan 
data dengan melakukan pengamatan 
langsung terhadap sasaran 
penelitian untuk mendapatkan data-
data yang berhubungan dengan 
Motivasi wirausaha mahasiswa 
dalam pelaksanaan Penumbuhan 
Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) 
di Polbangtan Medan.

c. Dokumentasi, teknik ini dilakukan 
melalui teknik pencatatan data yang 
diperlukan baik dari responden 
maupun dari instansi terkait yang 
ada hubungannya dengan penelitian 
ini, dokumentasi berupa foto-foto 
pada waktu diadakan penelitian.

2. Instrument 
Instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada pelaksanaan 
pengkajian ini yaitu dengan kuisioner 
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sebagai alat pengumpulan data. Data 
yang diperoleh harus mencapai derajat 
akurasi yang signifikan, maka validitas 
dan reabilitas perlu diuji terlebih dahulu 
sebelum disebarkan ke mahasiswa.

Menurut Sugiono (2012), teknik 
pengumpulan data melalui kuisioner, 
dimana kuisioner yang digunakan 
sebagai alat pengumpulan data agar 
dapat berfungsi dengan baik dan 
mencapai derajat akurasi yang signifikan, 
maka validitas dan reabilitas perlu diuji 
terlebih dahulu sebelum disebarkan ke 
responden.
3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek 
yang akan / ingin diteliti. Anggota 
populasi dapat berupa benda hidup 
maupun benda mati, dimana sifat-sifat 
yang ada padanya dapat diukur atau 
diamati. Populasi dalam pengkajian ini 

adalah mahasiswa Polbangtan Medan 
yang mendapatkan bantuan program 
PWMP pada tahun 2017 sebanyak 30 
kelompok PWMP. Jumlah populasi 
responden disajikan pada tabel 1 :

Tabel 1. Jumlah Populasi
No Jurusan Semester Jumlah

Mahasiswa
1 Pertanian VI 74
2 Perkebunan VI 81

Jumlah 155

Sumber : Analisis Data Primer 2019

Jumlah populasi mahasiswa 
Polbangtan Medan yang mendapatkan 
program PWMP di tahun 2017 sebanyak 
155 Mahasiswa. Jumlah sampel yang 
di ambil untuk dijadikan responden 
pada pengkajian ini adalah sebanyak 
35 orang yang didapatkan berdasarkan 
perhitungan menggunakan rumus 
Yamane dala Bungin (2011).

 

Tabel 2. Jumlah Sampel
No Jurusan Semester Jumlah

Mahasiswa
Menghitung sampel Jumlah 

sampel
1 Pertanian VI 74 74 / 155 x 35 = 16,7 17
2 Perkebunan VI 81 81 / 155 x 35 = 18,2 18

Jumlah 155 35

Sumber : Analisis Data Primer 2019

4. Pengukuran Variabel
Berdasarkan batasan operasional 

dari masing – masing variabel yang 
telah diuraikan di atas maka selanjutnya 
masing-masing variabel tersebut akan 
diuraikan sesuai dengan indikator dan 
pengukuran yang telah ditentukan, 
kemudian dilakukan penyekoran dari 

kriteria-kriteria yang ada tersebut. 
Pengukuran variabel motivasi wirausaha 
mahasiswa Polbangtan Medan dalam 
program penumbuhan wirausahawan 
muda pertanian disajikan pada tabel 3.
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Tabel 3. Pengukuran Variabel
No Variabel SubVariabel Indikator Pengukuran

1 Motivasi
Wirausaha (Y)

Eksistensi
Kelompok PWMP

Pendapatan usaha yang konsisten dan 
meningkat

Skala Likert

Tim bisnis Interaksi dan komunikasi solid antar 
anggota kelompok pwmp

Skala Likert

Dosen Konsultan Bimbingan / konsultasi secara rutin 
untuk keberlangsungan usaha

Skala Likert

Lingkungan Usaha Kemudahan akses dalam menjalankan 
usaha dan keamanan usaha.

Skala Likert

2

Faktor – 
faktor yang 
mempengaruhi 
motivasi 
wirausaha (X)

Pengetahuan 
Berwirausaha

Wawasan dalam memanajemen usaha 
sesuai tujuannya.

Skala Likert

Jejaring usaha Membangun relasi untuk mendukung 
keberlangsungan usaha

Skala Likert

Jenis Usaha Konsistensi usaha dan 
mengembangkan usaha lain

Skala Likert

Sumber Modal Ketersedian modal sebagai pemacu 
semangat berwirausaha.

Skala Likert

5. Data
Data yang digunakan dalam 

pengkajian ini meliputi :
a. Data Primer, merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari 
masyarakat sebagai responden dan 
pengamatan langsung di lapang, 
yang didapat dari kuesioner.

b. Data Sekunder, merupakan data 
yang diperoleh dari instansi atau 
lembaga yang ada kaitannya dengan 
pengkajian ini yaitu monografi 
daerah tempat pengkajian.

6. Uji validitas
Selanjutnya dalam pemberian 

interpretasi terhadap koefisien reabilitas 
test (r) pada umumnya diberikan 
patokan sebagai berikut :
1. Apabila rhitung sama atau lebih dari 

rtabel hasil kuisioner yang sedang 
diuji reabilitasnya dinyatakan telah 
memiliki reabilitas yang tinggi 

(riliabel).
2. Apabila rhitung sama atau lebih kecil 

dari rtabel berarti test hasil kuisioner 
yang sedang diuji reliabilitasnya 
dinyatakan belum memiliki 
reliabilitas yang tinggi. 

Pada Tabel 4 dibawah ini dapat 
dilihat bahwa ada 4 pertanyaan yang 
tidak valid sedangkan selebihnya valid 
dan dapat digunakan sebagai alat 
pengumpul data karena nilai rhitung > dari 
rtabel sehingga kuisioner ini dinyatakan 
layak untuk digunakan.

Berdasarkan data nilai uji 
reliabilitas kuisioner diatas dapat dilihat 
bahwa dari hasil uji reliabilitas kuisioner 
ini dapat diuji konsistensinya dan dapat 
dipakai menjadi acuan pengkajian ini. 
Hal ini karena nilai Cronbach’s Alpha 
secara keseluruhan item > rtabel.
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Tabel 4. Uji Validitas Kuisioner 

No Pertanyaan
Nilai
rhitung

rtabel

N = 20

1 2 3 4 5 6
1 Tim Bisnis 0.527* 0.735** 0.864** 0.726** 0.4438
2 Dosen Konsultan - 0.632** 0.739** 0.773** 0.538** 0.4438
3 Lingkungan Usaha 0.741** 0.612** 0.903** 0.859** 0.4438
4 Jadwal Perkuliahan 0.612* 0.528* 0.732** 0.653* 0.4438
5 Pengetahuan Berwirausaha - 0.776** 0.830** 0.588** 0.455* 0.4438
6 Jejaring Usaha 0.686** 0.842** 0.772** 0.624** 0.4438
7 Jenis Usaha 0.624** 0.657** 0.811** 0.697** 0.4438
8 Sumber Modal - 0.629** 0.505* 0.591** 0.679** 0.4438
9 Motivasi Wirausaha 0.959** 0.902** 0.4438

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2019

7. Uji reliabilitas
Untuk uji reliabilitas adalah 

menggunakan rumus alpha cronchbach 
dimana juga dalam menentukan 
reliabilitas digunakan nilai alpha :
1. Jika nilai Alpha > nilai rtabel maka 

dapat dikatakan reliabel, dan
2. Jika nilai Alpha < nilai rtabel maka 

dapat dikatakan tidak reliabel.
Adapun hasil analisis terhadap uji 

reabilitas atas item pertanyaan dan 
pernyataan dalam kuisioner yang akan 
digunakan sebagai alat pengumpul data 
dalam kegiatan pengkajian ini disajikan 
pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas Kuisioner
No Soal Nilai Cronbach’s Alpha Nilai Alpha Keterangan
1 Tim Bisnis 0.779 0.4438 Reliabel
2 Dosen Konsultan 0.739 0.4438 Reliabel
3 Lingkungan Usaha 0.809 0.4438 Reliabel
4 Jadwal Perkuliahan 0.742 0.4438 Reliabel
5 Pengetahuan Berwirausaha 0.718 0.4438 Reliabel
6 Jejaring Usaha 0.781 0.4438 Reliabel
7 Jenis Usaha 0.774 0.4438 Reliabel
8 Sumber Modal 0.677 0.4438 Reliabel
9 Motivasi Wirausaha 0.911 0.4438 Reliabel

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2019

8. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah nilai residual yang 
dihasilkan dari regresi terdistribusi 
secara normal atau tidak. Model regresi 
yang baik adalah yang memiliki nilai 
residual yang terdistribusi secara normal. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan 
Metode Grafik dan juga Metode Uji One 
Sample Kolmogorov Smirnov (Priyatno 
Dwi, 2012). Berikut gambar hasil uji 
normalitas kuisioner motivasi wirausaha 
mahasiswa Polbangtan Medan.
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Sumber : Analisis Data Primer 2019
Gambar 5. Uji Normalitas Kuisioner Metode Grafik

Dari gambar grafik tersebut dapat 
diketahui bahwa titik – titik menyebar 
pada sekitar garis diagonal, maka hal ini 
dikatakan nilai residual tersebut telah 

normal. Berikut uji normalitas kuisioner 
metode uji oner sample kolmogorov 
smirnov disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Uji Normalitas Kuisioner Metode Uji One Sample.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Studentized Deleted Residual
N 34
Normal Parametersa,b Mean -.0272554

Std. Deviation 1.07343224
Most Extreme
Differences

Absolute .101
Positive .076
Negative -.101

Kolmogorov-Smirnov Z .590
Asymp. Sig. (2-tailed) .877

Test distribution is Normal.
a. Calculated from data.

Sumber : Analisis Data Primer 2019

Untuk mengetahui hasil Uji One 
Sample Kolmogorov Smirnov, apakah 
data tersebut normal, maka dapat 
dilakukan dengan melihat apakah nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) > signifikansi, 
apakah nilai tersebut > (lebih besar 
dari) maka data dikatakan normal dan 
apabila nilai tersebut < (lebih kecil dari) 
maka data tidak normal.

Berdasarkan hasil yang diperoleh 
bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2 
tailed) sebesar 0,928. Karena signifikansi 
lebih besar dari 0,05 (0,928 > 0,05), maka 
nilai residual tersebut telah normal.

Teknik Analisis Data
Untuk mengkaji tingkat motivasi 

wirausaha mahasiswa Polbangtan 
Medan digunakan rumus : Tingkat 
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Motivasi = (Skor yang diperoleh / 
Skor Maksimal)
Keterangan :
Kriteria Interprestasi skor (Riduwan, 
2010) 
0 % - 20 %   = Sangat Rendah
21 % - 40 %    = Rendah 
41 % - 60 %  = Cukup 
61 % - 80 %  = Tinggi
81 % - 100 %  = Sangat Tinggi

Sedangkan Untuk mengkaji 
faktor – faktor yang mempengaruhi 
motivasi wirausaha mahasiswa melalui 
program PWMP digunakan Regresi 
Linear Berganda yang bertujuan untuk 
mengetahui / memprediksi adanya 
pengaruh tim bisnis, dosen konsultan, 
lingkungan usaha, jadwal perkuliahan, 
jejaring usaha, pengetahuan 
berwirausaha, jenis usaha dan sumber 
modal terhadap motivasi wirausaha 
mahasiswa Polbangtan Medan 
menggunakan SPSS 18 for windows.

Adapun persamaan dari Regresi 
Linear Berganda adalah sebagai berikut: 

Ŷ	=	a	+ ß1X1 + ß2X2 + ……  + ßnXn

Keterangan :
Ŷ = Motivasi Wirausaha Mahasiswa 
X1 = Tim Bisnis
X2 = Dosen Konsultan 
X3 = Lingkungan Usaha
 X4 = Jadwal Perkuliahan
X5 = Pengetahuan berwirausaha 
X6 = Jejaring usaha
X7 = Jenis  Usaha 
X8 = Sumber Modal

a   = Konstanta (Nilai Y’ apabila X1,X2, 
…..Xn =0)

b   = Koefisien regresi ( nilai peningka-
tan ataupun penurunan)
Untuk mengkaji tingkat signifikansi 

pengaruh digunakan uji t karena sampel 
yang diambil lebih dari 10 (N>10) 
dengan tingkat kepercayaan 95% (α= 
0,005) sehingga dapat disimpulkan : 
a. Jika thitung ≥ ttabel (α 0,05) berarti 

H0 ditolak, artinya ada pengaruh 
yang signifikan antara tim bisnis, 
dosen konsultan, lingkungan usaha, 
jadwal perkuliahan, pengetahuan 
berwirausaha, jejaring usaha 
terhadap motivasi wirausaha 
mahasiswa Polbangtan Medan.

b. Jika thitung ≤ ttabel (α 0,05) berarti H0 
diterima, artinya tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara tim bisnis, 
dosen konsultan, lingkungan usaha, 
jadwal perkuliahan, pengetahuan 
berwirausaha, jejaring usaha, jenis 
usaha dan sumber modal terhadap 
motivasi wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan. 

Selanjutnya untuk mengetahui 
pengaruh secara bersama dilakukan uji 
f dengan rumus sebagai berikut :

Fhitung =
R2 / k

(1-R2) / (n-k-1)

Keterangan :
R2 = Koefisien Korelasi Ganda
k = Jumlah Variabel Independen
n = Jumlah Anggota Sampel 
Hipotesis yang diuji :
H0 : 1= 0  Artinya  tidak  ada  



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 195

pengaruh  secara  
bersama  antara  anggota 
kelompok, jenis usaha, 
waktu perkuliahan dan 
dosen pembimbing 
terhadap motivasi 
wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan.

H0 : 1≠ 0  Artinya  tidak  ada  
pengaruh  secara  
bersama  antara  anggota 
kelompok, jenis usaha, 
waktu perkuliahan dan 
dosen pembimbing 
terhadap motivasi 
wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan.

Kriteria pengujian adalah, jika :
Fhitung ≥ Ftabel :  maka H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinya 
secara bersama ada 
pengaruh antara tim 
bisnis, dosen konsultan, 
lingkungan usaha, jadwal 
perkuliahan, jejaring 
usaha, pengetahuan 
berwirausaha, jenis 
usaha dan sumber 
modal terhadap motivasi 
wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan.

Fhitung ≤ Ftabel :  maka H0 diterima dan H1 
ditolak, artinya secara 
bersama tidak ada 
pengaruh antara tim 
bisnis, dosen konsultan, 
lingkungan usaha, jadwal 

perkuliahan, jejaring 
usaha, pengetahuan 
berwirausaha, jenis 
usaha dan sumber 
modal terhadap motivasi 
wirausaha mahasiswa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Polbangtan Medan
Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Medan adalah salah satu 
kampu regional dari 6 kampus sekolah 
Kedinasan dibawah Kementerian 
Pertanian sebagai salah satu Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan 
Pertanian yang dibawahi langsung oleh 
Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusi Pertanian 
(BPPSDMP). Sebelumnya kampus yang 
bernama Sekolah Tinggi Penyuluhan 
Pertanian (STPP) berdasarkan 
Peraturan Menteri Pertanian NOMOR 
25/ PERMENTAN/ OT. 020/ 5/ 2018 
bertransformasi menjadi sekolah 
Vokasional yang berorientasi pada 
pendidikan praktikal dan penghasil 
lulusan dengan profil ilmu rumpun 
hayat pertanian.

Politeknik Pembangunan Pertanian 
(Polbangtan) Medan terletak di Jalan 
Medan Binjai KM 10 Tromol Pos 18. 
Sunggal. Kabupaten Deli Serdang, 
Provinsi Sumatera Utara. Polbangtan 
Medan memiliki lahan seluas 20,833 
Ha dengan luas lahan praktik 9 Ha 
yang digunakan oleh Prodi Pendidikan 
Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019196

Penyuluhan Perkebunan Presisi 
dan Teknologi Produksi Tanaman 
Perkebunan.
1. Data Keadaan Mahasiswa 

Polbangtan Medan
Jumlah mahasiswa Polbangtan 

Medan dijabarkan dalam tabel 7 
dibawah ini berdasarkan prodi, tingkat 
dan jumlah.

Tabel 7. Data Jumlah Mahasiswa 
Polbangtan Medan

Prodi Tingkat Jumlah
(Mahasiswa)

Penyuluhan 
Pertanian 
Berkelanjutan

I 66
II 70
III 79
IV 74

Penyuluhan 
Perkebunan 
Presisi

I 69
II 64
III 120
IV 81

Teknologi 
Produksi 
Tanaman 
Perkebunan

I 70
II 68
III -
IV -

Total Mahasiswa 761
Sumber : Analisis Data Primer 2019

 Berdasarkan tabel 7 di atas dapat 
dilihat bahwa persebaran mahasiswa 
berdasarkan prodi belum merata, karena 
pada prodi Teknologi Produksi Tanaman 
Perkebunan yang masih sampai tingkat 
2 saja, karena merupakan salah satu 
prodi baru yang berdiri sejak tahun 
ajaran 2018/2019. Jumlah mahasiswa 
tingkat IV berjumlah 155 Mahasiswa 
(20%) dimana pada tingkatan inilah 
penerima dana hibah Kementerian 
Pertanian pada program Penumbuhan 
Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) 
yang terbagi pada prodi Penyuluhan 
Pertanian Berkelanjutan sebanyak 
74 Mahasiswa dan prodi Penyuluhan 
Perkebunan sebanyak 81 Mahasiswa.

Sedangkan untuk data luasan 
Polbangtan medan yang akan dijabarkan 
dalam tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Luas lahan dan Bangunan Polbangtan Medan
No Nama Luas (Ha)
1 Laboratorium Lapangan 5.32
2 Lahan Praktek Produksi 9.00
3 Gedung Kantor + Asrama + Mess 0.708
4 Halaman Kantor 2.578
5 Rumah Dinas 0.252
6 Halaman Rumah Dinas + Halaman Asrama 2.48
7 Panjang Parit 0.290
8 Luas Jalan Polbangtan 0.202

Jumlah 20.83

Sumber : Bagian Administrasi Umum Polbangtan Medan 2018
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Berdasarkan tabel diatas dapat 
disimpulkan bahwa luas lahan praktek 
yang digunakan untuk kegiatan 
produksi sebesar 9.00 Ha. Luas lahan 
tersebut dapat digunakan sebagiannya 
untuk peserta program PWMP dalam 
menjalankan usaha yang ditekuni, 
seperti : budidaya tanaman, pengolahan 
pupuk organik, peternakan dan unit 
usaha lainnya.
2. Keadaan PWMP

Pada tahun 2016 Kementerian 
Pertanian melalui Badan Penyuluhan 
dan Pengembangan Sumber Daya 
Pertanian (BPPSDMP) meluncurkan 
untuk pertama kalinya sebuah program 
yang berorientasi sebagai penyaluran 
dana hibah sejenis Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang bertujuan 
untuk meregenerasi petani di Indonesia 
bernama Penumbuhan Wirausaha 
Muda Pertanian (PWMP). Program 
pengembangan PWMP ini melibatkan 
6 Polbangtan di Indonesia di antaranya 
Medan, Bogor, Yogyakarta-Magelang, 
Malang, Gowa, dan Manokwari, 8 
perguruan tinggi mitra yaitu Institut 

Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah 
Mada (UGM), Universitas Padjadjaran 
(UNPAD), Universitas Lampung (UNILA), 
Universitas Syahkuala (UNSYIAH), 
Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan 
Universitas Brawijaya (UB), Universitas 
Hasanuddin (UNHAZ), serta 3 SMK-PP, 
yakni SMK Pertanian Padangpanjang, 
SMK Pertanian Padang Mangatas dan 
SMK Pertanian Kota Padang.

Sebanyak 1.500 orang dilibatkan 
dalam program ini atau sekitar 500 
kelompok dengan pagu anggaran 
sebesar Rp 11.900.000.000,-. 
Berdasarkan besaran dana tersebut 
Polbangtan Medan mendapat Rp. 
409.500.000 atau 3,4 % pada tahun 2017 
dan sebesar 5,2 % pada tahun 2016. 

Hasil dan Pembahasan Pengkajian
1. Karakteristik Responden

a. Data Prodi Responden
Responden yang dijadikan 

sebagai panelis berdasarkan prodi 
perkuliahan responden yang dijalankan 
pada saat dilaksanakan pengkajian. 
Distribusi responden berdasarkan prodi 
perkuliahan disajikan pada tabel 9. 

Tabel 9. Data Mahasiswa responden Penerima PWMP
No Prodi Jumlah (Org) Persentase (%)
1 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 16 45,72 %
2 Penyuluhan Perkebunan Presisi 19 54,28 %

Jumlah 35 100 %

Sumber : Analisis Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat 
dilihat responden yang berasal dari prodi 
Penyuluhan Perkebunan Presisi lebih 

banyak dibandingkan responden yang 
berasal dari prodi Penyuluhan Pertanian 
Berkelanjutan dikarenakan jumlah 
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mahasiswa Penyuluhan Perkebunan 
Presisi yang lebih banyak. 

b. Jenis Usaha
Berbagai jenis usaha yang 

dijalankan mahasiswa sebagai penerima 
program PWMP adalah usaha jenis 
berbasis Pertanian yang sebelumnya 
di finalisasi dalam bentuk proposal. 
Distribusi responden berdasarkan jenis 

usaha disajikan pada tabel 10 dibawah 
ini.

Jenis usaha yang ditekuni adalah 
jenis usaha yang sedang dijalankan oleh 
mahasiswa (responden) selaku peserta 
program PWMP pada saat dilaksanakan 
pengkajian. Distribusi responden 
berdasarkan jenis usaha disajikan pada 
tabel 11.

Tabel 11. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha
No Jenis Usaha Jumlah (Kelompok) Persentase (%)
1 Budidaya tanaman 13 43,4 %
2 Peternakan 5 16,6 %
3 Olahan Hasil 7 23,3 %
4 Agribisnis Lainnya 5 16,7 %

Jumlah 30 100 %

Sumber : Analisis Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 11 bahwa jenis 
usaha budidaya tanaman berjumlah 
13 kelompok atau setara 43.3 % yang 
mengeluti bidang budidaya tanaman 
dengan berbagai aneka ragam seperti 
: budidaya tanaman jahe organik, 
budidaya tanaman kedelai, budidaya 
tanaman bawang merah dan budidaya 
tanaman cabai dan budidaya tanaman 
lainnya. Peternakan berjumlah 5 
kelompok atau setara 16,6 % dimana 
usaha tersebut meliputi ternak kambing 
pedaging dan kambing perah serta 
ternak unggas seperti bebek dan ayam 
dan ada juga yang bergerak di ternak 
ikan seperti lele, nila dan lainnya. Olahan 
hasil berjumlah 7 kelompok atau setara 
23.3 % dimana usaha tersebut meliputi 
pembuatan stik labu, tortilla, selai 
rosella dan lain sebagainya. Alasan jenis 

usaha budidaya tanaman lebih banyak 
dikarenakan responden (mahasiswa) 
sudah memiliki bekal budidaya tanaman 
dari materi perkuliahan yang telah 
dipelajari dan dipraktikkan.
2. Analisis Tingkat Motivasi 

Wirausaha Muda Polbangtan 
Medan

Dalam proses menjawab Hipotesis 
yang dirumuskan, terkhsus hipotesis 
I yang berisikan tentang motivasi 
wirausaha mahasiswa Polbangtan dalam 
Program Penumbuhan Wirausaha 
Muda Pertanian masih rendah, maka 
digunakan metode analisis tingkat. 
Prinsip digunakannya analisis tingkat 
ini untuk mengetatahui tingkat motivasi 
Wirausaha Mahasiswa Polbangtan 
Medan. Analisis dilakukan dengan cara 
sebagai berikut :
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N =
Skor yang diperoleh

x 100
Skor Maksimal

Hasil yang diperoleh berdasarkan 

analisis timngkat terhadap motivasi 
Wirausaha muda Polbangtan Medan 
dalam program PWMP pada tabel 
berikut ini:

Tabel 12. Tingkat motivasi Mahasiswa Polbangtan Medan pada program PWMP
Indikator Skor Yang Diperoleh Skor Maksimum Persentase (%) Tingkat Motivasi

Motivasi Wirausaha 185 340 54.4 % Cukup
Sumber : Analisis Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 12 di atas, maka 
hasil tingkat motivasi mahasiswa sebagai 
wirausaha muda dalam program PWMP 
adalah 54,4% dan termasuk kedalam 

kategori cukup. Dimana kategori 
didapatkan berdasarkan skala garis 
kontinum dibawah ini.
     

28

Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis timngkat terhadap motivasi 

Wirausaha muda Polbangtan Medan dalam program PWMP pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Tingkat motivasi Mahasiswa Polbangtan Medan pada program PWMP
Indikator Skor Yang

Diperoleh
Skor

Maksimum
Persentase

(%)
Tingkat
Motivasi

Motivasi
Wirausaha 185 340 54.4 % Cukup

Sumber : Analisis Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 12 di atas, maka hasil tingkat motivasi mahasiswa sebagai 

wirausaha muda dalam program PWMP adalah 54,4% dan termasuk kedalam 

kategori cukup. Dimana kategori didapatkan berdasarkan skala garis kontinum 

dibawah ini.

54,4%
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Nilai motivasi yang didapatkan 
ini berdasarka hasil wawancara dan 
pengisian kuisioner kepada responden 
yakni mahasiswa, mereka berpandapat 
bahwa motivasi ini muncul sejalan 
dengan status Polbangtan yang akan 
mencetak lulusan dengan profil salah 
satunya adalah Wirausaha, sehingga 
dengan adanya pembiasaan dan latihan 
yang mengharuskan mahasiswa berjiwa 
wirausaha dan mampu menggerakkan 
sektor perekonomian membuat 
mahasiswa termotivasi dan tumbuh 
semangat dalam menjalankan kegiatan 
wirausaha.

3. Analisis Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi Motivasi Maha-
siswa Polbangtan Medan dalam 
program PWMP

Analisis faktor – faktor yang 
mempengaruhi motivasi wirausaha 
mahasiswa Polbangtan Medan dalam 
program PWMP pada pengkajian ini 
meliputi variabel tim bisnis, dosen kon-
sultan, lingkungan usaha, jadwal perku-
liahan, pengetahuan berwirausaha, je-
jaring usaha, jenis usaha dan sumber 
modal. Digunakan uji regresi linear ber-
ganda menggunakan SPSS 18 for win-
dows dengan tingkat kepercayaan 95% 
(α = 0,005). Hasil analisis tersebut dapat 
dilihat pada tabel 13 dibawah ini.
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Tabel 13. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Mahasiswa  
Polbangtan Medan dalam Program PWMP.

Model R R Square
Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 .667a .444 .266 .971
Predictors : (Constant), X8, X5, X1, X6, X7, X3, X4, X2
a. Dependent Variable : Y
Sumber : Analisis Data Primer 2019

Model regresi tersebut dapat 
dijelaskan dengan menggunakan 
koefisien determinasi (KD = R square × 
100%), dengan asumsi bahwa semakin 
besar nilai tersebut maka model semakin 
baik. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh 
R square sebesar 0.444 yang artinya nilai 
koefisien determinasi adalah 44,4%. Hal 
ini dapat disimpulkan bahwa variabel X 
(tim bisnis, dosen konsultan, lingkungan 
usaha, jadwal perkuliahan, pengetahuan 
berwirausaha, jejaring usaha, jenis usaha 
dan sumber modal) memiliki pengaruh 
kontribusi terhadap Y (Motivasi 
Wirausaha) sebesar 44.4% sedangkan 
selebihnya 55.6% dipengaruhi oleh 
faktor – faktor lain diluar variabel X.

Berdasarkan hasil wawancara 
dengan responden program PWMP, 
bahwa motivasi juga dipengaruhi oleh 
faktor lain seperti kepribadian yang 
memang terbentuk sebagai wirasuaha 
sebelum masuk ke kampus Polbangtan 
Medan, serta keinginan dan alasan 
lainnya. Menurut dari hasil wawancara 
yang telah dilakukan dengan mahasiswa 
responden, ada faktor lain yang 
mempengaruhi motivasi wirausaha 
seperti pengalaman dan kepribadian 

sebagai wirausahawan di masing-
masing individu.

Selain itu, R yang merupakan 
simbol dari koefisien korelasi diperoleh 
sebesar .677a. Nilai ini dapat ditafsirkan 
bahwa hubungan antara variabel x 
dan variabel y pada pengkajian ini 
berada pada kategori sedang. Uji F dan 
T juga dilakukan untuk menguji dan 
mengetahui faktor-faktor yang akan 
memperngaruhi motivasi mahasiswa 
sebagai pelaku program PWMP.
a. Uji Pengaruh Parsial (uji F)

Uji F dikenal dengan uji simultan, 
yaitu untuk menguji apakah variabel- 
variabel independent secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependent. Uji ini dilakukan dengan 
membandingkan F hitung dengan F tabel 
atau dengan melihat kolom signifikansi 
pada masing-masing F hitung. Pada 
pengkajian ini akan dilakukan pengujian 
antara variabel bebas/independent yaitu 
tim bisnis, dosen konsultan, lingkungan 
usaha, jadwal perkuliahan, pengetahuan 
berwirausaha, jejaring usaha, jenis 
usaha, dan sumber modal dengan 
variabel terikat/dependent yaitu motivasi 
wirausaha mahasiswa secara simultan. 
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Uji pengaruh variabel bebas secara 
simultan dilakukan setelah melakukan 
uji t. output uji t menunjukkan varibel 
independent apa saja yang berpengaruh 

terhadap variabel dependent (tingkat 
adopsi petani). Hasil F hitung variabel 
bebas/independent yang disajikan pada 
Tabel 14.

Tabel 14. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 18.829 8 2.354 2.498 .038a

Residual 23.553 25 .942
Total 42.382 33

a. Predictors: (Constant), Sumber Modal, Peng. Berwirausaha, Tim Bisnis, Jejaring Usaha, Jenis 
Usaha, Lingkungan Usaha, Jadwal Perkuliahan, Dosen Konsultan.

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil output SPSS pada 
tabel 14, dapat dijelaskan bahwa nilai 
F pada hasil output SPSS F hiung adalah 
2.354. Kemudian nilai ini dibandingkan 
dengan nilai F tabel yaitu 2.34. Untuk 
menguji hipotesis yang ada adalah 
dengan cara membandingkan nilai dari 
F hiung dengan F tabel dan hasilnya adalah 
2.354 > 2.34 dan nilai signifikansinya 
adalah 0.038. Dengan criteria pengujian 
adalah jka nilai F hiung > F tabel dan nilai 
signifikansinya < 0.05 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Artinya variabel 
independent atau variabel X yaitu tim 
bisnis, dosen konsultan, lingkungan 
usaha, jadwal perkuliahan, pengetahuan 
berwirausaha, jejaring usaha, jenis 
usaha dan sumber modal secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependent 
atau variabel Y yaitu Motivasi wirausaha 
mahasiswa Polbangtan Medan dalam 
program PWMP.

Tabel 15. Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .667a .444 .266 .971

a. Predictors: (Constant), Sumber Modal, Peng. Berwirausaha, Tim Bisnis, Jejaring Usaha, Jenis 
Usaha, Lingkungan Usaha, Jadwal Perkuliahan, Dosen Konsultan.

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pada Tabel 
15 dapat diketahui bahwa koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0.444. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa model 
regresi ini cukup baik. Pada dasarnya 
nilai koefisien determinasi (R2) berkisar 
antara 0 – 1 dan apabila hasil yang 

diperoleh nilainya mendekati 1, maka 
model regresi tersebut dikatakan baik. 
Kontribusi variabel X adalah sebesar 
44,4%. Sedangkan variabel lain yang juga 
mampu menerangkan pengaruhnya 
atau kontribusinya terhadap variabel Y 
ada sebesar 55,6% dan tidak dijelaskan 
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didalam pengakajian ini. Adapun 
variabel lain sebesar 55,6% adalah 
variabel yang tidak dimasukkan kedalam 
variabel pengkajian ini tetapi ada 
peluang untuk dapat mempengaruhi 
motivasi mahasiswa

b. Uji Pengaruh Parsial (uji t)
Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu 

untuk menguji bagaimana pengaruh 
masing-masing variabel bebas secara 
sendiri-sendiri terhadap variabel 
terikatnya. Uji ini dilakukan dengan 
membandingkan t hitung dengan t tabel 
atau dengan melihat kolom signifikansi 

pada masing-masing t hitung. Pada 
pengkajian ini akan dilakukan pengujian 
antara variabel bebas/independent yaitu 
penggunaan benih/pemilihan varietas, 
persemaian, pengolahan tanah, 
penanaman, pemeliharaan, panen, pasca 
panen, umur, pendidikan, pendapatan, 
luas lahan dan pengalaman dengan 
variabel terikat/dependent yaitu tingkat 
adopsi petani secara parsial. Hasil t hitung 
setiap variabel bebas dapat dilihat pada 
output coefficient  pada SPSS 18 yang 
disajikan pada Tabel 16.

Model
B

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients t Sig.

Std. Error Beta
1 (Constant) -.940 2.691 -.349 .730

Tim Bisnis (X1) .054 .120 .079 .454 .654
Dosen Konsultan(X2) -.300 .145 -.430 -2.069 .049
Ling. Usaha (X3) .321 .112 .509 2.868 .008
Jadwal Perkuliahan (X4) .025 .125 .037 .198 .844
Peng. Berwirausaha (X5) -.126 .111 -.222 -1.140 .265
Jejaring Usaha (X6) .051 .086 .109 .594 .558
Jenis Usaha (X7) .230 .110 .333 2.091 .047
Sumber Modal (X8) .173 .103 .287 1.670 .107

a. Dependent Variable: Motivasi Wirausaha Mahasiswa

Sumber : Analisis Data Primer 2018

Persamaan regresi yang diperoleh 
adalah sebagai berikut :

Ŷ = a + β1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 + β 5X5 
+ β 6X6 + β 7X7 + β 8X8

Ŷ = -0.940 - 0.054 X1 - 0.300 X2 + 0.321 
X3 + 0.025 X4 - 0.126 X5 + 0,051 X6 + 
0.230 X7 + 0,173 X8

Dengan keterangan sebagai berikut: 
X1 : Tim Bisnis

X2 : Dosen Konsultan 
X3 : Lingkungan Usaha 
X4 : Jadwal Perkuliahan
X5 : Pengetahuan Berwirausaha 
X6 : Jejaring Usaha
X7 : Jenis Usaha 
X8 : Sumber Modal
Nilai ttabel dapat ditentukan dengan cara 
sebagai berikut : 
Ttabel : t (α / 2 ; n – k – 1)
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 : t (0.05 /2 ; 34 - 8 – 1)
 : 0.025 ; 25
 : 2.05954

Membandingkan nilai nilai t hitung 
dengan nilai t tabel cara yang dilakukan 
untuk mengetahui pengaruh masing-
masing Variabel X terhadap motivasi 
wirausaha mahasiswa Polbangtan 
Medan dalam program PWMP, selain 
membandingkan nilai nilai t hitung dengan 
nilai t tabel cara lain adalah dengan 
membandingkan tingkat siginifikannya. 
Jika nilai t hitung > t tabel atau nilai - t 
hitung < - t tabel dan taraf signifikansinya 
< 0,05 maka keputusannya adalah 
adanya pengaruh yang nyata secara 
parsial/ sendiri-sendiri antara variabel 
X terhadap Variebel Y (Priyatno, 2013). 
Penjelasan lebih rinci dari persamaan 
Regresi linear berganda diatas adalah 
sebagai berikut :
1. Konstanta -0.940. Artinya jika tim 

bisnis (X1), dosen konsultan (X2), 
lingkungan usaha (X3), jadwal 
perkuliahan (X4), pengetahuan 
berwirausaha (X5), jejaring usaha 
(X6), jenis usaha (X7), sumber usaha 
(X8) apabila nilainya adalah nol (0), 
maka Motivasi Wirausaha Mahasiswa 
(Y) nilainya adalah -0.940.

2. Koefisien regresi variabel tim bisnis 
(X1) adalah sebesar 0.054. Artinya 
jika variabel independent lain 
nilainya tetap dan variabel tim bisnis 
(X1) meningkat 1, maka tingkat 
adopsi petani akan mengalami 
penurunan sebesar 0.054. Koefisien 

bernilai positif artinya terdapat 
pengaruh yang positif antara tim 
bisnis dengan motivasi wirausaha 
mahasiswa. Semakin tinggi/ semakin 
baik tim bisnis, maka semakin tinggi 
motivasi wirausaha mahasiswanya.

3. Koefisien regresi variabel dosen 
konsultan (X2) adalah sebesar -0.300. 
Artinya jika variabel independent 
lain nilainya tetap dan variabel dosen 
konsultan (X2) meningkat 1, maka 
motivasi wirausaha mahasiswa akan 
mengalami peningkatan sebesar 
-0.300. Koefisien bernilai negatif 
artinya terdapat pengaruh yang 
terbalik antara dosen konsultan 
dengan motivasi wirausaha 
mahasiswa. Semakin tinggi/ semakin 
baik dosen konsultan yang dilakukan, 
maka semakin menurun motivasi 
wirausaha mahasiswa.

4. Koefisien regresi variabel lingkungan 
usaha (X3) adalah sebesar 0.321. 
Artinya jika variabel independent lain 
nilainya tetap dan variabel linkungan 
usaha (X3) meningkat 1, maka tingkat 
adopsi petani akan mengalami  
peningkatan sebesar 0.321. Koefisien 
bernilai positif artinya terdapat 
pengaruh positif antara lingkungan 
usaha dengan motivasi wirausaha 
mahasiswa. Semakin tinggi/ semakin 
baik lingkungan usahanya, maka 
semakin tinggi motivasi wirausaha 
mahasiswanya.

5. Koefisien regresi variabel jadwal 
perkuliahan (X4) adalah sebesar 0.025. 
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Artinya jika variabel independent lain 
nilainya tetap dan variabel jadwal 
perkuliahan (X4) meningkat 1, maka 
motivasi wirausaha mahasiswa akan 
mengalami peningkatan sebesar 
0.025. Koefisien bernilai positif 
artinya terdapat pengaruh positif 
antara jadwal perkuliahan dengan 
motivasi wirausaha mahasiswa. 
Semakin tinggi/ semakin baik 
jadwal perkuliahan yang dilakukan, 
maka semakin motivasi wirausaha 
mahasiswanya.

6. Koefisien regresi variabel 
pengetahuan berwirausaha (X5) 
adalah sebesar – 0.126. Artinya jika 
variabel independent lain nilainya 
tetap dan variabel pengetahuan 
berwirausaha (X5) meningkat 1, 
maka motivasi wirausaha mahasiswa 
akan mengalami penurunan 
sebesar – 0.126. Koefisien bernilai 
negatif artinya terdapat pengaruh 
yang terbalik antara pengetahuan 
berwirausaha dengan motivasi 
wirausaha mahasiswa. Semakin 
tinggi/ semakin baik pengetahuan 
berwirausahanya, maka semakin 
menurun motivasi wirausaha 
mahasiswanya.

7. Koefisien regresi variabel jejaring 
usaha (X6) adalah sebesar 0.051. 
Artinya jika variabel independent 
lain nilainya tetap dan variabel 
jejaring usaha (X6) meningkat 1, 
maka motivasi wirausaha mahasiswa 
akan mengalami peningkatan 

sebesar 0.051. Koefisien bernilai 
positif artinya terdapat pengaruh 
positif antara jejaring usaha dengan 
motivasi wirausaha mahasiswa. 
Semakin tinggi/ semakin baik 
jejaring usaha semakin tinggi 
motivasi wirausaha mahasiswa.

8. Koefisien regresi variabel jenis usaha 
(X7) adalah sebesar 0.230. Artinya 
jika variabel independent lain nilainya 
tetap dan variabel jenis usaha (X7) 
meningkat 1, maka tingkat adopsi 
petani akan mengalami peningkatan 
sebesar

9. 0.230. Koefisien bernilai positif 
artinya terdapat pengaruh positif 
antara jenis usaha dengan motivasi 
wirausaha mahasiswa. Semakin 
tinggi/ semakin baik jenis usahanya, 
maka semakin tinggi motivasi 
wirausaha mahasiswanya.

10. Koefisien regresi variabel sumber 
modal (X8) adalah sebesar 0.173. 
Artinya jika variabel independent 
lain nilainya tetap dan variabel 
sumber modal (X8) meningkat 1, 
maka motivasi wirausaha mahasiswa 
akan mengalami peningkatan 
sebesar 0.213. Koefisien bernilai 
positif artinya terdapat pengaruh 
positif antara sumber modal dengan 
motivasi wirausaha mahasiswa. 
Semakin tinggi nilai sumber modal, 
maka semakin tinggi tingkat motivasi 
wirausaha mahasiswanya.

Untuk hasil pengaruh variable 
independent motivasi wirausaha 
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Mahasiswa Polbangtan Medan akan 
dijelaskan sebagai berikut ini :
1) Tim Bisnis (X1)

Berdasarkan hasil analisis statistika 
terhadap variable Tim Bisnis (X1) 
menunjukkan bahwa tingkat pengaruh 
yang tidak begitu signifikan terhadap 
motivasi mahasiswa Polbangtan Medan 
dalam program PWMP dimana di 
tunjukkan dengan nilai skor thitung yaitu 
sebesar (0.454) lebih kecil dari ttabel yaitu 
(2,059) pada tingkat kesalahan 5% dan 
nilai signifikansinya diatas 0.05 yaitu 
0.654. Nilai koefisien regresi variabel 
X1 yaitu 0.054 dan bernilai positif yang 
menunjukan bahwa semakin besar nilai 
variabel tim bisnis maka semakin tinggi 
pula motivasi wirausaha mahasiswa. 
Tim bisnis yang baik akan menjadi salah 
satu faktor keberhasilan program usaha, 
karena semakin solid suatu tim maka 
usaha dan daya yang akan dihasilkan 
akan semakin baik dan terarah. Seperti 
pendapat Robbins (2004) bahwa 
kelompok yang diisi oleh dua atau tiga 
orang lebih dan hadir bersama-sama 
untuk mencapai tujuan dan cita-cita 
bersama serta saling memperngaruhi 
satu dengan yang lainnya. Ciri – ciri tim 
kerja diantaranya adalah mempunyai 
tujuan kinerja bersama/kolektif, 
bersinergi positif, merupakan tanggung 
jawab individu dan bersama, dan tiap 
anggota mempunyai keahlian yang 
saling melengkapi.

Karakteristik tim bisnis dilapangan 
ditunjukkan dengan sikap ppengambilan 

keputusan sendiri diantara masing-
masing anggota sehingga berjalan 
kurang baik dan kurang solid. Hal 
ini dikarenakan anggota tim bisnis 
berpendapat bahwa akan lebih nyaman 
dan bebas jika menjalankan usaha 
dengan sendiri-sendiri. Sejalan dengan 
pendapat Sukardi (1997) yang menyatkan 
bahwa satu sifat wirausahawan adalah 
sifat mandiri yaitu apa yang dilakukan 
merupakan tanggung jawab pribadi. 
Keberhasilan atau kegagalan dikaitkan 
dengan tindakan – tindakan pribadinya. 
Dia lebih menyenangi kebebasan dalam 
mengambil keputusan untuk bertindak 
dan tidak mau bergantung pada orang 
lain.

Selain itu, mahasiswa responden 
berpendapat untuk menjalankan usaha 
lebih menyenangkan tanpa diatur atau 
campur tangan orang lain sehingga 
tercipta suatu niat untuk serius dalam 
berwirausaha. Seperti menurut Nursito 
& Nugroho. 2013, Niat berwirausaha 
merupakan faktor subjektif individu yang 
nampak dalam bentuk suatu keinginan 
yang kuat untuk menjadi seorang 
wirausahawan. Seseorang yang memiliki 
niat untuk memulai sebuah usaha akan 
memiliki kesiapan dan kemajuan yang 
lebih baik dibandingkan dengan orang 
yang tidak memiliki niat untuk memulai 
sebuah usaha. Praktik dari hal tersebut 
dapat dilihat dari kemauan yang keras 
dalam memilih kewirausahaan sebagai 
pilihan pekerjaan dan mempersiapkan 
diri untuk mewujudkan niat tersebut.
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2) Dosen Konsultan (X2)
Berdasarkan hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa variabel Dosen 
konsultan (X2) berpengaruh signifikan 
terhadap Motivasi wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan dalam program 
penumbuhan wirausahawan muda 
pertanian (PWMP). Hal ini dibuktikan 
dengan nilai t hitung yaitu sebesar (-2.069) 
lebih besar dari t tabel yaitu (2.059) 
pada tingkat kesalahan 5% dan nilai 
signifikansinya dibawah 0.05 yaitu 
0.049. Nilai koefisien regresi variabel 
X2 yaitu -0.300 dan nilai negatif yang 
menunjukkan bahwa semakin besar 
nilai dosen konsultan maka semakin 
kecil motivasi wirausaha mahasiswa.

Dalam pengambilan keputusan 
terhadap permasalahan dan pemberian 
solusi yang kurang aplikatif terkadang 
sering menjadi permasalahan 
pada Dosen Konsultan (X2). Hal ini 
dikarenakan Dosen Konsultan yang 
kurang memahami dan kurang ilmu 
dalam hal bisnis itu sendiri. Sehingga 
sering solusi yang diberikan terkesan 
tidak relevan dan tidak dapat menjawab 
permsalahan yang ada. Berdasarkan 
pernyataan Nitihanyong dan Tan 
(2007) berpendapat bahwa konsultan 
harus mempunyai kapabilitas untuk 
menyelesaikan komplain, masalah, dan 
konflik diantara anggota tim bisnis. 
Konsultan harus memiliki pengetahuan 
dan kapabilitas yang mencukupi untuk 
menangani masalah yang menyimpang 
dari ramalan awal untuk memastikan 

bahwa usaha yang djialankan tidak 
terhambat.

Keadaan dilapangan mahasiswa 
responden selaku peserta program 
PWMP yang dapat dianggap sebagai 
wirausahawan pemula atau pengusaha 
pemula tetap membutuhkan 
pembimbing atau konsultan dalam 
menjalankan usaha agar usaha yang 
dilakukan dapat berjalan dengan lancar 
dan mendapatkan  keuntungan. Dosen 
konsultan dapat membantu mahasiswa 
responden atau peserta PWMP dalam 
menjalankan usahanya melalui suatu 
pengarahan, memberikan pandangan 
untuk bahan pertimbangan mahasiswa 
responden dalam mengambil  keputusan 
dan memberikan motivasi sehingga 
dapat memacu semangat mahasiswa 
responden dalam menjalankan usaha.
3) Lingkungan Usaha (X3)

Hasil analisis statistik menunjukkan 
bahwa variabel Lingkungan usaha 
(X3) berpengaruh signifikan terhadap 
Motivasi wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan dalam program 
penumbuhan wirausahawan muda 
pertanian (PWMP). Hal ini dibuktikan 
dengan nilai thitung yaitu sebesar (2.868) 
lebih besar dari ttabel yaitu (2.059) 
pada tingkat kesalahan 5% dan nilai 
signifikansinya dibawah 0.05 yaitu 
0.008. Nilai koefisien regresi variabel 
X3 yaitu 0.321 dan bernilai positif yang 
menunjukan bahwa semakin besar 
nilai variabel lingkungan usaha maka 
semakin tinggi pula motivasi wirausaha 
mahasiswa.
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Lingkungan usaha yang memiliki 
akses yang dekat dengan untuk 
mendapatkan bahan baku, akses pasar 
dan memudahkan untuk melakukan 
pengawasan dapat meningkatkan 
motivasi wirausaha mahasiswa 
responden. Lingkungan usaha tidak 
bisa diabaikan karena lingkungan 
usaha dapat menjadi pendorong atau 
penghambat. Lingkungan yang dapat 
mempengaruhi jalannya usaha adalah 
lingkungan mikro yaitu lingkungan yang 
berkaitan langsung dengan operasional 
perusahaan, seperti pemasok, karyawan, 
distribusi dan pelanggan atau konsumen 
dan lingkungan diluar perusahaan 
yang dapat mempengaruhi daya 
hidup perusahaan secara keseluruhan 
(Harmaizar Z, 2006).

Keadaan lingkungan usaha 
mahasiswa responden berbeda beda, 
hal ini menurut mahasiswa responden, 
lingkungan usaha mempengaruhi 
semangat dalam menjalankan 
usaha seperti kemudahan dalam 
mengakses usaha untuk mengontrol 
dan menjalankannya secara intensif, 
kemudahan dalam mendapatkan bahan 
baku (benih, pupuk, pakan ternak 
dan lain sebagainya) dan kemudahan 
dalam mengakses pasar, keamanan dan 
kenyamanan sehingga dapat menjamin 
eksistensi usaha sekaligus membuat 
nyaman mahasiswa responden dalam 
menjalankan usahanya. Bila lingkungan 
usaha baik maka mahasiswa responden 
dapat menjalankan usaha dengan 

maksimal. “Penelitian tentang pemilihan 
lokasi usaha telah banyak dilakukan. 
Pemilihan lokasi usaha dianggap 
sebagai sebuah keputusan investasi 
yang mempunyai tujuan strategis, 
sebagai contoh untuk mempermudah 
akses pelanggan” (Scmenner. 1994).

Menurut Brooks & Weatherson, 
2000 (dalam Kuncoro, 2005: 22) 
alasan- alasan pentingnya menganalisis 
lingkungan organisasi adalah :
a. Kaidah lingkungan bisnis secara 

fundamental berpengaruh terhadap 
aktivitas bisnis, misalnya terhadap 
pasar, teknologi dan tenaga kerja.

b. Aktivitas operasional seperti 
peluncuran produk baru, rekrutment 
staff dan kajian teknologi 
membutuhkan identifikasi faktor-
faktor lingkungan dan perubahan 
dalam rangka untuk memastikan 
kesuksesan bisnis.

c. Laba dan organisasi yang baik 
merupakan hal yang penting 
kaitannya dengan kondisi 
lingkungan.

d. Rencana strategis harus turut 
mempertimbangkan kemungkinan 
adanya perubahan dalam lingkungan 
bisnis.

4) Pengetahuan Berwirausaha (X4)
Hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa variabel Pengetahuan 
berwirausaha (X5) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Motivasi wirausaha 
mahasiswa Polbangtan Medan 
Medan dalam program penumbuhan 
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wirausahawan muda pertanian (PWMP). 
Hal ini dibuktikan dengan nilai dengan 
thitung yaitu sebesar (1.140) lebih kecil 
dari ttabel yaitu (2.059) pada tingkat 
kesalahan 5% dan nilai signifikansinya 
diatas 0.05 yaitu 0.265. Nilai koefisien 
regresi variabel X5 yaitu   -0.126 dan 
bernilai negatif yang menunjukan bahwa 
semakin besar nilai variabel pengetahuan 
berwirausaha maka semakin kecil 
pula motivasi wirausaha mahasiswa. 
Pengetahuan berwirausaha mahasiswa 
responden yang terbatas menjadikan 
salah satu penyebab gagalnya usaha 
yang dijalankan. Pengaplikasian ilmu 
teori yang dipraktekkan oleh mahasiswa 
responden tidak sesuai ekspetasi yang 
diharapkan sehingga mempengaruhi 
semangat berwirausaha mahasiswa 
responden. Hal ini sependapat 
dengan pernyataan Uno (2016), yaitu 
tinggi rendahnya motivasi seseorang 
ditentukan oleh tiga komponen yaitu :
1. Ekspektasi (harapan) keberhasilan 

pada suatu tugas
2. Instrumentalis, yaitu penilaian 

tentang apa yang akan terjadi jika 
berhasil dalam melakukan suatu 
tugas (keberhasilan tugas untuk 
mendapatkan outcome tertentu).

3. Valensi, yaitu respon terhadap 
outcome seperti perasaan positif, 
netral, atau negatif. Motivasi tinggi 
jika usaha menghasilkan sesuatu 
yang melebihi harapan motivasi 
rendah jika usahanya menghasilkan 
kurang dari yang diharapkan.

Oleh sebab itu pengetahuan juga 
menjadi salah satu kunci keberhasilan 
dalam berwirausaha hal ini sesuai 
dengan pernyataan Kasmir (2009) 
yang menyatakan pengetahuan 
kewirausahaan adalah dasar dari sumber 
daya kewirausahaan yang terdapat 
didalam diri individu, seseorang tidak 
akan berhasil apabila tidak memiliki 
pengetahuan, kemampuan dan 
kemauan.

Akan tetapi, mahasiswa responden 
beranggapan bahwa pengetahuan 
berwirausaha tidak berpengaruh 
terhadap semangat dalam berwirausaha 
usaha, yang dapat mempengaruhi 
semangat berwirausaha adalah 
kemauan, seperti menurut suryana 
(2003), bahwa memiliki pengetahuan 
dan kemampuan tetapi tidak disertai 
dengan kemauan, tidak akan membuat 
wirausaha mencapai kesuksesan. 
Karena pengetahuan berwirausaha 
dapat dipelajari secara langsung 
(pengalaman, pelatihan dan lain 
sebagainya) maupun tidak langsung 
(studi banding, mengakses informasi 
melalui internet dan lain sebagainya) 
dimana pun serta kapan pun. Sehingga 
mahasiswa responden menempatkan 
pengetahuan berwirausaha adalah hal 
yang dapat diperoleh secara fleksibel. 
Hal ini sependapat dengan Widayana, 
(2005) yang menyatakan pengetahuan 
terdiri dari pengetahuan langsung 
yaitu pengetahuan yang telah dimiliki 
oleh seorang wirausahawan sebelum 
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ia menjadi seorang wirausaha serta 
pengetahuan tidak langsung yang 
diperolehnya dari berbagai pihak 
sebelum maupun saat ia telah menjadi 
seorang wirausaha.
5) Jejering Usaha (X6)

Hasil analisis statistik menunjukkan 
bahwa variabel Jejaring usaha (X6) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Motivasi wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan dalam program 
penumbuhan wirausahawan muda 
pertanian (PWMP). Hal ini dibuktikan 
dengan nilai thitung yaitu sebesar (0.594) 
lebih kecil dari ttabel yaitu (2.059)  pada  
tingkat  kesalahan  5%  dan  nilai  
signifikansinya  diatas  0.05 yaitu

0.558. Nilai koefisien regresi 
variabel X6 yaitu 0.051 dan bernilai positif 
yang menunjukan bahwa semakin besar 
nilai variabel pengetahuan berwirausaha 
maka semakin tinggi pula motivasi 
wirausaha mahasiswa. kehadiran 
mitra atau jejaring dalam usaha yang 
dijalankan akan memberikan dampak 
positif terhadap perkembangan usaha 
karena dapat melengkapi satu dengan 
yang lain sehingga jejaring usaha dapat 
meningkatkan motivasi wirausaha 
mahasiswa. 

Menurut Hafsah (2000), bahwa 
jejaring atau kemitraan adalah suatu 
strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 
pihak atau lebih dalam jangka waktu 
tertentu untuk meraih keuntungan 
bersama secara prinsip saling 
membutuhkan dan saling membesarkan. 

Sedangkan keadaan dilapangan, usaha 
yang dijalankan oleh mahasiswa 
responden belum masuk ketahap 
pengembangan usaha dikarenakan 
mahasiswa responden berorientasi 
pada pengalaman dalam berwirausaha 
dan mendapatkan keuntungan secara 
pasti, belum memikirkan untuk menjalin 
kerjasama karena mahasiswa memiliki 
waktu terbatas dalam menjalankan 
usaha serta dianggap akan menambah 
alokasi waktu dan biaya dalam 
menjalankan usaha. 

Padahal jejaring usaha dapat 
menjadi suatu peluang baru dalam 
mendapatkan pendapatan tambahan, 
seperti menurut Jaja (2007) menyatakan 
bahwa seorang pengusaha harus 
melihat atau mengalami kondisi 
yang melibatkan peluang bisnis dan 
kemudian segera mengambil peluang 
itu. Jika seorang pengusaha merasakan 
atau memahami kesempatan atau ide 
baru untuk meningkatkan usahanya 
atau untuk memulai yang baru dan 
tidak bertindak cepat, kesempatan akan 
hilang untuk dia dan orang lain akan 
merebutnya.
6) Jenis Usaha (X7)

Hasil analisis statistik menunjukkan 
bahwa variabel Jenis usaha (X7) 
berpengaruh signifikan terhadap 
Motivasi wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan dalam program 
penumbuhan wirausahawan muda 
pertanian (PWMP). Hal ini dibuktikan 
dengan nilai thitung yaitu sebesar (2.091) 
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lebih kecil dari ttabel yaitu (2.059) 
pada tingkat kesalahan 5% dan nilai 
signifikansinya dibawah 0.05 yaitu 
0.047. Nilai koefisien regresi variabel 
X7 yaitu 0.230 dan bernilai positif yang 
menunjukan bahwa semakin besar nilai 
variabel pengetahuan berwirausaha 
maka semakin tinggi pula motivasi 
wirausaha mahasiswa. Jenis usaha yang 
tepat sesuai kekuatan dan peluang 
yang dimiliki maka akan mempengaruhi 
(memperpanjang) eksistensi usaha 
sehingga semakin tepat usaha yang 
dipilih maka semakin tinggi motivasi 
mahasiswa dalam berwirausaha.

Keadaan dilapangan, jenis usaha 
yang dijalankan oleh mahasiswa 
Polbangtan Medan berbeda – beda 
ada yang agribisnis, peternakan, 
olahan hasil dan lain sebagainya. 
Dalam kenyataannya pemilihan jenis 
usaha yang dilaksanakan mahasiswa 
responden tidak berjalan maksimal 
karena dalam pemilihan jenis usaha 
mahasiswa responden memiliki waktu 
sangat terbatas, karena hal itulah usaha 
yang dijalankan mahasiswa responden 
saat ini tidak berjalan dengan maksimal.

Oleh sebab itu, menurut 
mahasiswa responden penentuan 
jenis usaha mempengaruhi keseriusan 
dan semangat usaha yang dijalankan. 
Mahasiswa responden berpendapat 
bahwa dengan menentukan jenis usaha 
yang ingin dijalankan sesuai dengan 
kemauan dan kemampuan yang dimiliki. 
Mahasiswa responden lebih semangat 

dalam mencapai tujuan usaha yang 
dijalankan. Hal ini sependapat dengan 
Satrohadiwiryo (2003) mengatakan 
semangat kerja dapat diartikan sebagai 
suatu kondisi mental, atau perilaku 
individu tenaga kerja dan kelompok 
–kelompok yang menimbulkan 
kesenangan yang mendalam pada diri 
tenaga kerja untuk bekerja dengan giat 
konsekuen dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan perusahaan.
7) Sumber Modal (X8)

Hasil analisis statistik menunjukkan 
bahwa variabel Sumber modal (X8) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Motivasi mahasiswa Polbangtan 
Medan dalam program PWMP. Hal 
ini dibuktikan dengan nilai thitung yaitu 
sebesar (1.670) lebih kecil dari t tabel yaitu 
(2.059) pada tingkat kesalahan 5% dan 
nilai signifikansinya diatas 0.107. Nilai 
koefisien regresi variabel X8 yaitu 0.173 
dan bernilai positif yang menunjukan 
bahwa semakin besar nilai variabel 
sumber modal maka semakin tinggi pula 
motivasi wirausaha mahasiswa. modal 
menjadi salah satu faktor yang penting 
dalam menjalankan usaha karena modal 
menjamin kelangsungan hidup usaha. 
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Helmi (2017) yang 
menghasilkan bahwa terdapat pengaruh 
yang tinggi pada pemahaman modal 
dan mental berwiusaha terhadap minat 
berwirausaha.

Keadaan dilapangan bahwa 
kemudahan dalam mendapatkan modal 
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untuk menjalankan usaha yang didapat 
dari kementerian pertanian melalui 
program PWMP tidak mempengaruhi 
motivasi wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan. Mahasiswa 
responden beranggapan bahwa 
kemauan dan kesungguhan seseorang 
dalam berwirausaha tidak bergantung 
pada modal yang diterima meskipun 
modal yang didapatkan mudah dan 
sulit akan tetapi yang penting adalah 
mengotimalkan modal secara baik dan 
benar. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Amirullah (2005), yang menyatakan 
bahwa yang menjadi persoalan 
bukanlah penting tidaknya modal, 
karena keberadaannya memang sangat 
diperlukan dan paling utama untuk 
memulai sebuah usaha, akan tetapi 
bagaimana mengelola modal secara 
optimal sehingga bisnis yang dijalankan 
dapat berjalan dengan lancar.

Sehingga dengan adanya 
penyaluran dana hibah yang di 
anggap sebagai salah satu dana yang 
prinsipnya menyerupai Corporate 
Social Responsibility (CSR) memberikan 
dampak yang sangat baik dan sangat 
relevan dengan prinsip dan tujuan 
bangsa Indonesia. Lahirnya wirausaha 
muda dari kalangan mahasiswa dan 
pelajar tetunya akan menjadi jembatan 
dalam terwujudnya kemakmuran dan 
tujuan Indonesia Maju 2045.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan yang mengkaji motivasi 
wirausaha mahasiswa Polbangtan 
Medan dalam program PWMP, maka 
dapat dibuat kesimpulan sebagai 
berikut :
1. Motivasi wirausaha mahasiswa 

Polbangtan Medan dalam program 
PWMP sebesar 54.4 % pada kategori 
sedang atau cukup termotivasi. 
Hal ini karena mahasiswa merasa 
penasaran untuk menjadi pengusaha 
dan mahasiswa cukup termotivasi 
karena mendapatkan infomasi 
berdasarkan pengalaman semasa 
PKL dan Magang yang dilakukan 
bahwa, pendapatan dan keuntungan 
yang didapatkan cukup besar 
bahkan sangat besar.

2. Secara simultan tim bisnis, dosen 
konsultan, lingkungan usaha, 
jadwal perkuliahan, pengetahuan 
berwirausaha, jejaring usaha, jenis 
usaha dan sumber modal memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
motivasi wirausaha mahasiswa 
Polbangtan Medan dalam program 
PWMP. Sedangkan secara parsial 
dosen konsultan, lingkungan usaha 
dan jenis usaha berpengaruh 
signifikansi terhadap motivasi 
wirausaha mahasiswa usaha 
berpengaruh signifikan terhadap 
motivasi wirausaha.
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B. Saran
a. Kepada Penulis 

1. Diharapkan untuk mampu dalam 
pengamatan dengan jenjang yang 
lebih tingggi dan pemilihan metode 
yang dinamis.

2. Diharapkan untuk tidak berhenti 
belajar dan berkarya dalam 
menciptakan dan melakukan 
pengamatan serta pengkajian dalam 
hal yang lebih banyak.
b. Kepada Responden

1. Peserta diharapkan mampu 
memanfaatkan secara optimal waktu 
yang ada untuk menjalankan usaha 
agar usaha yang dijalankan tetap 
dapat berjalan.

2. Peserta diharapkan menjalankan 
usaha dengan penuh tanggung 
jawab dan sepenuh hati agar 
tujuan dari program PWMP dalam 
menciptakan generasi muda 
pertanian dapat terwujud.
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ABSTRAK
Pemanfaatan media baru membuka peluang untuk memajukan kewirausahaan 
pertanian, namun baru sebagian kecil petani yang memanfaatkannya. Penyuluh 
pertanian sebagai pemberdaya petani diharapkan berperan dalam mengoptimalkan 
penggunaan media baru, terutama bagi petani muda. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis peran penyuluh pertanian dan karakteristik petani muda, dalam 
pemanfaatan media baru pada petani muda hortikultura, yang meliputi: (1) mencari 
informasi, (2) membangun komunikasi (3) melakukan transaksi. Penelitian ini dirancang 
sebagai penelitian survei. Dengan teknik simple random sampling, didapatkan 
responden sebanyak 300 petani muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: jenis 
kelamin, lama wirausaha, peran penyuluh pertanian memengaruhi pemanfaatan 
media baru dalam wirausaha hortikultura, sementara, tingkat pendidikan, dan 
usia tidak berpengaruh. Mean dari penggunaan media baru adalah: (1) mencari 
informasi 3,29, (2) berkomunikasi 2,88 (3) melakukan transaksi 2,87. Pengaruh peran 
penyuluhan pertanian dan karakteristik petani muda, (p ≤ 0,01) secara bersama-
sama terhadap pemanfaatan media baru dalam wirausaha hortikultura (R Square) 
sebesar 29,9%. Pemerintah diharapkan terus mendorong petani muda, terutama 
mereka yang baru memulai bisnis, untuk memberikan pelatihan dan memfasilitasi 
penggunaan media baru yang mendukung pengembangan wirausaha petani muda, 
selanjutnya petani muda perempuan perlu diberikan kesempatan yang seluas-
luasnya dalam mengembangkan potensinya berwirausaha pertanian. Dalam hal 
peran penyuluh, diperlukan upaya peningkatan keterampilan dalam memanfaatkan 
media baru.

Kata kunci: petani muda, agripreneur, wirausaha hortikultura, media baru, penyuluh

LATAR BELAKANG
Pertanian menjadi sektor yang 

sangat penting dalam pembangunan 
di Indonesia, karena dapat memberikan 
kontribusi pada peningkatan 
pendapatan negara dan penyerapan 
tenaga kerja. Salah satu produk yang 
sangat strategis dan merupakan 
komoditas unggulan sektor pertanian 
adalah komoditas hortikultura. Sejauh 

ini kontribusi pertanian hortikultura 
(buah dan sayuran) pada PDB cenderung 
meningkat. Pada tahun 2009-2012, 
PDB pertanian hortikultura buah 
meningkat sebesar 5,63 % sedangkan 
PDB pertanian hortikultura sayuran 
mengalami peningkatan sebesar 9,86% 
(BPS, 2014).

Sementara itu, dari sisi penyerapan 
tenaga kerja, pengembangan 
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hortikultura dapat membantu 
mengurangi besarnya angka 
pengangguran. Namun, data jumlah 
tenaga kerja yang bekerja di sub 
sektor hortikultura terus menurun dari 
tahun ke tahun. Tahun 2010 berjumlah 
3.899.921 orang dan pada tahun 2014 
diperkirakan mengalami penurunan 
menjadi 3.056.057 orang (BPS, 2014). 
Penurunan jumlah tersebut dikarenakan 
beralihnya minat pemuda pada 
pekerjaan non pertanian. Jika hal ini terus 
berlanjut, maka dapat menghambat 
fokus pemerintah dalam meningkatkan 
produksi sektor hortikultura di tengah 
kebutuhan sayur dan buah yang terus 
meningkat.

Pengembangan sektor hortikutura 
menjadi peluang tersendiri dalam 
menarik minat pemuda di bidang 
pertanian. Peluang pengembangan 
hortikultura ini semakin terbuka lebar 
dengan munculnya teknologi informasi 
atau media baru. Penelitian yang 
dilakukan Astuti (2017) menyatakan 
bahwa faktor pemanfaatan teknologi 
informasi dapat memotivasi generasi 
muda dalam berwirausaha. Selanjutnya, 
terkait dengan penggunaan teknologi 
informasi, pemuda menjadikan 
pemanfaatan internet sebagai bagian 
dari gaya hidupnya. Lebih dari 50% 
pemuda mengakses internet dalam tiga 
bulan terakhir. (BPS, 2017).

Teknologi informasi dalam 
penelitian ini dimaknai sebagai media 
baru. Media baru adalah berbagai 

perangkat teknologi komunikasi 
dengan digitalisasi yang ciri utamanya 
adanya saling keterhubungan/interaksi, 
kegunaan yang beragam (McQuail, 
2000). Dalam upaya mengoptimalkan 
pemanfaatan media baru, maka 
diperlukan peran penyuluh pertanian. 
Penyuluh merupakan pendamping 
dan pemberdaya petani. Sebagai mitra 
petani, penyuluh memberikan materi 
yang sesuai, metode yang tepat dan 
pendampingan usaha. Dengan fungsi 
ini, diharapkan akan terjadi perubahan 
perilaku pada petani terutama dalam 
berwirausaha pertanian dengan 
memanfaatakan media baru, sehingga 
mampu mengatasi persoalan budidaya 
maupun pemasaran, mengembangkan 
usaha dengan menciptakan produk 
yang kreatif, inovatif dan bisa diterima 
oleh pasar. Penelitian ini diharapkan 
dapat menganalisis pemanfaatan 
media baru pada petani muda yang 
meliputi mencari informasi, menjalin 
komunikasi dan melakukan transaksi, 
peran karakteristik petani muda dan 
peran penyuluh terhadap pemanfaatan 
media baru.

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian berada di daerah 

penghasil komoditas hortikultura di 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
meliputi tiga kabupaten yaitu; Bantul, 
Kulonprogo dan Sleman. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Januari-Mei 
2019. Adapun kriteria responden yang 
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memenuhi syarat dalam penelitian ini 
adalah: petani muda yang berwirausaha 
hortikultura dengan rentang usai 17 - 40 
tahun dan tergabung dalam kelompok. 
Populasi berjumlah 604. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan simple 
random sampling. Jumlah sampel yang 
diambil 300 orang.

Pengumpulan data dilakukan 
dengan kuisioner tertutup. Variabel 
penelitian meliputi peran penyuluh 
dan pemanfaatan media baru dalam 
wirausaha. Peran penyuluh meliputi: 
pemilihan materi yang tepat, pemilihan 
metode yang sesuai dan melakukan 
pendampingan usaha. Pemanfaatan 
media baru meliputi: mencari informasi, 
menjalin komunikasi dan melakukan 
transaksi. Variabel tersebut diukur 

menggunakan skala penilaian 5 skor 
yang meliputi; (1) Tidak Pernah (TP), (2) 
Jarang (J), (3) Kadang-Kadang (K), (4) 
Sering (S), (5) Selalu (SL). Determinan 
faktor: jenis kelamin (1), untuk laki-
laki, (0) untuk perempuan, tingkat 
pendidikan dihitung berdasarkan tahun 
lamanya pendidikan: SD (6), SMP (9), 
SMA (12), Perguruan Tinggi (17).

HASIL PENELITIAN.

Karaktersitik Petani Muda 
Hortikultura

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
mayoritas petani muda adalah laki-laki 
(83,33%) dengan rata-rata usia 32,58 
tahun, dan sebagian besar ada pada 
rentang 30-40 tahun. Lama usaha rata-
rata 8,25 tahun.

Tabel 1: Karaktersitik Petani Muda Hortikultura

Variabel Prosentasi
(n=300) Mean SD

Jenis Kelamin (X1)
Laki-Laki Perempuan

Pendidikan (X2)
83
17

SD 1,33
SMP 13,33
SMA 74 12,07

Universitas 11,33
Usia (X3)

<20
21-25
26-30
31-35
36-40

Lama Usaha (X4)

6,67
11,67
17,67
22,33
41,67

32,58

0-5 39
>5-10 38,33 8,25 5,24
>10-15 13,33

>15 9,33
Sumber: Analisis Data Primer (2019)
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Penelitian ini menunjukkan bahwa 
laki-laki lebih banyak beraktivitas di 
bidang pertanian daripada perempuan. 
Kegiatan pertanian terutama produksi 
lebih banyak dilakukan oleh laki-
laki. Jenjang pendidikan mayoritas 
responden adalah SMA/SMK (74%). 
Hal ini menunjukkan bahwa jenjang 
pendidikan petani muda saat ini lebih 
baik daripada petani generasi tua. 
Tingkat pendidikan petani muda dapat 
menjadi modal SDM yang potensial, 
karena kemampuan kewirausahaan 
pertanian sangat mengandalkan SDM 
pemuda yang bekerja keras, fokus, 
rasional kreatif serta menerapkan 
teknologi dan elemen-elemen 
kepribadian tangguh yang menunjang, 
sebagaimana pendapat Setiawan (2012).

Rata- rata usia petani muda 
32,58 tahun. Pada usia ini terkadang 
pemuda belum menentukan pekerjaan 
yang tetap sebagai petani wirausaha. 
Pendapat Santrock (2012) menyatakan 
bahwa pada usia sekitar 40 tahun 
seseorang telah memiliki pekerjaan 
yang relatif tetap sebagai pilihannya. 
Fenomena di lapangan, di daerah 
penghasil cabai, petani muda banyak 
yang tertarik menjadi petani, karena 
keuntungan petani cabai cukup 
menjanjikan. Sementara itu di daerah 
penghasil salak, dan bawang merah 
petani mudanya cenderung sedikit. 
Artinya hubungan antara umur dan 
pilihan pekerjaan menjadi petani sangat 
tergantung pada keuntungan usahatani 

yang akan didapatkan.

Peran Penyuluh dalam Wirausaha 
Hortikultura

Penyuluh merupakan mitra petani 
yang melakukan upaya pendampingan 
dan pemberdayaan. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Pertanian No 03/
SM.200/1/2018 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Penyuluhan 
Pertanian, penyuluh berperan sebagai 
fasilitator dan dinamisator yang 
dalam pelaksanaan tugasnya memiliki 
programa, materi dan metode. Dengan 
fungsi ini, diharapkan akan terjadi 
perubahan perilaku pada petani 
terutama dalam berwirausaha pertanian 
sehingga mampu mengoptimalkan 
hasil pertanian melalui pengolahan hasil 
pertanian, pengembangan agrowisata 
dan produk-produk kreatif lainnya, 
yang dapat memberikan nilai tambah 
pada hasil pertanian. Upaya yang dapat 
dilakukan dalam menunjang wirausaha 
antara lain mengadakan pelatihan/
penyuluhan kewirausahaan dengan 
materi maupun metode yang sesuai 
dengan kebutuhan petani (Mohamadi, 
2010).

Sementara itu hasil penelitian Lans 
dkk (2013) menyatakan bahwa peran 
penyuluh dalam mengembangkan 
kewirausahaan pertanian yaitu 
melakukan pendampingan bisnis, 
manajemen, dan kewirausahaan. 
Penyuluh dalam menunjang 
wirausaha petani diharapkan mampu 
mendampingi petani dengan materi 
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dan metode yang tepat, dan melakukan 
pendampingan usaha pada aspek 
manajemen kewirausahaan pertanian. 

Adapun besarnya mean peran penyuluh 
terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2 Peran Penyuluh dalam Wirausaha Pertanian
No Variabel Penelitian Mean SD
1. Memberikan materi sesuai kebutuhan 3,04 0,21
2. Memilih metode yang tepat 3,06 0,15
3. Melakukan pendampingan usaha pertanian 2,94 0,21

Sumber: Analisis Data Primer (2019)

Berdasarkan Tabel 2 mean peran 
penyuluh secara berturut-turut meliputi 
aspek ketepatan dalam memilih 
motedo sebesar 3,06, ketepatan dalam 
memberikan materi 3,04 dan yang 
terakhir melakukan pendampingan 
2,94. Pada aspek pemilihan metode 
dan materi terkait wirausaha, pada 
taraf kadang-kadang, sedangkan pada 
aspek melakukan pendampingan usaha 
pada taraf jarang. Artinya dibutuhkan 
upaya penyuluh yang lebih besar dalam 
mendampingi petani, agar petani muda 
memiliki keberanian dan kemampuan 
untuk mengembangkan usaha 
pertaniannya dari subsisten menjadi 
petani wirausaha. Di era teknologi 
informasi ini, penyuluh diharapkan 
memiliki kemampuan pemanfaatan 
media baru atau kemampuan literasi 
informasi yang baik agar mampu 
mendampingi petani menjadi petani 
yang maju berbasis teknologi.

Selanjutnya dalam hal pemilihan 
metode, penyuluh dan materi 
penyuluh dapat memilih metode 
penyuluhan yang tepat. Pemilihan 
metode dan materi yang tepat dapat 

memberikan pemahaman pada petani 
dan selanjutnya terjadi perubahan 
perilaku dalam usaha pertaniannya. 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan (SP3K) 
melalui Pasal 26 telah mengamanatkan 
bahwa penyuluhan dilakukan dengan 
pendekatan partisipatif melalui metode 
penyuluhan pertanian yang disesuaikan 
dengan kebutuhan serta kondisi pelaku 
utama dan pelaku usaha.

Pemanfaatan Media Baru dalam 
Wirausaha Hortikultura

Media baru adalah berbagai 
perangkat teknologi komunikasi dengan 
digitalisasi dengan ciri utamanya 
adanya saling keterhubungan/interaksi, 
kegunaan yang beragam sebagai 
karakter yang terbuka, dan sifatnya 
yang ada di mana-mana. (McQuail, 
2000). Tabel 3 menunjukkan bahwa 
pemanfaatan media baru sebesar 
3,02 artinya petani muda terkadang 
memanfaatkan media baru untuk 
menunjang usahannya. Diperlukan 
optimalisasi pemanfaatan media baru 
agar usahatani semakin berkembang
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Tabel 3. Capaian Skor Pemanfaatan Media Baru dalam Wirausaha
No Komponen Mean SD
A. Mencari Informasi
1 Memanfaatkan media baru untuk mencari informasi 

permodalan
2,92 1,32

2 Memanfaatkan media baru untuk mencari informasi 
tentang inovasi dalam budidaya

3,50 1,14

3 Memanfaatkan media baru untuk mencari informasi 
pemasaran

3,36 1,12

4 Memanfaatkan media baru untuk mencari informasi 
pengolahan hasil pertanian

3,28 1,10

5 Memanfaatkan media baru untuk mencari informasi 
usaha pertanian kreatif

3,41 1,02

Total 3,29 0,93
B Menjalin Komunikasi
1 Berinteraksi dengan sesama petani muda 3,43 1,04
2 Memanfaatkan media baru untuk aktif di media sosial komunitas 

petani muda
2,95 1,25

3 Bekerjasama dengan penyedia aplikasi pertanian untuk 
meningkatkan hasil panen

2,74 1,20

4 Memanfaatkan media baru untuk menerima masukan/saran 3,09 1,30
5 Memanfaatkan media baru untuk bekerjasama dengan penyedia 

saprodi
2,71 1,32

Total 2,88 0,85
C Melakukan Transaksi
1 Memanfaatkan media baru untuk menjual produk 2,81 1,31

2 Memanfaatkan media baru untuk menerima pesanan 2,71 1,32
3 Memanfaatkan media baru untuk meningkatkan pemasaran 

melalui e commerce
2,58 1,24

4 Memanfaatkan media baru untuk berinteraksi dengan pembeli 3,10 1,35
5 Memanfaatkan media baru untuk meningkatkan pemasaran 

melalui sistem aplikasi pertanian
2,67 1,34

Total 2,87 0,93
Total (A+B+C) 3,02 0,31

Sumber: Analisis Data Primer (2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai 
pemanfaatan media baru pada petani 
muda tertinggi adalah untuk mencari 
informasi (3,29), selanjutnya untuk 
menjalin komunikasi (2,88) dan yang 
terakhir melakukan transaksi (2,87). 
Petani muda paling sering mencari 
informasi tentang inovasi dalam 

budidaya (3,50), dan jarang mencari 
informasi permodalan (2,92). Hasil ini 
sesuai dengan penelitian Subejo (2018), 
yang menyatakan bahwa generasi 
baru petani (generasi Y) cenderung 
memiliki akses dan kapasitas yang 
tinggi dalam memanfaatkan media 
baru untuk mencari informasi yang 
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mendukung produksi pertanian. Agar 
pencarian informasi yang dilakukan 
dapat benar-benar bermanfaat 
untuk usahatani, petani diharapkan 
memiliki kemampuan literasi yang 
baik (Raya, 2018). Literasi informasi 
merupakan kemampuan mencari, 
mengevaluasi, dan menggunakan 
informasi yang dibutuhkan secara 
efektif sehingga pengguna dapat 
mengambil manfaat yang besar. 
Kemampuan literasi informasi yang baik 
akan menumbuhkan kreativitas dalam 
wirausaha. Kemampuan berpikir kritis, 
ketekunan, kepemimpinan, kreativitas, 
inisiatif, dapat mempengaruhi 
pengembangan kewirausahaan di 
bidang pertanian, sementara sikap 
pasif atas suatu kemajuan memiliki efek 
negatif bagi pengembangan dalam 
bidang pertanian. Upaya meningkatkan 
literasi informasi pada petani dapat 
dilakukan dengan pelatihan, maupun 
pendampingan oleh penyuluh.

Carter (2003) menyatakan bahwa 
petani yang lebih muda dan terlatih lebih 
baik dalam mengelola bisnis, cenderung 
memiliki sikap positif terhadap peluang 
pasar yang baru, lebih peka terhadap 
kebutuhan pelanggan, dan lebih siap 
untuk terlibat dalam usaha baru. Hal 
ini sesuai dengan kondisi di lapangan, 
bahwa kreativitas dalam budidaya seperti 
menanam beraneka macam komoditas, 
penggunaan mulsa, pengaturan jarak 
tanam dan pengelolaan air merupakan 
beberapa inovasi yang dilakukan petani 

muda di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Di sisi lain, pencarian informasi 
permodalan melalui internet masih 
rendah. Akses yang rendah terhadap 
informasi permodalan ini menyebabkan 
rendahnya ketertarikan petani untuk 
mengakses modal melalui internet. 
Penelitian Arfadi (2017) menyatakan 
bahwa rendahnya akses informasi 
menyebabkan rendahnya tingkat 
pemanfaatan informasi.

Interaksi antar sesama petani 
muda merupakan aktivitas yang paling 
sering dilakukan (3,43), di sisi lain 
komunikasi dengan penyedia saprodi 
jarang dilakukan (2,71). Kebutuhan 
berkelompok dengan teman sebaya 
merupakan aspek perkembangan 
sosial yang penting pada usia muda 
(Santrock, 2012). Penelitian Jijina & 
Raju, (2016) menyebutkan bahwa 
peran media baru pada petani muda 
telah mendorong lahirnya komunitas 
pertanian berbasis media sosial seperti 
facebook, whattsapp dan aplikasi yang 
lain untuk saling berkomunikasi dalam 
mendiskusikan gagasan pertanian, 
kemajuan usaha dan kendala apabila 
terjadi gagal panen. Dalam hal menjalin 
kerjasama dengan penyedia saprodi, 
petani muda memilih toko terdekat, 
jarang bekerjasama dengan penyedia 
saprodi melalui media baru.

Pada indikator transaksi, petani 
muda paling sering memanfaatkan 
media baru untuk berinteraksi dengan 
pembeli (3,10), sedangkan yang 
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jarang dilakukan adalah bertransaksi 
menggunakan e commerce untuk 
meningkatkan pemasaran (2,58).  
Diperlukan pelatihan dan kemampuan 
SDM agar petani mampu melakukan 
transaksi menggunaan aplikasi e 
commerce yang menunjang pemasaran.

Determinan Faktor Pemanfaatan 
Media Baru dalam Wirausaha 
Pertanian

Faktor yang mempengaruhi 
pemanfaatan media baru adalah 
jenis kelamin, lama usaha dan 
peran penyuluh. Besarnya pengaruh 

determinan faktor secara bersama-sama 
terhadap pemanfaatan media baru 
dalam wirausaha pertanian (R Square) 
29,9%, Pengaruh ini signifikan karena 
nilai F hitung (25,004) > daripada F tabel 
(2,24) pada taraf signifikansi p ≤ 0,05. 
Model pengaruh setiap variabel secara 
berturut-turut yaitu: lama usaha dan jenis 
kelamin berpengaruh negatif, sementara 
itu tingkat pendidikan dan umur petani 
muda tidak berpengaruh, sedangkan 
peran penyuluh berpemgaruh positif 
terhadap pemanfaatan media baru 
dalam wirausaha pertanian.

Tabel 4. Pengaruh Determinan Faktor terhadap Pemanfaatan Media Baru dalam 
Wirausaha Pertanian

Variabel Koefisien	Regresi T hitung Sign Keterangan
Jenis Kelamin (X1) 2, 067 -1,303 0,049 *
Pendidikan (X2) 0,338 1,882 0,061
Umur (X3) 0,092 1,578 0,116
Lama Usaha (X4) -0,233 -3,014 0,003 *
Peran Penyuluh (X5) 0,381 9,394 0,000 *
Konstanta -4,975
R Square 0,299
Adjusted R Square 0,287
F Hitung 25,003

Keterangan: *Signifikan pada taraf 5%
Sumber: Analisis Data Primer (2019)

Jenis kelamin berpengaruh 
negatif terhadap pemanfaatan media 
baru, artinya petani muda perempuan 
lebih banyak memanfaatkan media 
baru daripada petani muda laki-laki. 
Fenomena di lapangan menunjukkan 
bahwa keterlibatan perempuan terlihat 
pada wirausaha hortikultura ini. 
Keterlibatan perempuan dalam aktivitas 
pemanenan, pengolahan pasca panen 

dan pemasaran lebih besar daripada 
budidaya seperti pengolahan lahan 
dan pemeliharaan tanaman, Hasil ini 
menunjukkan bahwa peran media baru 
dapat menjadi sarana mengoptimalkan 
peran perempuan dalam wirausaha 
pertanian.

Pengalaman usaha berpengaruh 
negatif signifikan terhadap pemanfaatan 
media baru, artinya semakin lama 
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petani berwirausaha, maka tingkat 
pemanfaatan media baru justru 
semakin rendah. Fenomena di lapangan 
menunjukkan bahwa petani yang lebih 
lama berwirausaha telah memiliki 
pengalaman dalam budidaya maupun 
jejaring yang sudah berkembang, 
dan berjalan stabil. Penelitian dengan 
hasil yang sama juga dinyatakan oleh 
Dhaka (2010) dan Khabir (2015) yang 
menyatakan bahwa petani yang sudah 
lama berpengalaman tidak tertarik 
untuk menambah keterampilan dalam 
memanfaatkan media baru. Sementara 
itu tingkat pendidikan dan umur, tidak 
berpengaruh karena sebagian  besar 
petani muda telah berpendidikan SMA/
SMK dengan usia yang relatif sama. 
Artinya petani muda memiliki tingkat 
pendidikan yang lebih baik daripada 
generasi sebelumnya.

Peran penyuluh berpengaruh 
signifikan terhadap pemanfaatan media 
baru (Tabel 4). Semakin tinggi peran 
penyuluh, maka pemanfaatan media 
baru pada petani muda semakin sering. 
Penyuluh memiliki peran strategis dalam 
memberdayakan petani, khususnya 
dalam mengembangkan usahanya 
dengan memanfaatkan media baru. 
Kreativitas dan inovasi dalam wirausaha 
pertanian dapat ditemukan melalui 
media baru. Penyuluh diharapkan 
mampu mendorong petani, khususnya 
petani muda dalam memanfaatkan 
media baru. Dibutuhkan penyuluh yang 
memiliki kemampuan literasi informasi 

dan ketrampilan memanfaatkan media 
baru yang baik agar dapat mendampingi 
petani dalam mengembangkan usaha 
petani, memudahkan pemasaran 
dan meningkatkan inovasi. Penelitian 
serupa juga dihasilkan oleh Wangu 
(2014) yang menyatakan bahwa kualitas 
penyuluh dapat meningkatkan upaya 
pendampingan usaha petani.

Lama usaha berpengaruh negatif 
terhadap pemanfaatan media baru. 
Artinya petani yang baru memulai usaha, 
lebih banyak memanfaatkan media 
baru daripada petani yang sudah lebih 
lama berwirausaha. Diperlukan upaya 
penguatan pada petani muda yang baru 
memulai usaha karena berpengaruh 
dalam pemanfaatan media baru. Pada 
petani di daerah penelitian, penyuluh 
belum mengoptimalkan manfaat 
media baru sebagai salah satu sarana 
penunjang proses penyuluhan. Penyuluh 
dapat memanfaatkan peran kelompok 
dalam memberdayakan petani berbasis 
teknologi informasi.. Hasil penelitian 
Kominfo (2015) menyatakan bahwa 
model pemberdayaan yang paling tepat 
bagi masyarakat di Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah melalui penguasaan 
teknologi informasi di tingkat komunitas 
petani, dengan pelatihan yang intensif 
dan penyediaan sarana seperti laptop 
maupun PC yang memadai.

Penyuluh bukanlah satu-satunya 
sumber belajar. Penyuluh dapat 
memanfaatkan peran kelompok dalam 
melakukan proses pemberdayaaannya, 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 223

karena dalam kelompok memungkinkan 
terjadinya proses belajar sosial (social 
learning). Pemanfaatan media baru 
yang didukung proses social learning 
dalam kelompok ini dapat menunjang 
keberhasilan wirausaha. Hariadi (2011) 
menyatakan bahwa interaksi yang kuat 
antar anggota akan memungkinkan 
banyak ide yang muncul sehingga 
kelompok dapat berfungsi untuk 
meningkatkan keberhasilan sebagai unit 
belajar, kerjasama, produksi dan usaha.

Munculnya media baru dapat 
memberi kemudahan pada petani 
dalam mengakses informasi, melakukan 
komunikasi dan transaksi, sehingga 
mengembangkan usahataninya. 
Media baru menjadi salah satu upaya 
yang sangat efektif, sebagaimana 
hasil penelitian Lokeswari (2016), 
bahwa pertanian akan maju dengan 
menggunakan teknologi informasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil penelitian ini kebaruannya 

adalah 1) Penyuluh berperan dalam 
upaya mengoptimalkan pemanfaatan 
media baru. Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadinya  interaksi petani dalam 
proses penyuluhan dalam kelompok 
atau proses social learning dapat 
memberikan dampak yang positif 
dalam mengoptimalkan pemanfaatan 
media baru. Hadirnya penyuluh akan 
mendorong petani dalam kelompok 
untuk maju dengan memanfaatkan 
media baru dalam usaha. Proses 

transaksi menggunakan media baru 
berbasis kelompok dinilai cukup 
berhasil misalnya dalam pengelolaan 
pasar lelang cabai. Diharapkan dengan 
semakin meningkatnya peran penyuluh, 
pemanfaatan media baru yang saat ini 
lebih banyak untuk mencari informasi, 
akan semakin berkembang untuk 
sarana komunikasi dan transaksi yang 
mendukung pemasaran, sehingga petani 
memiliki bargaining yang kuat. 2) Petani 
muda yang baru memulai wirausaha 
lebih sering memanfaatkan teknologi 
informasi daripada petani yang lebih 
lama berwirausaha. 3) Perempuan 
dapat berkontribusi lebih besar dalam 
wirausaha pertanian melalui media baru. 
Dari hasil penelitian ini, pemerintah 
diharapkan terus mendorong dan 
menfasilitasi pemanfaatan media 
baru khususnya pada petani muda 
yang baru memulai berwirausaha. 
Selanjutnya petani muda perempuan 
perlu diberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya dalam mengembangkan 
potensinya berwirausaha pertanian 
dan juga peningkatan kapasitas bagi 
penyuluh pertanian. Fasilitasi tersebut 
diharapkan dapat menambah informasi 
dalam mengelola wirausaha sehingga 
menjadi agripreneur muda yang sukses.
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ABSTRAK
Pertanian lahan sempit diartikan sebagai aktivitas memproduksi, mengolah, dan 
memasarkan pangan dan produk lainnya di dalam atau daerah pinggiran kota 
dengan memanfaatkan luasan lahan yang terbatas. Oleh karena itu, kegiatan 
penanaman dilakukan dengan memaksimalkan potensi lahan. Salah satu cara 
budidaya di lahan sempit adalah menggunakan vertikultur atau cara penanaman 
bertingkat. Vertikultur lebih mudah diterapkan kepada masyarakat karena tidak 
memerlukan keahlian khusus dalam kegiatan budidaya maupun perawatannya. 
Telah banyak jenis bahan dan model vertikultur yang dibuat, akan tetapi belum 
diketahui perbandingan produktivitasnya. Dengan mengetahui produktivitas dari 
suatu model vertikultur, tentunya dapat dipilih model vertikultur yang memberikan 
produktivitas hasil yang baik dengan harga pembuatan kit yang terjangkau. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis dan model 
vertikultur terhadap produktivitas pakcoy. Rangka vertikultur yang digunakan dalam 
penelitian ini terbuat dari besi hollow dan pipa PVC. Data yang diamati adalah tinggi 
batang dan jumlah daun yang diambil setiap minggu hingga panen. Parameter 
pertumbuhan lainnya seperti diameter batang, bobot segar, bobot segar tanpa akar, 
panjang akar, dan bobot kering akar diukur pada saat pakcoy dipanen. Berdasarkan 
hasil pengamatan, kit vertikultur dengan rangka PVC memberikan hasil tanaman yang 
lebih baik daripada kit yang berasal dari rangka besi. Hal ini disebabkan oleh desain 
kit dengan rangka PVC yang memungkinkan tanaman untuk memperoleh cahaya 
matahari dengan baik. Pembuatan model vertikultur hendaknya memperhatikan 
kemudahan tanaman memperoleh cahaya matahari selain memperhatikan nilai 
estetikanya. 

Kata Kunci: lahan sempit, pertanian produktivitas, rangka besi, rangka PVC 

PENDAHULUAN 
Pertanian perkotaan (urban 

farming) dapat diartikan dengan 
melakukan kegiatan budidaya, 
memproduksi, mengolah, dan 
memasarkan pangan dan produk 

lainnya melalui kegiatan budidaya 
pertanian atau peternakan di dalam 
atau daerah pinggiran kota untuk 
memenuhi kebutuhan populasi kota 
tersebut (Goldstein, 2011). Pertanian 
perkotaan semakin populer dalam lima 
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tahun terakhir. Salah satu penyebabnya 
adalah tingginya angka urbanisasi. 
Populasi penduduk di daerah perkotaan 
yang semakin meningkat berbanding 
lurus dengan meningkatnya permintaan 
bahan pangan. Tingginya permintaan 
ini belum mampu dipenuhi semua oleh 
daerah-daerah penyuplai sehingga 
muncullah upaya pemenuhan beberapa 
komoditas pertanian yang dilakukan 
oleh masyarakat perkotaan (UN DESA, 
2016). 

Umumnya, komoditas pertanian 
yang dibudidayakan oleh masyarakat 
perkotaan adalah tanaman hortikultura 
terutama sayuran daun dan sayuran buah 
karena teknologi budidaya yang relatif 
mudah, perakarannya pendek, periode 
tanam singkat, dan dapat ditanam 
pada luasan lahan terbatas. Salah satu 
teknik budidaya yang digunakan untuk 
menanam jenis tanaman tersebut 
adalah teknik vertikultur (Lukman, 2012). 
Vertikultur merupakan akrononim dari 
vertical culture yaitu vertical yang berarti 
penanaman secara bertingkat dan 
culture yang berarti budidaya. Teknik 
budidaya vertikultur dapat dilakukan di 
dalam maupun di luar ruangan. Teknik 
vertikultur tidak membutuhkan luasan 
yang besar dan secara estetika teknik 
ini dapat membantu meningkatkan 
keindahan taman (Pongarrang et al., 
2013). Kelebihan penanaman secara 
vertikal adalah peningkatan populasi 
tanaman sekitar tiga hingga sepuluh 
kali lebih banyak dibandingkan dengan 

teknik bertanam biasa (Sitawati et 
al, 2016). Susunan blok vertikultur 
disesuaikan dengan kondisi lahan, ada 
yang berupa persegi, persegi panjang, 
segitiga, maupun bertingkat dengan 
teras-teras (Lukman, 2012). 

Aspek yang harus diperhatikan 
dalam budidaya menggunakan 
teknik vertikultur agar pertumbuhan 
optimal tanaman dapat tercapai 
adalah manajemen irigasi, aerasi, 
pemupukan, media tanam, dan model 
serta bahan vertikultur yang digunakan. 
Karakteristik bahan yang baik sebagai 
wadah tanaman yang menggunakan 
teknik vertikultur adalah yang memiliki 
resistensi tinggi dan tidak mudah rusak, 
memiliki pori mikro untuk drainase, 
aerasi dan penyerapan air yang baik 
(Gustia, 2013). Aerasi yang baik akan 
menunjang pertumbuhan akar yang 
optimal sehingga tidak terjadi kebusukan 
akar dan batang, menyediakan udara 
yang cukup untuk akar tanaman, 
dan menyediakan absorpsi yang baik 
sehingga media tanah dapat memiliki 
kapasitas menahan air yang baik. Media 
tanam yang umum digunakan dalam 
teknik vertikultur adalah sekam bakar, 
cocopeat, pupuk kandang, kompos, dan 
lainnya (Sitawati et al., 2016). 

Penelitian terkait penanaman 
berbagai komoditas pertanian dengan 
teknik vertikultur telah banyak 
dilakukan. Ratmadanti dan Maryani 
(2017) melakukan penanaman cabai 
rawit putih (Capsicum frutescens) 
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pada vertikultur tiang dan mengamati 
parameter pertumbuhan jika suplai 
air yang diberikan berbeda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa interval 
penyiraman optimum agar tanaman 
dapat tumbuh dengan baik adalah 
selama 3 hari dengan ketinggian 
tanaman di vertikultur tiang 50 cm. 
Sitawati et al. (2016) meneliti tentang 
kombinasi media tanam dan bahan 
vertikultur yang efektif dan efisien untuk 
budidaya pakcoy menggunakan teknik 
vertikultur. Hasil penelitian menunjukkan 
tanaman pakcoy yang ditanam dengan 
kombinasi bahan karpet dan media 
kompos mendapatkan hasil bobot 
bersih dan jumlah daun yang paling 
tinggi. Percobaan Sitawati et al. (2016) 
juga meneliti tentang kombinasi terbaik 
teknik penanaman dan campuran antara 
komponen N, P, dan K yang memberikan 
hasil optimal pada stroberi. Ternyata 
ditemukan bahwa teknik penanaman 
di lahan dan menggunakan vertikultur 
tidak menunjukkan perbedaan yang 
signifikan terhadap luasan dan jumlah 
daun pada stroberi. Nurlaili dan Gribaldi 
(2015) meneliti tentang penanaman 
seledri dengan teknik vertikultur dan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa 
seledri dapat tumbuh dengan baik 
dan campuran media tanam terbaik 
adalah tanah dan pupuk kandang. 
Tanaman sawi-sawian termasuk mudah 
ditanam dengan teknik vertikultur 
namun formulasi kebutuhan nutrisi 
yang sesuai dalam kit vertikultur 

masih diteliti. Annisava et al. (2014) 
melakukan penanaman sawi dengan kit 
vertikultur. Tanaman tersebut dipupuk 
secara organic menggunakan beberapa 
campuran bokashi sampah pasar. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dosis 
pupuk organik yang diberikan pada saat 
penanaman kedua kali dalam kit harus 
ada peningkatan dosis pemupukan agar 
tanaman tetap tumbuh optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh model dan 
material kerangka vertikultur yang 
digunakan terhadap pertumbuhan 
tanaman pakcoy dan ketahanan kit 
vertikultur. Harga pembuatan kit 
vertikultur, jumlah populasi tanaman, 
dan produktivitas tanaman akan 
dibandingkan sehingga dapat dipilih 
kit vertikultur untuk budidaya tanaman 
pakcoy yang memberikan hasil terbaik.

METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan tempat penelitian

Penelitian dilakukan pada Oktober 
2018 hingga Januari 2019 bertempat 
di Kebun Percobaan dan Laboratorium 
Terpadu Universitas Trilogi, Jakarta. Alat 
yang digunakan antara lain pipa PVC, 
besi hollow, sambungan pipa (keni L dan 
T), gergaji besi, gergaji kayu, gunting 
PVC, lem PVC, dop PVC, talang air, 
solder, tutup talang, besi siku, baut, tray 
semai, gembor, baki, timbangan, oven, 
desikator, jangka sorong, penggaris, 
gunting, dan alat tulis. Adapun bahan-
bahan yang digunakan antara lain benih 
pakcoy, media tanam, dan kertas koran.
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Perlakuan 
Tanaman pakcoy disemai di tray 

hingga keluar 4 helai daun sempurna 
(2 minggu setelah tanam) kemudian 
dipindah tanam ke kit vertikultur. Bibit 
ditanam dengan jarak tanam 10 cm. 
Media tanam yang digunakan adalah 
campuran tanah: kompos: pupuk 
kendang dengan perbandingan 1:1:1. 
Perawatan tanaman seperti penyiraman 
dilakukan setiap hari pada pagi dan sore 
hari sedangkan penyiangan dilakukan 
jika mulai terlihat adanya gulma. 

Pembuatan kit vertikultur
Kit vertikultur dengan bahan 

kerangka PVC dan besi terlebih dahulu 
difabrikasi sebelum benih disemai. Kit 
dengan kerangka PVC (selanjutnya 
disebut KP) dibuat bertingkat tiga 
berbentuk L dengan panjang talang 
sebagai wadah tanaman di tingkat 
terbawah adalah 1 m, tingkat selanjutnya 
dengan panjang 0.75 m, dan tingkat tiga 
dengan panjang 0.5 m. 

Kit vertikultur dengan bahan 
besi hollow (selanjutnya disebut KB) 
dibuat bertingkat tiga berbentuk 
seperti piramida. Panjang talang pada 
tingkatan paling bawah adalah 1 m, 
lalu di tingkatan selanjutnya sepanjang 
75 cm, dan tingkat paling atas dengan 
panjang talang 50 cm. Bagian bawah 
talang dilubangi dengan jarak antar 
lubang 10 cm menggunakan solder. 
Lubang tersebut berfungsi sebagai 
lubang drainase tanaman.  

Parameter pertumbuhan 
Tanaman sampel sebanyak 30 

buah pakcoy yang telah dipindahkan 
ke dalam kit diberi tanda. Parameter 
pertumbuhan yang diamati antara lain 
tinggi tanaman, jumlah daun, diameter 
batang, bobot segar, bobot tanpa 
akar, bobot akar, panjang akar, dan 
berat kering akar. Penghitungan tinggi 
tanaman dan jumlah daun dilakukan 
tiap minggu sejak pindah tanam hingga 
panen. Sedangkan pengukuran diameter 
batang dilakukan pada minggu akhir 
pengamatan. Pengukuran bobot segar, 
bobot tanpa akar, bobot akar, panjang 
akar, dan berat kering akar dilakukan 
setelah tanaman dipanen. 

Analisis data
Penelitian menggunakan 

rancangan acak kelompok (RAK) 1 
faktor yaitu jenis kit vertikultur. Data 
pengamatan dianalisis menggunakan 
sidik ragam (Analysis of Variance) dan 
dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) dengan 
taraf 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dua buah kit vertikultur dibuat 

dengan menggunakan talang air sebagai 
wadah tanaman dan besi hollow serta 
pipa PVC sebagai kerangka kit. Kit dengan 
kerangka pipa PVC (KP) menghabiskan 
biaya pembuatan sebesar Rp 691,500 
sedangkan kit dengan kerangka besi 
hollow membutuhkan Rp 409,000. 
Gambar 1 berikut menunjukkan kit yang 
telah difabrikasi. 
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(a)                (b) 

Gambar 1 Kit vertikultur (a) kerangka besi dan (b) kerangka PVC

Ketika kit sudah hampir selesai 
difabrikasi maka kegiatan penyemaian 
pakcoy dimulai. Tujuannya adalah 
ketika kit sudah jadi maka kegiatan 
pindah tanam dapat segera dilakukan. 
Benih disemai di dalam tray hingga 
tumbuh 4 helai daun sempurna. Bibit 
pakcoy ditanam dengan jarak 10 cm 
antar tanaman. Sebanyak 30 sampel 
dipilih dari masing-masing kit untuk 
diukur parameter pertumbuhannya. 
Tidak terdapat perbedaan perlakuan 
pada tanaman di masing-masing kit 
baik berupa waktu penyiraman, jenis 
tanaman yang ditanam, dan waktu 
penanaman. 

Data yang diamati diperoleh dalam 
dua tahap. Tahap pertama mencakup 
pertumbuhan tinggi tanaman dan 
jumlah daun yang diamati tiap 7 hari 
sekali serta pengamatan diameter 
batang yang dilakukan pada minggu 

akhir pengamatan. Tahap kedua berupa 
pengukuran panjang akar, bobot akar, 
dan bobot kering akar diukur setelah 
tanaman dipanen. Perkembangan tinggi 
tanaman dapat dilihat pada Gambar 2 
berikut ini. 
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Hasil pengamatan tinggi tanaman 
tiap minggu dianalisis menggunakan 
ANOVA dan uji Duncan. Hasil pengujian 
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 
Tabel 1. Hasil uji statistik tinggi tanaman 

tiap minggu 
Jenis 
kit

Tinggi tanaman (cm)
1 MST 2 MST 3 MST 4 MST 5 MST

KP 4.99ab 9.01a 10.29a 13.47a 16.06a

KB 4.21b 6.76b 9.15b 13.91a 15.01b

Keterangan: MST (minggu setelah transplan)

Hasil pengujian yang terlampir 

pada Tabel 1 di atas menunjukkan 
bahwa pada akhir masa pengamatan, 
terdapat perbedaan tinggi tanaman 
yang signifikan pada tanaman pakcoy 
yang ditanam di kit PVC dibandingkan 
dengan pakcoy yang ditanam di kit 
besi hollow. Selain penguukuran dan 
pengujian tinggi tanaman, pengamatan 
lain adalah jumlah daun. Hasil 
pengamatan tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 3 berikut ini. 

Gambar 2 Pengamatan tinggi tanaman pakcoy dalam tiap kit

Gambar 3 Pengamatan jumlah daun pakcoy pada tiap kit
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Hasil pengamatan diameter batang 
kemudian dianalisis dengan ANOVA 
dan uji Duncan dan memberikan hasil 
pengujian yang dapat dilihat pada Tabel 
2 di bawah ini. 
Tabel 2. Hasil uji statistik jumlah daun 

tiap minggu
Jenis
kit

Diameter batang (cm)
1 MST 2 MST 3 MST 4 MST 5 MST

KP 5a 7a 9a 10a 13a

KB 4a 5b 7b 8b 9b

Keterangan: MST (minggu setelah transplan)

Berdasarkan hasil pengujian 
yang terdapat pada Tabel 2 tersebut 
dapat disimpulkan bahwa selain 
tinggi tanaman, jumlah daun pakcoy 
yang ditanam pada kit PVC juga 
menunjukkan perbedaan yang 
signifikan dibandingkan dengan jumlah 
daun pakcoy yang ditanam pada kit besi 
hollow. Adapun pengamatan diameter 

batang dilakukan pada minggu akhir 
penanaman. Hasil pengamatan dan 
pengujian menggunakan ANOVA dan 
uji Duncan dapat dilihat pada Tabel 3 
berikut. 
Tabel 3. Hasil uji statistik diameter 

batang
Jenis kit Rataan Tukey grouping

KP 6.68 A 
KB 5.03 B

Hasil pengujian statistik untuk 
diameter batang menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan diameter batang 
yang cukup signifikan tanaman 
pakcoy yang ditanam pada kit PVC 
dibandingkan tanaman yang ditanam 
pada kit besi hollow. Pengukuran bobot 
segar, bobot segar tanpa akar, panjang 
akar, dan bobot kering akar ditampilkan 
pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Hasil uji statistik pengamatan parameter panen
Bobot segar 

(g)
Bobot segar tanpa akar

(g)
Panjang akar 

(cm)
Bobot kering akar

(g)
KP 30.41a 29.36a 14.72a 0.41a

KB 15.34a 14.57b 10.09b 0.08b

Selain dari hasil pengamatan 
selama masa tanam, dilakukan pula 
pengukuran dengan parameter seperti 
yang terdapat pada Tabel 4 di atas. Hasil 
pengujian statistik juga menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan hasil tumbuh tanaman yang 
ditanam pada KP dibandingkan dengan 
KB. Penyebabnya adalah pakcoy yang 
ditanam pada KP mendapatkan cahaya 
matahari secara cukup mulai dari 

pagi hingga sore hari. Tanaman tidak 
terhalang oleh desain kit maupun oleh 
tanaman lain sehingga pengaturan letak 
kit di lahan juga tidak sulit dilakukan. 
Secara estetika, KB terlihat lebih menarik 
daripada KP dan cocok dijadikan sebagai 
pusat taman. Tetapi jika dilihat performa 
pertumbuhan tanaman maka KP lebih 
baik dibandingkan KB. Jika ditinjau dari 
biaya pembuatan maka biaya untuk 
fabrikasi KP lebih tinggi namun hasil 
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pengukuran parameter pertumbuhan 
memberikan hasil yang jauh lebih baik. 
Pembuatan KP juga mudah dilakukan 
dengan bantuan peralatan yang 
sederhana. Kelebihan lain KP adalah 
ringan dan mudah dibongkar atau 
dipindah tempat serta tidak berkarat. 
Kelebihan-kelebihan ini merupakan 
keunggulan KP dibandingkan dengan 
KB. 

Pemilihan bahan dan desain 
yang cocok untuk vertikultur 
hendaknya disesuaikan dengan tujuan 
penggunaan kit, ketersediaan tempat, 
dan ketersediaan dana. Desain kit yang 
menarik secara estetika tetap harus 
mampu menunjang pertumbuhan 
tanaman yang optimal sehingga kit 
tersebut tidak hanya indah dilihat tetapi 
juga mampu menjadi wadah tanam 
yang baik. 

KESIMPULAN
Kit vertikultur dengan dua jenis 

material kerangka telah difabrikasi 
yaitu KP dan KB. Hasil pengamatan 
parameter pertumbuhan menunjukkan 
bahwa budidaya pakcoy yang ditanam 
pada KP memberikan hasil yang lebih 
baik dibandingkan dengan KB. Hal 
ini disebabkan oleh desain KP yang 
memudahkan pakcoy memperoleh 
sinar matahari secara merata sehingga 
pertumbuhannya optimal. Desain kit 
vertikultur selain memperhatikan nilai 
estetika juga hendaknya memperhatikan 
syarat tumbuh tanaman agar hasilnya 
optimal. 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peningkatan sikap peternak tentang 
manajemen IB (Inseminasi Buatan) pada sapi potong melalui implementasi mind 
mapping dan non mind mapping sebagai teknik penyuluhan pertanian, serta 
mengetahui pengaruh umur, pendidikan, pengalaman beternak, pekerjaan pokok, 
dan kepemilikan ternak terhadap sikap peternak. Penelitian dilaksanakan di Desa 
Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan 
studi Nonequivalent Control Group Design. Sampel berjumlah 60 orang ditarik dengan 
teknik purposive random sampling, dimana umur peternak (16-35 tahun) sebagai 
kriteria inklusi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei. Pengukuran 
data menggunakan rating scale yang diadopsi menggunakan skala Likert. Analisis 
univariat menggunakan analisis deskriptif komparatif dan dilanjutkan dengan uji z. 
Analisis multivariat menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode 
backward. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai peningkatan sikap responden 
dengan perlakuan penyuluhan menggunakan teknik mind-mapping adalah 15,80 
dan perlakuan penyuluhan tanpa teknik mind-mapping adalah 12,93. Hasil uji 
z menyatakaan bahwa hasil rata-rata nilai peningkatan sikap kedua kelompok 
perlakuan adalah berbeda secara nyata (P<0,1). Hasil uji regresi linier berganda 
menunjukan pengaruh yang signifikan (P<0,1) pada tingkat pendidikan terhadap 
tingkat sikap responden pada kelompok perlakuan penyuluhan menggunakan 
teknik mind-mapping, sedangkan untuk variabel lain tidak signifikan (P<0,1).

Kata kunci : studi komparatif, peningkatan sikap; mind mapping; teknik penyuluhan.

PENDAHULUAN
Mind mapping (peta pikiran) 

merupakan teknik meringkas bahan yang 
akan dipelajari dan memproyeksikan 
masalah yang dihadapi ke dalam 
bentuk peta atau grafik sehingga 
lebih mudah dipahami (Faelasofi, 
dkk., 2013). Penyuluhan merupakan 
proses pembelajaran bagi pelaku 
utama serta pelaku usaha. Sehingga, 
bukannya tidak mungkin mind mapping 

diimplementasikan dalam suatu 
kegiatan penyuluhan khususnya di 
bidang pertanian. 

Desa Podosoko merupakan 
salah satu desa di Kecamatan 
Sawangan Kabupaten Magelang 
yang ditetapkan sebagai Sentra 
Peternak Rakyat (SPR) dimana sampai 
tahun 2016 lalu beranggotakan 925 
peternak (Antaranews-Jateng, 2016). 
Pemeliharaan sapi potong di Desa 
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Podosoko dipelihara secara intensif 
oleh peternak yang tergabung 
dalam keanggotaan kelompok tani. 
Sebagian besar sapi di Desa Podosoko 
dibudidayakan untuk tujuan pembibitan 
atau penggemukan.

Hal yang paling penting dalam 
usaha pembibitan sapi potong adalah 
penambahan populasi sapi itu sendiri. 
Penambahan populasi dilakukan 
dengan mengawinkan ternak, baik 
secara alami maupun buatan atau yang 
sering disebut Inseminasi Buatan (IB). 
IB dinilai lebih efektif dan efisien untuk 
dilakukan karena tidak membutuhkan 
pejantan dan bibit yang dihasilkan 
lebih unggul dibanding dengan kawin 
secara alami. Sedangkan di Desa 
Podosoko sendiri angka CR (Conception 
Rate) tergolong masih rendah yaitu 
dengan Service/Conception (S/C) > 
2,0 (Amrullah, dkk., 2014). Hal ini bisa 
disebabkan oleh beberapa faktor, salah 
satunya adalah keterampilan dalam 
mendeteksi berahi. Peran peternak 
dalam meningkatkan keberhasilan IB 
adalah dapat mengetahui tepatnya 
waktu sapi dikawinkan yaitu pada saat 
berahi (estrus). 

Problem utama deteksi estrus 
umumnya dijumpai pada sapi yang 
subestrus atau silent heat. Silent heat 
adalah estrus (berahi) yang tidak disertai 
munculnya gejala klinis yang nyata. Hal 
ini yang menyebabkan peternak di Desa 
Podosoko mengalami kesulitan untuk 
mendeteksinya, padahal sudah pernah 

dilakukan penyuluhan mengenai deteksi 
berahi pada sapi. Kesulitan deteksi 
berahi ini dikarenakan peternak di 
Desa Podosoko belum mau melakukan 
manajemen IB dengan baik.

Mind mapping (peta pikiran) 
merupakan teknik meringkas bahan yang 
akan dipelajari dan memproyeksikan 
masalah yang dihadapi ke dalam bentuk 
peta atau grafik sehingga lebih mudah 
dipahami (Faelasofi, dkk., 2013).

Sikap manusia merupakan 
prediktor yang utama bagi perilaku 
(tindakan) sehari-hari, meskipun masih 
ada faktor-faktor lain, yakni lingkungan 
dan keyakinan seseorang. Hal ini berarti 
bahwa kadang-kadang sikap dapat 
menentukan tindakan seseorang, tetapi 
kadang-kadang sikap tidak mewujud 
menjadi tindakan. Pertimbangan akan 
segala dampak positif dan negatif suatu 
tindakan turut menentukan apakah 
sikap seseorang menjadi tindakan yang 
nyata ataukah tidak.

Tujuan dilaksanakannya penelitian 
ini adalah untuk membandingkan 
peningkatan sikap peternak tentang 
manajemen IB pada sapi potong 
melalui implementasi mind mapping 
dan non mind mapping sebagai 
teknik penyuluhan pertanian di Desa 
Podosoko. Mengetahui pengaruh umur, 
pendidikan, pengalaman beternak, 
pekerjaan pokok, dan kepemilikan 
ternak terhadap sikap peternak tentang 
manajemen IB pada sapi potong melalui 
implementasi mind mapping sebagai 
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teknik penyuluhan pertanian di Desa 
Podosoko.

Berdasarkan uraian di atas, maka 

alur/skema dari pemikiran dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga peningkatan sikap peternak tentang 
deteksi berahi pada sapi potong melalui implementasi Mind Mappinglebih baik 
dibandingkan dengan Non Mind Mappingsebagai teknik penyuluhan pertanian di Desa 
Podosoko Kecamatan Sawangan. Selain itu, diduga umur, tingkat pendidikan, pengalaman 
beternak, pekerjaan pokok, dan kepemilikan ternak berpengaruh nyata terhadap 
peningkatan sikap peternak tentang deteksi berahi pada sapi potong di Desa Podosoko 
Kecamatan Sawangan.

METODOLOGI

A. Metodologi Penelitian

Kegiatan penelitiandi lapangan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret sampai dengan 
30 April 2018. Kegiatan penelitian bertempat di Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, 
Kabupaten Magelang. Alat pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, terdiri dari 25 item 
dengan mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Selain itu sebagai 
penunjang kegiatan, diperlukan alat berupa printer (InkJet), laptop (Intel Core i3), dan 
kamera dengan resolusi 13 megapixels.Bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah 60 orang responden yang merupakan petani muda dengan syarat memiliki usaha 
ternak sapi potong di Desa Podosoko. Selain itu, bahan yang diperlukan dalam kegiatan 
penyuluhan adalah ballpoint, kertas Asturo putih, permanent marker, dan kertas HVS A4 
80 gr. 

Rancangan penelitian yang dilakukan adalah suatu studi Nonequivalent Control 
Group Design. Nonequivalent Control Group Design merupakan salah satu bentuk dari
Quasi Experimental Design dengan 2 kelompok yang tidak dipilih secara random,
kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 

Sikap Awal

Pre-Test

Penyuluhan Pertanian
T0 : (-) Non Mind Mapping

T1 : (x) Mind Mapping

Sikap Akhir
(Respon)

Post-Test

Penggalian Masalah (IPW)

Peningkatan Sikap

Faktor yang mempengaruhi peningkatan sikap :
y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4D1 + b5D2

Materi Penyuluhan Pertanian (Manajemen IB)

Keterangan :
y = Peningkatan Sikap
a = Konstanta
b1 - b5 = Koefisien Regresi
x1 = Umur

x2 = Tingkat Pendidikan
x3    = Pengalaman Beternak
D1 = Pekerjaan Pokok
D2 = Kepemilikan Ternak

Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah diduga peningkatan sikap 
peternak tentang deteksi berahi pada 
sapi potong melalui implementasi 
Mind Mapping lebih baik dibandingkan 
dengan Non Mind Mapping sebagai 
teknik penyuluhan pertanian di Desa 
Podosoko Kecamatan Sawangan. Selain 
itu, diduga umur, tingkat pendidikan, 
pengalaman beternak, pekerjaan pokok, 
dan kepemilikan ternak berpengaruh 
nyata terhadap peningkatan sikap 
peternak tentang deteksi berahi 
pada sapi potong di Desa Podosoko 
Kecamatan Sawangan.

METODOLOGI

Metodologi Penelitian
Kegiatan penelitian di lapangan 

dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 
sampai dengan 30 April 2018. Kegiatan 
penelitian bertempat di Desa Podosoko, 
Kecamatan Sawangan, Kabupaten 
Magelang. Alat pokok yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
instrumen penelitian. Instrumen yang 
digunakan berupa kuesioner, terdiri 
dari 25 item dengan mencakup aspek 
pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
Selain itu sebagai penunjang kegiatan, 
diperlukan alat berupa printer (InkJet), 
laptop (Intel Core i3), dan kamera 
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dengan resolusi 13 megapixels. Bahan 
utama yang diperlukan dalam penelitian 
ini adalah 60 orang responden yang 
merupakan petani muda dengan syarat 
memiliki usaha ternak sapi potong di 
Desa Podosoko. Selain itu, bahan yang 
diperlukan dalam kegiatan penyuluhan 
adalah ballpoint, kertas Asturo putih, 
permanent marker, dan kertas HVS A4 
80 gr. 

Rancangan penelitian yang 
dilakukan adalah suatu studi 
Nonequivalent Control Group Design. 
Nonequivalent Control Group Design 
merupakan salah satu bentuk dari 
Quasi Experimental Design dengan 2 
kelompok yang tidak dipilih secara 
random, kemudian diberi pre-test untuk 
mengetahui keadaan awal adakah 
perbedaan antara kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol. Kemudian 
setelah penyuluhan, kedua kelompok 
tersebut diberi post-test. Pembandingan 
dilakukan setelah diketahui hasil skor pre-
test dan post-test, maka dapat diketahui 
selisih skor sikap antara sebelum dan 
sesudah diberikan penyuluhan pada 
masing-masing kelompok. Variabel 
bebas yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah umur, tingkat pendidikan, 
pengalaman beternak, pekerjaan pokok, 
dan kepemilikan ternak. Variabel terikat 
(dependent variable) adalah variabel 
yang dipengaruhi karena adanya 
variabel bebas. Variabel terikat pada 
penelitian ini adalah peningkatan sikap. 

Populasi penelitian ini adalah 

semua peternak sapi potong yang ada 
atau berdomisili di Desa Podosoko, 
Kecamatan Sawangan, Kabupaten 
Magelang. Semua populasi dibagi 
menjadi dua untuk sampel pada 
perlakuan penyuluhan dengan metode 
ceramah dan teknik mind mapping 
serta perlakuan penyuluhan dengan 
metode ceramah saja. Berdasarkan 
pertimbangan peneliti pada hasil 
identifikasi potensi wilayah, sampel 
yang dianggap representatif adalah 
sampel dengan jumlah 30 orang pada 
masing-masing perlakuan. Sehingga 
jumlah keseluruhan sampel adalah 60 
orang. Penarikan sampel dilakukan 
dengan cara non probability sampling 
yaitu dengan teknik purposive random 
sampling, dimana umur peternak sebagai 
dasar pertimbangan dalam penentuan 
sampel (purposive) yaitu mencakup 
umur 16-35 tahun. Kemungkinan dalam 
kegiatan ini adalah jumlah sampel yang 
muncul dapat lebih dari batas jumlah 
sampel yang ditetapkan pada masing-
masing kelompok, sehingga dilakukan 
pengacakan (random) sampai diperoleh 
30 orang peternak sebagai sampel pada 
masing-masing kelompok perlakuan 
yang selanjutnya disebut sebagai 
responden.  

Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah berupa data 
primer dan data sekunder. Data primer 
dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 
pengisian instrumen oleh responden. 
Data primer berupa data karakteristik 
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responden dan hasil dilakukannya pre-
test dan post-test untuk mengukur 
tingkat dan peningkatan sikap peternak. 
Data sekunder dapat berupa catatan 
maupun laporan yang diperoleh dari 
instansi terkait seperti Balai Desa 
Podosuko, Balai Penyuluhan Pertanian 
(BPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS). 
Data sekunder berupa data secara 
umum keadaan lokasi sasaran dilihat 
dari lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

Analisis univariat pada penelitian 
ini adalah peningkatan sikap pada 
masing-masing kelompok sebelum dan 
sesudah diberi perlakuan. Uji normalitas, 
uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-
rata dilakukan pada masing-masing 
kelompok setelah melaksanakan pre-test 
maupun post-test. Analisis data dilakukan 
setelah pengukuran data melalui pre-
test maupun post-test. Pengukuran data 
yang dilakukan untuk variabel dependen 
adalah dengan menggunakan rating 
scale menurut Sugiyono (2012), skala 
model rating scale yang diadopsi adalah 
menggunakan skala Likert. Data yang 
sudah diolah akan dianalisis secara 
deskriptif komparatif. Uji lanjutan yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah Uji 
Z yang merupakan uji hipotesis proporsi 
dua populasi, dengan bentuk uji satu 
arah.

Analisis multivariat yang akan 
digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan metode backward. 
Persyaratan uji analisis untuk regeresi 
linier berganda adalah uji asumsi klasik, 

agar model regresi tidak bias atau agar 
model regresi BLUE (Best Linear Unbiased 
Estimator). Uji asumsi klasik yang 
digunakan untuk analisis regresi linier 
berganda pada penelitian ini adalah uji 
normalitas, uji heteroskedastisitas dan 
uji multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai sikap diperoleh dengan 

pengisian kuesioner yang sudah diuji 
validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. 
Penelitian menggunakan kuesioner 
pada aspek sikap yang terdiri dari 
16 item meliputi komponen kognitif, 
afektif dan konatif. Upaya dalam 
penyetaraan karakteristik responden 
ini adalah dengan melakukan uji 
normalitas, uji homogenitas, dan uji 
kesamaan rata-rata hasil pre-test pada 
masing-masing kelompok. Output uji 
normalitas menunjukan nilai sig. pada 
uji Kolmogorov Smirnov pada masing-
masing kelompok perlakuan adalah 
0,067 dan 0,164 (P>0,05) sehingga 
distribusi data dapat dikatakan normal. 
Hasil uji homogenitas menunjukan 
bahwa data kedua kelompok perlakuan 
memiliki variansi yang homogen 
dengan melihat output uji homogenitas 
pada baris based on mean, nilai sig. 
0,257 (P>0,05). Kesamaan rata-rata 
data pada masing-masing kelompok 
perlakuan adalah sama, dengan melihat 
output t-test pada kolom Levene’s 
Test for Equality of Variance. Nilai sig. 
0,257 (P>0,05) dapat dikatakan bahwa 
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data pada kedua kelompok perlakuan 
memiliki kesamaan rata-rata yang sama. 
Berdasarkan uraian hasil uji pre-test di 
atas, dapat dikatakan bahwa kedua 
kelompok perlakuan memenuhi syarat 
untuk dianalisis deskriptif komparatif.

Analisis deskriptif komparatif 
dilakukan dengan prinsip memberikan 
interpretasi perbandingan data yang 
diperoleh terhadap sebab-akibat 
dapat diperolehnya data tersebut. 
Setelah dilakukan pengolahan data, 
analisis yang dilakukan adalah dengan 
menghitung rata-rata peningkatan 

sikap dan menganalisisnya secara 
deskriptif. Kedua perlakuan sama-sama 
menunjukkan peningkatan sikap baik 
secara keseluruhan maupun setiap 
komponen pembentuk sikap. Untuk 
mengetahui hasil yang paling baik antara 
kedua perlakuan, setelah mengetahui 
peningkatan setiap komponen sikap 
pada masing-masing kelompok 
perlakuan, maka rata-rata peningkatan 
akan dibandingkan antara kelompok 
1 dan kelompok 2 dengan pembuatan 
diagram sebagai berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai sikap diperoleh dengan pengisian kuesioner yang sudah diuji validitas dan 
reliabilitas terlebih dahulu. Penelitian menggunakan kuesioner pada aspek sikap yang 
terdiri dari 16 item meliputi komponen kognitif, afektif dan konatif. Upaya dalam 
penyetaraan karakteristik responden ini adalah dengan melakukan uji normalitas, uji 
homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata hasil pre-test pada masing-masing kelompok.
Output uji normalitas menunjukan nilai sig. pada uji Kolmogorov Smirnov pada masing-
masing kelompok perlakuan adalah 0,067 dan 0,164 (P>0,05) sehingga distribusi data 
dapat dikatakan normal. Hasil uji homogenitas menunjukan bahwa data kedua kelompok 
perlakuan memiliki variansi yang homogen dengan melihat output uji homogenitas pada 
baris based on mean, nilai sig. 0,257 (P>0,05). Kesamaan rata-rata data pada masing-
masing kelompok perlakuan adalah sama, dengan melihat outputt-test pada kolom 
Levene’s Test for Equality of Variance. Nilai sig. 0,257 (P>0,05) dapat dikatakan bahwa 
data pada kedua kelompok perlakuan memiliki kesamaan rata-rata yang sama. Berdasarkan 
uraian hasil uji pre-test di atas, dapat dikatakan bahwa kedua kelompok perlakuan 
memenuhi syarat untuk dianalisis deskriptif komparatif.

Analisis deskriptif komparatif dilakukan dengan prinsip memberikan interpretasi 
perbandingan data yang diperoleh terhadap sebab-akibat dapat diperolehnya data tersebut. 
Setelah dilakukan pengolahan data, analisis yang dilakukan adalah dengan menghitung 
rata-rata peningkatan sikap dan menganalisisnya secara deskriptif. Kedua perlakuan sama-
sama menunjukkan peningkatan sikap baik secara keseluruhan maupun setiap komponen 
pembentuk sikap. Untuk mengetahui hasil yang paling baik antara kedua perlakuan, setelah 
mengetahui peningkatan setiap komponen sikap pada masing-masing kelompok perlakuan, 
maka rata-rata peningkatan akan dibandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2 dengan 

pembuatan diagram sebagai berikut.
Gambar 1. Diagram perbandingan peningkatan komponen sikap.

Berdasarkan Gambar di atas rata-rata peningkatan pada kelompok 2 lebih tinggi 
apabila dibandingkan dengan rata-rata peningkatan pada kelompok 1. Hal ini membuktikan 
bahwa secara deskriptif rata-rata peningkatan nilai keseluruhan komponen sikap pada 
kelompok 2 yang diberi perlakuan penyuluhan menggunakan teknik mind mapping lebih 
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Kelompok 1 Kelompok 2

Gambar 1. Diagram perbandingan peningkatan komponen sikap.

Berdasarkan Gambar di atas rata-
rata peningkatan pada kelompok 2 lebih 
tinggi apabila dibandingkan dengan 
rata-rata peningkatan pada kelompok 
1. Hal ini membuktikan bahwa secara 
deskriptif rata-rata peningkatan nilai 
keseluruhan komponen sikap pada 
kelompok 2 yang diberi perlakuan 
penyuluhan menggunakan teknik mind 
mapping lebih tinggi daripada kelompok 
1 yaitu kelompok yang diberi perlakuan 

penyuluhan tanpa menggunakan teknik 
mind mapping. Sehingga penggunaan 
teknik mind mapping dapat digunakan 
secara lebih baik saat diiplementasiken 
ke dalam suatu kegiatan penyuluhan 
pertanian.

Analisis statistik yang digunakan 
adalah uji Z. Nilai z pada tabel output 
menunjukkan angka 1,3673 dan Zα 
adalah 1,281552, sehingga z>Zα 
yang berarti H0 ditolak dan H1 dapat 
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diterima bahwa T1 lebih baik daripada 
T0. Selanjutnya, p-value yang dihasilkan 
adalah 0,085766, dapat dikatakan 
bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara T0 dan T1 dengan taraf 
kepercayaan 90% (α=0,10).

Berdasarkan analisis yang sudah 
dilakukan baik deskriptif maupun 
statistik, peningkatan sikap kelompok 
responden dengan perlakuan 
penyuluhan menggunakan mind-
mapping lebih baik dan berbeda 
nyata apabila dibandingkan dengan 
perlakuan penyuluhan tanpa mind-
mapping, dengan taraf kesalahan 10%. 
Jadi, secara langsung maupun tidak 
langsung penggunaan mind mapping 
dalam implementasinya sebagai teknik 
penyuluhan pertanian memberikan 
pengaruh yang positif bagi peningkatan 
sikap responden. 

Peningkatan sikap baik pada 
T1 maupun T0 disebabkan karena 
adanya stimulus atau rangsangan bagi 
sasaran untuk membentuk suatu sikap 
tertentu. Penyuluhan yang diberikan 
sebagai perlakuan merupakan suatu 
bentuk rangsangan atau stimulus bagi 
terbentuknya sikap pada responden. 
Bentuk rangsangan (perlakuan) inilah 
yang menjadi faktor utama dalam 
pembentukan atau peningkatan 
suatu sikap seseorang (responden). 
Sesuai dengan pernyataan Nasehudin 
(2015) bahwa sikap timbul karena 
ada stimulus. Ia dapat berkembang 
manakala mendapat pengaruh, baik dari 

dalam maupun dari luar yang bersifat 
positif dan mengesankan. Jadi untuk 
menimbulkan sikap, diperlukan suatu 
bentuk rangsangan yang menimbulkan 
kesan bagi sasaran (responden).

Stimulus yang diberikan akan dapat 
diterima dengan baik apabila teknik yang 
digunakan dalam penyampaian materi 
sesuai dan relevan bagi sasaran. Seperti 
halnya penyuluhan, teknik penyuluhan 
yang baik adalah teknik yang dapat 
menyampaikan materi penyuluhan 
kepada sasaran penyuluhan dengan 
efektif dan efisien. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa mind mapping 
dapat menjadi teknik yang efektif dan 
efiensi dalam kegiatan penyuluhan 
pertanian.

Uraian di atas sesuai dengan 
teori yang dikembangkan bahwa 
pada pembelajaran mind mapping 
sasaran akan memperoleh cara paling 
efektif dan efisien untuk memasukkan, 
menyimpan dan mengeluarkan data 
dari/ke otak (Edward, 2009). Selanjutnya, 
Buzan (2009) berpendapat bahwa mind 
mapping adalah cara mudah menggali 
informasi dari dalam dan dari luar otak. 
Dalam mind mapping sistem bekerja 
otak diatur secara alami. Otomatis 
kerjanya pun sesuai dengan kealamian 
cara berpikir manusia. Mind mapping 
membuat otak manusia tereksplor 
dengan baik, dan bekerja sesuai 
fungsinya. 

Penggunaan mind mapping 
dalam penelitian ini dibuat secara 
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lebih sederhana, tidak membutuhkan 
desain grafis yang terlalu rumit, 
cukup menggambarkan apa yang 
membuat materi dapat diingat dengan 
menghubungkannya ke dalam gambar 
yang dijumpai atau familiar bagi 
responden. Sesuai dengan Shoimin 
(2014) yang mengungkapkan bahwa 
kelebihan model mind mapping, 
yaitu cara ini cepat, teknik dapat 
digunakan untuk mengorganisasikan 
ide-ide yang muncul dalam pemikiran, 
proses menggambar diagram bisa 
memunculkan ide-ide  yang lain, dan 
diagram  yang sudah  terbentuk bisa 
menjadi panduan untuk menulis. 

Uraian tersebut membuktikan 
bahwa penggunaan teknik mind mapping 
dalam suatu kegiatan penyuluhan dapat 
menjadikan pemikiran pemateri atau 
penyuluh sendiri menjadi tidak monoton 
dan selalu bisa mengembangkan 
ide atau gagasannya saat sedang 
melaksanakan penyuluhan. Penyuluh 
juga dapat menjelaskan konsep materi 
secara menyeluruh dengan frekuensi 
yang diinginkan untuk menanamkan 
suatu nilai yang terkandung dalam 
materi kepada sasaran. Sesuai dengan 
pendapat Buzan (2012) bahwa mind 
mapping adalah cara mencatat yang 
kreatif, efektif, dan secara harfiah akan 
memetakan pikiran kita. Mind mapping 
merupakan suatu teknik mencatat 
yang menggunakan kata-kata, warna, 
garis, simbol serta gambar dengan 
memadukan dan mengembangkan 

potensi kerja otak yang memudahkan 
seseorang untuk mengatur dan 
mengingat segala bentuk informasi. 
Selain itu cara ini juga menenangkan, 
menyenangkan dan kreatif.

Berdasarkan uraian di atas, 
penelitian menunjukkan bahwa 
mind mapping sangat mungkin 
diimplementasikan dalam suatu 
kegiatan penyuluhan khususnya di 
bidang pertanian. Peningkatan sikap 
merupakan salah satu bukti yang 
diharapkan dalam implementasi 
teknik penyuluhan mind mapping ini. 
Hubungan yang logis antara mind 
mapping dan penyuluhan adalah 
mind mapping merupakan sebuah 
teknik belajar, sedangkan penyuluhan 
merupakan kegiatan belajar, sehingga 
bukannya tidak mungkin mind mapping 
diterapkan dalam suatu kegiatan 
penyuluhan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan (Faelasofi, dkk., 2013) bahwa 
mind mapping (peta pikiran) merupakan 
teknik belajar dan memproyeksikan 
masalah yang dihadapi ke dalam bentuk 
peta atau grafik sehingga lebih mudah 
dipahami.

 Faktor-faktor yang diduga 
mempengaruhi peningkatan sikap 
melalui implementasi mind mapping 
sebagai teknik penyuluhan pertanian 
adalah umur, tingkat pendidikan, 
pengalaman beternak, pekerjaan pokok, 
dan kepemilikan ternak. Data faktor-
faktor yang diperoleh diuji asumsi klasik 
sebelum dituangkan dalam bentuk 
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model regresi linier berganda. 
 Hasil uji normalitas dilihat pada 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,813 
(P>0,05) yang berarti data berdistribusi 
dengan normal. Uji heteroskedastisitas 
menunjukkan tidak terjadinya 
heteroskedastisitas dengan melihat 
pada kolom sig. pada masing-masing 
variabel memiliki nilai lebih dari 0,05. 
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan 
tidak ada hubungan yang berarti antar 
variabel independen dengan melihat 
nilai pada kolom tolerance yang lebih 
dari 0,1 dan nilai pada kolom VIF 
yang lebih dari 10. Sehingga model 
regresi linier berganda yang dihasilkan 
memenuhi persyaratan asumsi klasik 
dan bersifat BLUE(Best Linear Unbiased 
Estimator). 

 Data yang sudah diuji kemudian 
dituangkan dalam model analisis 
regresi linier berganda dengan metode 
backward. Berdasarkan metode analisis 
regresi backward yang telah dilakukan 
variabel X5 atau faktor kepemilikan ternak 
perlu dihilangkan untuk mencapai nilai 
signifikansi pada uji F pada kolom Anova. 
Nilai sig. 0,032 (P<0,05) pada kolom 
Anova menunjukkan bahwa secara 
bersamaan (keseluruhan) variabel-
variabel independen yang termasuk 
dalam model regresi memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel dependen. Sehingga model 
regresi linier berganda yang digunakan 
adalah model ke 2.

 Berdasarkan output pada kolom 

model summary, nilai Adjusted R Square 
model ke 2 adalah 0,229 yang berarti 
variabel-variabel independen di dalam 
model dapat menjelaskan variabel 
dependen sebesar 22,9% sedangkan 
77,1% dijelaskan oleh faktor lain. 
Berdasarkan output hasil analisis regresi 
pada kolom coefficients, persamaan 
model regresi linier berganda yang 
dihasilkan adalah sebagai berikut. 

Y = 4,414 - 0,069 X1 - 0,083 X2 + 0,111 
X3 - 0,012 D1 + C

 Berdasarkan output, dapat dilihat 
nilai sig. yang menyatakan signifikan 
adalah pada variabel X3 atau faktor 
tingkat pendidikan dengan nilai 0,089 
(P<0,1). Sehingga dapat dikatakan 
bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 
nyata terhadap tingkat sikap peternak 
melalui implementasi mind mapping 
sebagai teknik penyuluhan pada 
taraf kepecayaan 90%. Berdasarkan 
persamaan di atas ditemukan variabel 
tingkat pendidikan memiliki koefisien 
regresi 0,111 dengan arah pengaruh 
positif. Sedangkan C merupakan 
faktor lain yang mungkin berpengaruh 
terhadap sikap selain faktor yang di 
analisis. 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan 

penelitian yang telah dilaksanakan, 
maka dapat disimpulan bahwa, 
peningkatan sikap peternak tentang 
manajemen IB pada sapi potong melalui 
implementasi mind mapping lebih baik 
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(rata-rata nilai 15,80) dan berbeda nyata 
(P<0,1) dibandingkan dengan non mind 
mapping (rata-rata nilai 12,93) sebagai 
teknik penyuluhan pertanian di Desa 
Podosoko pada taraf kepercayaan 90%. 
Pengaruh tingkat pendidikan terhadap 
sikap peternak nyata (P<0,1), sedangkan 
umur, pengalaman beternak, pekerjaan 
pokok, dan kepemilikan ternak 
berpengaruh tidak nyata terhadap sikap 
peternak tentang manajemen IB pada 
sapi potong melalui implementasi mind 
mapping sebagai teknik penyuluhan 
pertanian di Desa Podosoko pada taraf 
kepercayaan 90%.
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ABSTRACT
This study aims to (1) identify internal factors, (2) identify external factors, and (3) 
formulate and prioritize the best strategies to be recommended and implemented by 
Gapoktan Pandowo Mulyo in developing rice seed breeding in Pandowoharjo Village, 
Sleman Subdistrict.
This study was conducted from 1 February to 18 July 2019 in Pandowoharjo Village, 
Sleman District. The main factors of the internal and external environment are identified 
with the IFE and EFE matrix. The results of the IFE and EFE matrices are then used to 
base the alternative strategies, using IE and SWOT matrix analysis tools and produce 
8 alternative strategies that can be recommended to Gapoktan Pandowo Mulyo. The 
final stage is the determination of priority strategies using the QSPM analysis tool. 
Priority strategies that can be recommended to be implemented first by Gapoktan 
Pandowo Mulyo are (1) Utilizing technological developments and existing training 
and mentoring to improve the human resources quality of farmer; (2) Improving the 
efficiency of rice seedling business by improving management based on the financial 
capabilities of seed producers by considering the demand (market); (3) Expanding 
distribution and marketing networks by utilizing technological developments. 

Keywords: EFE, IFE, priority strategy, QSPM, SWOT

ABSTRAK
Kajian  bertujuan  untuk (1) mengidentifikasi faktor–faktor internal (2) mengidentifikasi 
faktor–faktor eksternal serta (3) merumuskan dan memprioritaskan strategi terbaik 
yang dapat diterapkan dan direkomendasikan kepada Gapoktan Pandowo Mulyo 
dalam mengembangkan usaha penangkaran benih padi di Desa Pandowoharjo 
Kecamatan Sleman. Kajian dilaksanakan  pada tanggal 1 Februari – 18 Juli 2019 
di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman. Faktor-faktor utama lingkungan internal 
dan eksternal diidentifikasi dengan matriks IFE dan EFE. Hasil dari matriks IFE dan EFE 
digunakan untuk dasar penyusunan alternatif strategi dengan alat analisis matriks 
IE dan SWOT dan menghasilkan 8 alternatif strategi yang dapat direkomendasikan 
kepada Gapoktan Pandowo Mulyo. Tahapan terakhir adalah penentuan prioritas 
strategi dengan menggunakan alat analisis QSPM. Prioritas strategi yang dapat 
direkomendasikan untuk diterapkan terlebih dahulu oleh Gapoktan Pandowo 
Mulyo adalah (1) Memanfaatkan perkembangan teknologi serta pelatihan dan 
pendampingan yang ada untuk meningkatkan kualitas SDM petani (2) Meningkatkan 
efisiensi usaha perbenihan padi dengan cara meningkatkan manajemen pengelolaan 
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berdasarkan kemampuan finansial produsen benih dengan mempertimbangkan 
permintaan (pasar) (3) Memperluas jaringan distribusi dan pemasaran dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Kata Kunci : EFE, IFE, prioritas strategi, QSPM, SWOT

PENDAHULUAN
Padi adalah komoditas pangan 

nomor satu di Indonesia yang bernilai 
sosial, politik, dan ekonomi. Mengingat 
bahwa bahan pangan pokok utama 
masyarakat Indonesia adalah beras. 
Kebutuhan beras di Indonesia terus 
meningkat seiring dengan peningkatan 
laju pertumbuhan penduduk, namun hal 
ini tidak dibarengi dengan peningkatan 
kuantitas dan kualitas lahan padi sawah. 
Peningkatan produktivitas dan kualitas 
hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh 
kualitas dan kuantitas benih yang diikuti 
dengan aplikasi teknologi budidaya 
lainnya seperti pupuk berimbang 
mempunyai pengaruh yang nyata 
terhadap produktivitas, produksi dan 
mutu hasil produk tanaman pangan 
serta digunakan secara konsisten oleh 
petani dalam setiap usaha taninya 
(Kementan, 2015).

Kabupaten Sleman merupakan 
penghasil komoditas padi terbesar 
di Daerah Istimewa Yogyakata (DIY), 
dengan luasan lahan sawah 21.841 
ha yang merupakan 39,50 % dari total 
lahan sawah di DIY (BPS DIY, 2018).  
Kecamatan Sleman merupakan wilayah 
yang menjadi ibu kota Kabupaten 
Sleman dengan potensi lahan sawah 
mencapai 1.501 Ha (Programa UPT BP4 
Ngaglik, 2019).

Dengan pola tanam rata-rata 2 kali 
setahun sehingga luas total luas tanam 
padi sawah di Kecamatan Sleman adalah 
mencapai 3.554,36 Ha (BPS Sleman, 
2018). Luas tanam tersebut dengan 
kebutuhan benih padi sebesar 25 kg/
Ha, maka kebutuhan benih bermutu 
di Kecamatan Sleman rata-rata setiap 
tahunnya adalah 75 ton. 

Dalam upaya pemenuhan 
ketersediaan dan kebutuhan benih 
bersertifikat yang diperlukan oleh petani 
maka Gapoktan Pandowo Mulyo pun 
melakukan usaha penangkaran benih 
sejak tahun 2007. Gapoktan Pandowo 
Mulyo telah memproduksi benih padi 
bersertifikat dengan produksi 10 ton 
per tahun. Namun Gapoktan Pandowo 
Mulyo  belum bisa memenuhi kebutuhan 
benih di Desa Pandowoharjo. Tingginya 
jumlah permintaan dan minat konsumen 
terhadap benih padi bersertifikat dapat 
dijadikan peluang usaha bagi Gapoktan 
Pandowo Mulyo. Upaya meraih peluang 
dengan memaksimalkan kekuatan dan 
meminimalisir kelemahan yang dimiliki, 
maka Gapoktan Pandowo Mulyo perlu 
berstrategi dalam mengembangkan 
usaha penangkaran benih padi untuk 
mencapai kebutuhan tersebut.

Berdasarkan latar belakang 
tersebu, maka rumusan masalah kajian 
ini  adalah sebagai berikut : 1) Faktor–
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faktor internal apa saja yang menjadi 
kekuatan dan kelemahan dalam 
mengembangkan usaha penangkaran 
benih padi di Desa Pandowoharjo 
Kecamatan Sleman? 2) Faktor–faktor 
eksternal apa saja yang menjadi peluang 
dan ancaman dalam mengembangkan 
usaha penangkaran benih padi di Desa 
Pandowoharjo Kecamatan Sleman? 3) 
Bagaimana strategi usaha penangkaran 
benih padi yang tepat dan dapat 
diterapkan dan prioritas strategi yang 
dapat direkomendasikan kepada 
Gapoktan Pandowo Mulyo untuk 
mengembangkan usaha penangkaran 
benih di Desa Pandowoharjo Kecamatan 
Sleman. Berdasarkan rumusan masalah 
tersebut maka penelitian ini ber tujuan 
untuk 1) Mengidentifikasi faktor–faktor 
internal apa saja yang menjadi kekuatan 
dan kelemahan yang akan dihadapi 
oleh Gapoktan Pandowo Mulyo dalam 
mengembangkan usaha penangkaran 
benih padi di Desa Pandowoharjo 
Kecamatan Sleman 2) Mengidentifikasi 
Faktor–faktor eksternal apa saja yang 
menjadi peluang dan ancaman yang 
akan dihadapi oleh Gapoktan Pandowo 
Mulyo dalam mengembangkan usaha 
penangkaran benih padi di Desa 
Pandowoharjo Kecamatan Sleman 3) 
Merumuskan dan memprioritaskan 
strategi terbaik yang dapat diterapkan 
dan direkomendasikan kepada 
Gapoktan Pandowo Mulyo dalam 
mengembangkan usaha penangkaran 
benih padi di Desa Pandowoharjo 
Kecamatan Sleman.

Menurut Chandler dalam Rangkuti 
(2009), strategi merupakan tujuan 
jangka panjang dari suatu perusahaan, 
serta pendayagunaan dan alokasi 
semua sumberdaya yang penting untuk 
mencapai tujuan tersebut. Strategi 
adalah cara atau bakal tindakan yang 
menuntut keputusan manajemen 
dan dalam perumusannya diperlukan 
mempertimbangkan faktor-faktor 
internal dan eksternal yang dihadapi 
oleh perusahaan tersebut.

Pengembangan usaha yang 
dilakukan oleh kelompok tani 
merupakan bagian dari kegiatan untuk 
meningkatkan pendapatan petani 
dan juga untuk melakukan sebuah 
inovasi di bidang pertanian yang sesuai 
dengan fungsi kelompok tani tersebut 
(Damayanti, 2013).

Penangkar Benih adalah petani 
atau kelompoktani yang memiliki 
fungsi melakukan penangkaran atau 
perbanyakan benih varietas unggul 
bersertikat dan ditetapkan dengan surat 
keputusan Kepala Dinas Kabupaten/
Kota. Penangkaran benih merupakan 
upaya untuk menghasilkan benih 
unggul sebagai benih sumber maupun 
benih sebar yang akan digunakan untuk 
menghasilkan tanaman varietas unggul 
(Dirjen Tanaman Pangan, 2019)

Menurut  Setiaawan Hari Purnomo, 
SE, MBA dan Zulkieflimansyah, Ph.D 
(2007), tujuan perusahaan menganalis 
lingkungan adalah untuk menilai 
lingkungan organisai secara keseluruhan. 
Analisis lingkungan dapat membantu 
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perusahaan untuk memposisikan dirinya 
dalam perkembangan lingkungan 
secara kontinyu.

Matriks Internal Factor Evolution 
(IFE) digunakan untuk mengetahui 
faktor-faktor internal perusahaan 
berkaitan dengan kekuatan dan 
kelemahan yang dianggap penting. 
Data dan informasi aspek internal 
perusahaan dapat digali dari beberapa 
fungsional perusahaan, (David, 2017).

Matriks Internal-External (IE) 
digunakan untuk memposisikan 
perusahaan pada tampilan 9 sel. Matriks 
IE membutuhkan banyak informasi 
dari IFE dan EFE Matriks External 
Factor Evolution (EFE) digunakan untuk 
mengevaluasi faktor-faktor eksternal 
perusahaan (David, 2017)..

Menurut David (2017), Matriks 
SWOT adalah sebuah alat pencocokan 
yang penting membantu para manajer 
mengembangkan empat jenis strategi, 
yaitu strtegi SO (kekuatan-kelemahan), 
dan strategi WT (kelemahan-ancaman). 
Mencocokan faktor-faktor internal 
utama merupakan bagian tersulit dalam 
mengembangkan Matriks SWOT dan 
membutuhkan penilaian yang baik dan 
tidak ada satu pun paduan yang paling 
benar.

QSPM menggunakan masukan 
dari analitis tahap 1 dan hasil-hasil 
pencocokan dari analitis tahap 2 untuk 
memutuskan secara objektif strategi 
alternatif yang dapat dijalankan David 
(2017), Secara konseptual, QSPM 

menentukan daya tarik relatif dari 
berbagai strategi yang didasarkan sampai 
seberapa jauh faktor-faktor keberhasilan 
kritis eksternal dan internal kunci 
dimanfaatkan atau ditingkatkan. Daya 
tarik relatif dari masing-masing strategi 
dihitung dengan menentukan dampak 
kumulatif dari masing-masing faktor 
keberhasilan kritis eksternal dan internal.

METODE KAJIAN
Kajian ini dilaksanakan pada 

tanggal 18 Februari 2019 sampai 
dengan 20 Juli 2019. Tempat kajian 
di Desa Pandowoharjo, Kecamatan 
Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Penentuan 
Kabupaten Sleman dilakukan 
secara purposive (ditunjuk) dengan 
pertimbangan merupakan kabupaten 
dengan luasan sawah terbesar di 
Provinsi D.I. Yogyakarta. Penentuan 
Kecamatan Sleman dilakukan secara 
random sampling dari 17 kecamatan 
yang ada di Kabupaten Sleman dengan 
pertimbangan produktivitas padi 
sawah yang hampir sama dari seluruh 
kecamatan pada tahun 2018. Penentuan 
Desa Pandowoharjo dilakukan secara 
purposive (ditunjuk) yaitu desa dengan 
luasan sawah terbesar (948 ha) di 
Kecamatan Sleman dan salah satu desa 
yang mendapat program Desa Mandiri 
Benih di DIY.

Penelitian ini mengambil 
responden Responden yang dipilih 
dari pihak-pihak internal dan eksternal 
Gapoktan Pandowo Mulyo yang 
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memahami perkembangan unit usaha 
penangkaran benih padi. Responden 
dari pihak internal diantaranya ketua 
Gapoktan Pandowo Mulyo, kepala 
Unit Usaha Penangkaran Benih Padi, 
Divisi Sekretaris, Divisi Keuangan,  dan 
Divisi Gudang/operasional serta petani 
penangkar maupun bukan penangkar 
di desa Pandowoharjo.  Sedangkan 
responden dari pihak eksternal 
diantaranya PPL Pandowoharjo, pihak 
BPTP, dan produsen/penangkar benih 
lain.

Jenis data yang diambil berupa 
data primer dan data sekunder. Data 
primer dalam penelitian ini berupa 
faktor-faktor internal dan eksternal. 
Faktor internal terdiri dari variabel 
kekuatan dan kelemahan, sedangkan 
faktor eksternal terdiri dari variabel 
peluang dan ancaman Data sekunder 
diperoleh melalui literatur ataupun studi 
pustaka yang mendukung penelitian. 
Data sekunder diperoleh melalui 
pengajuan permintaan data kepada 
pihak Gapoktan Pandowo Mulyo, UPT 
BP4 Ngaglik Sleman, situs-situs internet 
Badan Pusat Statistik (BPS), buku teks 
manajemem strategis, perpustakaan 
Polbangtan, dan data-data dari 
beberapa instansi terkait lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan metode kualitatif 
berdasarkan analisis deskriptif dan 
konsep-konsep manajemen strategis 
yang ada, sehingga mampu memberikan 

gambaran dan penjelasan mengenai 
masalah yang terjadi. Selanjutnya, 
data-data yang diperoleh dianalisis 
dan diolah secara kuantitatif dan 
kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu: 
tahap pengumpulan input (the input 
stage), tahap pemanduan (the matching 
stage) dan tahap penetapan strategi/
keputusan (the decision stage).

Pengumpulan Input (Input Stage)
Pengumpulan data diawali 

dengan identifikasi visi, misi dan tujuan 
kelompok tani. Selanjutnya dilakukan 
identifikasi data internal dan eksternal 
organisasi yang dirangkum menjadi 
matriks Internal Factor Evaluation 
(IFE) dan External Factor Evaluation 
(EFE). Matriks IFE digunakan untuk 
mengetahui kekuatan paling besar 
dan terkecil serta kelemahan terbesar 
dan terkecil yang dimiliki organisasi. 
Sedangkan matriks EFE digunakan untuk 
mengetahui peluang dan ancaman, baik 
yang dominan maupun kecil.

Pencocokan (Matching Stage)
Tahap pencocokan merupakan 

tahap memadukkan antara peluang 
dan ancaman dengan kekuatan dan 
kelemahan yang telah diperoleh pada 
tahap pengumpulan input. Pada tahap 
pencocokan ini menggunakan alat 
analisis Matriks Internal-External (IE) 
dan Matriks Strengths-Weaknesses-
Opportunities-Threats (SWOT).

Keputusan (Decision Stage)
Teknik pencocokan menghasilkan 

beberapa alternatif strategi yang dapat 
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direkomendasikan kepada Gapoktan 
Pandowo Mulyo dan dikembangkan 
oleh Gapoktan Pandowo Mulyo. Tahap 
berikutnya adalah tahap keputusan. 
Pada tahap ini akan ditentukan strategi 
apa yang menjadi prioritas strategi yang 
baik dijalankan oleh Gapoktan Pandowo 
Mulyo lebih awal. Alat analisis yang 
digunakan pada tahap keputusan adalah 
Matriks QSP (Quantitative Strategic 
Planning). QSPM adalah alat analisis 
yang memungkinkan para penyusun 
strategi mengevaluasi berbagai strategi 
alternatif secara objektif, berdasarkan 
faktor-faktor keberhasilan penting 

eksternal dan internal yang diidentifikasi 
sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis dari lingkungan 

internal adalah faktor-faktor yang 
menjadi kekuatan dan kelemahan. 
Setelah mengetahui kekuatan dan 
kelemahan dari sebuah organisasi, 
maka tahap berikutnya addalah 
tahap pengolahan input. Hasil analisis 
lingkungan internal menggunakan alat 
analisis matriks IFE.  Hasil identifikasi 
lingkungan internal disajikan pada Tabel 
1.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Lingkungan Internal Dari Gapoktan Pandowo Mulyo
Faktor Internal Kekuatan Kelemahan
Manajemen •	Aktifitas manajemen pada unit usaha 

penangkaran benih  dilaksanakan 
mencangkup bidang fungsional yaitu 
keuangan, produksi, dan pemasaran

•	Keinginan Anggota cukup tinggi untuk 
melakukan penangkaran benih padi

•	Kualitas SDM petani mayoritas 
masih rendah

•	Masih adanya tugas ganda yang 
dilakukan oleh pengurus

Pemasaran •	Sudah memiliki pelanggan tetap •	Kegiatan promosi masih seder-
hana

•	Pengunaan benih dari gapoktan 
masih rendah dikalangan petani 
desa Pandowoharjo*

Keuangan/ 
akutansi

•	Ketersediaan Kas Gapoktan •	Permodalan masih lemah*
•	Keuntungan yang masih sedikit*
•	Pengarsipan belum tersusun rapi

Produksi/ 
Operasional

•	Perencanaan tanam/operasional yang 
sudah baik

•	Gapoktan Padowo Mulyo sudah mener-
apkan teknologi sesuai rekomendasi

•	 lantai Jemur masih skala kecil
•	Masih sulit mendapatkan benih 

sumber

Sumber : Data Primer diolah 2019

Gapoktan Pandowo Mulyo 
memiliki kekuatan yang dapat 
mempengaruhi perkembangan usaha 
diantaranya adalah aktifitas manajemen 
pada unit usaha penangkaran benih 
dilaksanakan mencangkup bidang 

keuangan, produksi, dan pemasaran, 
keinginan anggota cukup tinggi untuk 
melakukan penangkaran benih padi, 
sudah memiliki pelanggan teteap, 
ketersediaan kas gapoktan, perencanaan 
tanam/operasional yang sudah 
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baik, dan gapoktan padowo mulyo 
sudah menerapkan teknologi sesuai 
rekomendasi. Kekuatan tersebut dapat 
dimanfaatkan secara optimal untuk 
pengembangan usaha penangkaran 
benih padi, karena didukung juga 
dengan tingginya keinginan anggota 
untuk usaha penangkaran benih padi.

Kelemahan yang dimiliki oleh 
Gapoktan Pandowo Mulyo yang paling 
mendasar adalah keterbatasan modal. 
Selama ini modal yang digunakan untuk 
menjalankan usahanya berasal dari 

kas gapoktan.  Lemahnya permodalan 
Gapoktan Pandowo Mulyo tidak mampu 
berbuat banyak terhadap usaha yang 
dijalankan, sehingga timbul kelemahan-
kelemahan lain seperti keuntungan 
masih sedikit, lantai jemur belum bisa 
menampung hasil panen lebih dari 5 
kuintal, dan bekurangnya upaya promosi. 
Kelemahan lainnya adalah kualitas SDM 
yang masih rendah, pengarsipan belum 
tersusun rapi dan sulitnya mendapatkan 
benih sumber.

Tabel 2. Hasil Identifikasi Lingkungan Eksternal Gapoktan Pandowo Mulyo.
Faktor Eksternal Peluang Ancaman
Lingkungan Umum
Ekonomi •	 Perubahan harga 

input peroduksi
Politik •	Kebijakan pemerintah mengenai program 

“Desa Mandiri Benih”
•	Adanya pelatihan dan pendampingan dari di-

nas terkait seperti UPT BP4 Sleman, BPTP DIY

•	Adanya subsidi benih 
dari pemerintah

Sosial, Budaya, dan 
Lingkungan

•	Adanya lembaga keuangan terdekat

Teknologi •	Meningkatnya perkembangan teknologi yang 
mendukung

Ekologi •	Kondisi wilayah yang mendukung usaha •	Perubahan iklim dan 
gejala alam

Lingkungan Industri
Produk Subtitusi
Kekuatan Tawar 
Menawar Pemasok

•	Pemasok benih sumber 
hanya sedikit

Ancaman Pendatang 
Baru

•	Terjalinya kemitraan yang saling mengun-
tungkan antara penangkar/produsen benih

Kekuatan Tawar 
Menawar Pembeli
Persaingam antar 
Kompetitor

•	 Jumlah penangkar/
produsen benih padi 
cukup banyak

Sumber : Data Primer diolah 2019

Analisis lingkungan eksternal 
dapat menghasilkan informasi 
mengenai peluang potensial yang 

mempengaruhi perkembangan usaha 
dan ancaman yang dapat menghambat 
perkembangan usaha. Informasi 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 253

mengenai faktor-faktor yang menjadi 
peluang dan ancaman digunakan 
untuk dasar tahap pengolahan input 
menggunakan matriks EFE.

Gapoktan Pandowo Mulyo 
memiliki peluang yang besar 
untuk mengembangkan unit usaha 
penangkaran benih padi. Peran serta 
dan dukungan dari pemerintah untuk 
pengembangan penangkaran benih 
padi sangat memberikan keuntungan 
bagi Gapoktan Pandowo Mulyo. 
Peluang lainnya adalah adanya lembaga 
keuangan terdekat diantaranya Bank 
Umum miliki pemerintah dan swasta 
berjumlah 16 dan BPR berjumlah 3 di 
Kecamatan Sleman. Adanya lembaga 
keunganan dekat lokasi usaha dan dana 
bantuan yang dianggarkan pemerintah 
untuk penangkaran benih dapat 
mengatasi kendala modal usaha untuk 
mengembangkan usaha penangkaran 
benih padi gapoktan. Dukungan 
lainnya yang ditunjukkan oleh BPTP 
Yogyakarta dan UPT BP4 Wilayah IV 
Sleman-Ngangglik  adalah dengan 
memberikan fasilitas berupas pelatihan 
serta pendampingan dan kondisi 
wilayah yang mendukung untuk usaha 
penangkaran benih padi.

Ancaman yang dihadapi Gapoktan 
Pandowo Mulyo adalah perubahan 
harga input produksi, dan kini ditambah 
lagi dengan keterbatasan pasokan benih 
sumber. Input produksi merupakan 
kebutuhan utama untuk menjalankan 
sebuah produksi. Pasokan dan harga 

input produksi merupakan hal yang 
tidak dapat dikendalikan oleh Gapoktan 
Pandowo Mulyo, begitu juga dengan 
ancaman perubahan cuaca dan iklim.

Tahap Masukan ( Input Stage)
Tahap ini merupakan tahap 

lanjutan pertama setelah identifikasi 
faktorfaktor internal dan eksternal. 
Berdasarkan informasi pada identifikasi 
factor internal dan eksternal tersebut, 
maka disusunlah matriks IFE (Internal 
Factor Evaluation) yang disajikan pada 
tabel 3 dan matriks EFE (External Factor 
Evaluation) pada tabel 4.

Berdasarkan hasil perhitungan 
matriks IFE, faktor strategis yang 
merupakan kekuatan terbesar dan 
paling berpengaruh bagi kelompok 
tani Gapoktan Pandowo Mulyo adalah 
sudah menerapkan teknologi sesuai 
rekomendasi dengan skor 0,265 , hal 
ini menunjukan bahwa unit usaha 
penangkaran benih telah menerapkan 
proses produksi sampai pengemasan 
sesuai dengan rekomendasi BPSB DIY 
dan BPTP DIY.

Kelemahan utama yang dimiliki 
oleh Gapoktan Pandowo Mulyo adalah 
kualitas SDM masih rendah dengan nilai 
skor sebesar 0.053. Kondisi tersebut 
menyebabkan sulitnya menjadlin 
kemitraan dengan petani karena 
kurang pahaman tentang analisa usaha 
penangkaran benih padi. Kelemahan 
lain yang dimiliki perusahaan adalah 
permodalan masih lemah dengan nilai 
skor sebesar 0.060.
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Tabel 3. Analisis Matriks IFE (Internal Factor Evaluation)
I. Kekuatan Bobot Rating Skor
A Aktifitas manajemen pada unit usaha penangkaran benih  dilak-

sanakan meliputi keuangan, produksi, dan pemasaran
0,072 3,00 0,217

B Keinginan Anggota cukup tinggi untuk melakukan penangkaran 
benih padi

0,072 3,33 0,238

C Sudah memiliki pelanggan teteap 0,066 3,33 0,219
D Ketersediaan Kas Gapoktan 0,076 3,00 0,227
E Perencanaan tanam/operasional yang sudah baik 0,055 3,67 0,203
F Gapoktan Padowo Mulyo sudah menerapkan teknologi sesuai 

rekomendasi
0,072 3,67 0,265

II. Kelemahan    
G Kualitas SDM petani mayoritas masih rendah 0,076 1,33 0,052
H Masih adanya tugas ganda yang dilakukan oleh pengurus 0,039 2,00 0,121
I Kegiatan promosi masih sederhana 0,060 1,67 0,096
J Pengunaan benih dari gapoktan masih rendah dikalangan petani 

desa Pandowoharjo
0,058 1,67 0,146

K Permodalan masih lemah 0,088 1,00 0,060
L Keuntungan yang masih sedikit 0,060 1,67 0,075
M Pengarsipan belum tersusun rapi 0,045 2,00 0,163
N lantai Jemur masih skala kecil 0,082 1,00 0,080
O Masih sulit mendapatkan benih sumber 0,080 1,33 0,107
 Total   2,270

Sumber : Data Primer diolah 2019

Tabel 4. Analisis Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation)
Faktor Eksternal    
I. Peluang Bobot Rating Skor
A Kebijakan pemerintah mengenai program “Desa Mandiri 

Benih”
0,130 3,67 0,478

B Adanya pelatihan dan pendampingan dari dinas terkait seperti UPT 
BP4 Sleman, BPTP DIY

0,095 3,67 0,348

C Adanya lembaga keuangan terdekat 0,079 2,33 0,184
D Meningkatnya perkembangan teknologi yang mendukung 0,064 3,00 0,193
E Kondisi wilayah yang mendukung usaha 0,127 3,67 0,466
F Terjalinya kemitraan yang saling menguntungkan antara penang-

kar/produsen benih
0,095 3,33 0,317

II Ancaman    
G Perubahan harga input peroduksi 0,061 2,00 0,122
H Adanya subsidi benih dari pemerintah 0,056 1,67 0,094
I Perubahan iklim dan gejala alam 0,085 2,00 0,171
K Pemasok benih sumber hanya sedikik 0,113 1,33 0,150
L Jumlah penangkar/produsen benih padi cukup banyak 0,093 2,67 0,249
   Total   2,773

Sumber : Data Primer diolah 2019
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Hasil analisis matriks IFE 
menunjukkan total skor yang dimiliki 
Gapoktan Pandowo Mulyo adalah 
sebesar 2.270. Total nilai skor tersebut 
berada pada nilai rata-rata yakni 2.00 – 
2.99. Hal ini menunjukkan kemampuan 
Gapoktan Pandowo Mulyo mengatasi 
kelemahan dengan menggunakan 
kekuatan berada di bawah rata-rata.

Berdasarkan hasil matriks EFE 
diatas diperoleh total skor sebesar 
2,773, hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan Gapoktan Pandowo 
Mulyo dalam merespon/memanfaatkan 
peluang dan mengatasi ancaman 
tergolong sedang/rata-rata, Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa Gapoktan 
Pandowo Mulyo mampu menarik 
keuntungan dari peluang yang ada 
dan dapat meminimalkan pengaruh 
negatif potensial yang ditimbulkan dari 
ancaman eksternal. 

Matriks EFE menunjukkan bahwa 
peluang utama yang paling potensial 
bagi Gapoktan Pandowo Mulyo adalah 
adanya Kebijakan pemerintah mengenai 
program “Desa Mandiri Benih” dengan 
nilai tertimbang/skor sebesar 0.478. 
Sehingga diharapkan Gapoktan 
Pandowo Mulyo dapat memanfaatkan 
pengembangan kebijakan DMB.

Tahap Pencocokan (The Matching 
Stage)

Tahap pencocokan merupakan 
tahapan kedua dalam perumusan 
strategi dan berfungsi untuk memadukan 
kekuatan dan kelemahan yang terdapat 
pada gapoktan dengan peluang dan 
ancaman dari lingkungan eksternal. Alat 
analisis yang digunakan adalah Matrik IE 
yng tersaji pada gambar 1 dan Matriks 
SWOT yang merupakan tahapan efektif 
untuk merumuskan alternatif strategi 
dapat dilihat pada tabel 5.

11
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Sumber: David, 2017
Gambar 1. Matriks Internal-External (IE)

Setelah diperoleh total skor dari matrik IFE sebesar 2,270 dan nilai total skor dari 

matrik EFE sebesar 2,773 hasil skor tersebut dapat menunjukkan posisi usaha penangkaran 

benih gapoktan melalui matriks IE. Adapun matriks IE untuk Gapoktan Pandowo Mulyo 

ditunjukkan pada Gambar Gambar tersebut menunjukkan bahwa posisi Gapoktan Pandowo 

Mulyo berada pada kuadran V yaitu memiliki kemampuan internal dan eksternal yang 

sedang. Gapoktan Pandowo Mulyo pada kondisi tersebut menunjukkan bahwa gapoktan 

berada pada posisi menjaga dan mempertahankan (hold and maintain).

Tabel 5. Matrik Swot
STRENGTHS-S
1. Aktifitas manajemen pada 

unit usaha penangkaran benih  
dilaksanakan meliputi 
keuangan, produksi, dan 
pemasaran

2. Keinginan Anggota cukup
tinggi untuk melakukan 
penangkaran benih padi

3. Sudah memiliki pelanggan 
teteap

4. Ketersediaan Kas Gapoktan
5. Perencanaan 

tanam/operasional yang sudah 
baik

6. Gapoktan Padowo Mulyo 
sudah menerapkan teknologi 
sesuai rekomendasi

WEAKNESSES-W
1. Kualitas SDM petani 

mayoritas masih rendah
2. Masih adanya tugas ganda 

yang dilakukan oleh pengurus
3. Kegiatan promosi masih 

sederhana
4. Pengunaan benih dari 

gapoktan masih rendah 
dikalangan petani desa 
Pandowoharjo

5. Permodalan masih lemah*
6. Keuntungan yang masih 

sedikit*
7. Pengarsipan belum tersusun 

rapi
8. lantai Jemur masih skala kecil
9. Masih sulit mendapatkan 

benih sumber
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Sumber: David, 2017
Gambar 1. Matriks Internal-External (IE)

Setelah diperoleh total skor dari 
matrik IFE sebesar 2,270 dan nilai total 
skor dari matrik EFE sebesar 2,773 hasil 
skor tersebut dapat menunjukkan posisi 
usaha penangkaran benih gapoktan 
melalui matriks IE. Adapun matriks 

IE untuk Gapoktan Pandowo Mulyo 
ditunjukkan pada Gambar Gambar 
tersebut menunjukkan bahwa posisi 
Gapoktan Pandowo Mulyo berada pada 
kuadran V yaitu memiliki kemampuan 
internal dan eksternal yang sedang. 
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Gapoktan Pandowo Mulyo pada kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa gapoktan 
berada pada posisi menjaga dan 

mempertahankan (hold and maintain).
Tabel 5. Matrik Swot

  STRENGTHS-S
1. Aktifitas manajemen pada unit 

usaha penangkaran benih  di-
laksanakan meliputi keuangan, 
produksi, dan pemasaran

2. Keinginan Anggota cukup tinggi 
untuk melakukan penangkaran 
benih padi

3. Sudah memiliki pelanggan te-
teap

4. Ketersediaan Kas Gapoktan
5. Perencanaan tanam/operasion-

al yang sudah baik
6. Gapoktan Padowo Mulyo sudah 

menerapkan teknologi sesuai 
rekomendasi

WEAKNESSES-W
1. Kualitas SDM petani mayoritas 

masih rendah
2. Masih adanya tugas ganda yang 

dilakukan oleh pengurus
3. Kegiatan promosi masih seder-

hana
4. Pengunaan benih dari gapoktan 

masih rendah dikalangan petani 
desa Pandowoharjo

5. Permodalan masih lemah*
6. Keuntungan yang masih sedikit*
7. Pengarsipan belum tersusun 

rapi
8. lantai Jemur masih skala kecil
9. Masih sulit mendapatkan benih 

sumber
OPPORTUNITIES-O
1. Kebijakan pemerintah 

mengenai program 
“Desa Mandiri Benih”

2. Adanya pelatihan dan 
pendampingan dari di-
nas terkait seperti UPT 
BP4 Sleman, BPTP DIY

3. Adanya lembaga 
keuangan terdekat

4. Meningkatnya perkem-
bangan teknologi yang 
mendukung

5. Kondisi wilayah dan sa-
rana yang mendukung 
usaha

6. Terjalinya kemitraan 
yang saling mengun-
tungkan antara pen-
angkar/produsen benih

STRATEGI S-O
1. Meningkatkan pengeloaan/

manajemen usaha pada aktifitas 
keuangan, produksi dan pema-
saran dengan memanfaatkan 
program DMB dan perkemban-
gan teknologi serta bekerja sama 
dengan lembaga terkait seperti 
UPT BP4 Sleman, BPTP DIY dan 
lembaga keuangan. (S1,S2,S3,S6 
dan O1,O2,O3,O4,O5)

2. Penetrasi pasar berusaha me-
ningkatkan pangsa pasar bagi 
produk ataupun pelayanan 
yang ada sekarang pada pasar 
yang tersedia melalui  usaha-us-
aha pemasaran yang lebih besar 
yang dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan kebijakan, ke-
mitraan dan perkembangan 
teknologi. (S3, S4 dan O4, O6)

STRATEGI W-O
3. Memanfaatkan perkembangan 

teknologi serta pelatihan dan 
pendampingan yang ada untuk 
meningkatkan kualitas SDM pet-
ani (W1,W2,W7, dan O1,O2,O4,)

4. Memperluas jaringan distribusi 
dan pemasaran dengan perkem-
bangan teknologi (W3,W9 dan 
O4,O5)

5. Penguatan modal usaha dengan 
memanfaatkan akses permoda-
lan yang ada (W5,W6,W8 dan 
O3,06)

 

THREATS-T
1. Perubahan harga input 

peroduksi
2. Perubahan iklim dan 

gejala alam
3. Pemasok benih sumber 

hanya sedikit
4. Jumlah penangkar/pro-

dusen benih padi cukup 
banyak

STRATEGI S-T
6. Mempertahankan dan me-

ningkatkan kerjasama den-
gan distributor dan pemasok 
(S1,S2,S5,S6 dan T1, T2, T3)

7. Menjaga dan Meningkatkan 
kualitas produk dan pelayanan 
seperti kemasan yang lebih me-
narik (S1,S3,S4 dan T4)

STRATEGI W-T
8. Meningkatkan efisiensi usaha 

perbenihan padi dengan cara 
meningkatkan manajemen pen-
gelolaan berdasarkan kemam-
puan finansial produsen benih 
dengan mempertimbangkan 
permintaan (pasar)

Sumber : Data Primer diolah 2019
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Tahap Keputusan (The Decision Stage)
Tabel 6. Peringkat Alternatif Strategi

Alternatif 
Strategi Rata -Rata Peringkat

Strategi I 4,51 V
StrategI II 4,33 VIII
Strategi III 5,23 I
Strategi IV 4,60 III
Strategi V 4,59 IV
Strategi VI 4,44 VII
Strategi VII 4,46 VI
Strategi VIII 4,76 II

Berdasarkan hasil perhitungan 
STAS rata-rata pada tabel 4.5, maka 
prioritas strategi terbaik yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan untuk 
mengembangkan usahanya adalah 
Memanfaatkan perkembangan teknologi 
serta pelatihan dan pendampingan 
yang ada untuk meningkatkan kualitas 
SDM petani STAS (Sum Total Attractife 
Score) tertinggi sebesar 5.23

Selengkapnya strategi tersebut 
dapat diperingkatkan sebagai berikut :
1. Memanfaatkan perkembangan 

teknologi serta pelatihan dan 
pendampingan yang ada untuk 
meningkatkan kualitas SDM petani 
(5,23). Kelemahan unit usaha 
penangkaran benih padi pada 
gapoktan diantaranya SDM petani 
belum memahami keunggulan dan 
keuntungan usaha penangkaran 
benih padi sehingga perlunya 
pelatihan dan pendampingan 
untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan petani dalam 
peenangkaran benih padi. 

2. Meningkatkan efisiensi usaha 

perbenihan padi dengan cara 
meningkatkan pengelolaan 
berdasarkan kemampuan finan-
sial produsen benih dengan 
mempertimbangkan permintaan 
(pasar) (4,76). Gapoktan dapat 
membuat rencana penggunaan 
anggaran untuk kegiatan usaha 
dengan membuat prioritas 
permintaan pasar. Minsalnya 
dengan mendahulukan permintaan 
pasar yang langsung kes melakukan 
transaksi pembayaran. Hal lain 
yang dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan lahan desa sehingga 
biaya input dapat ditekan.

3. Memperluas jaringan distribusi dan 
pemasaran dengan perkembangan 
teknologi (4,60), strategi ini 
melibatkan perkenalan produk yang 
ada saat ini ke area geografi baru. 
Untuk melakukan strategi ini pihak 
gapoktan dapat memanfaatkan 
internet sebagai media promosi yang 
memiliki jangkauan penyampaian 
informasi mengenai produk yang 
dihasilkan yang sangat luas. 
Gapoktan dapat membuat website 
sendiri yang menyediakan informasi 
tentang organisasi terkait benih padi 
yang dihasilkannya yang bertujuan 
untuk membuka pasar baru bagi 
gapoktan

4. Penguatan modal usaha dengan 
memanfaatkan akses permodalan 
yang ada (4,59)

5. Meningkatkan pengeloaan/
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manajemen usaha pada aktifitas 
keuangan, produksi dan pemasaran 
dengan memanfaatkan program 
DMB dan perkembangan teknologi 
serta bekerja sama dengan lembaga 
terkait seperti UPT BP4 Sleman, BPTP 
DIY dan lembaga keuangan (4,51)

6. Menjaga dan meningkatkan kualitas 
produk dan pelayanan seperti 
kemasan yang lebih menarik (4,46). 
Gapokan harus dapat mengusahakan 
alternatif strategi memperbaiki 
kemasan untuk mempertahankan 
dan meningkatkan loyalitas 
konsumen dan distributor. Gapoktan 
harus  memilih dengan cermat 
kemasan seperti apa yang dapat 
menarik dengan memanfatkan 
peluang adanya perkembangan 
teknologi dan informasi yang ada, 
selain itu Kebijakan pemerintah yang 
mendukung dapat mempermudah 
dalam proses pembuatan kemasan 
benih padi gapktan

7. Mempertahankan dan meningkatkan 
kerjasama dengan distributor 
dan pemasok (4,44). Gapoktan 
perlu mempertahankan dan lebih 
meningkatkan kerjasama dengan 
pemasok dan distributor 
sehingga kontinuitas pasokan 
bahan baku dapat tetap 
terjaga, sekaligus menjaga 
keberlangsungan produksi dan 
penjualan

8. Penetrasi pasar berusaha 
meningkatkan pangsa pasar bagi 

produk ataupun pelayanan yang ada 
sekarang pada pasar yang tersedia 
melalui  usaha-usaha pemasaran 
yang lebih besar yang dapat dilakukan 
dengan memanfaatkan kebijakan, 
kemitraan dan perkembangan 
teknologi (4,33). Bertambahnya 
jumlah produsen benih dan ketatnya 
kondisi persaingan, maka gapoktan 
perlu memperluas pangsa pasar 
dengan melalui promosi dan 
komunikasi yang tepat dan intensif, 
tetap menjaga mutu dan kualitas 
sebagai upaya peningkatan volume 
penjualan, mempertahankan 
konsumen lama dan menarik 
konsumen baru

KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil analisis internal, 

diketahui faktor-faktor yang menjadi 
kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan ancaman. Adapun faktor yang 
menjadi kekuatan utama unit 
usaha penangkaran benih padi 
pada Gapoktan Pandowo Mulyo 
adalah Gapoktan Padowo Mulyo 
sudah menerapkan teknologi sesuai 
rekomendasi. Kekuatan gapoktan 
lainya adalah Aktifitas manajemen 
pada unit usaha penangkaran 
benih dilaksanakan mencangkup 
bidang fungsional yaitu keuangan, 
produksi, dan pemasaran, Keinginan 
Anggota cukup tinggi untuk 
melakukan penangkaran benih padi, 
Sudah memiliki pelanggan teteap, 
Ketersediaan Kas Gapoktan, dan 
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Perencanaan tanam/operasional 
yang sudah baik  Sedangkan 
kelemahan utama gapoktan adalah 
Kualitas SDM petani mayoritas masih 
rendah.  Selain itu, Gapoktan Pandowo 
Mulyo juga memiliki kelemahan lain 
seperti masih adanya tugas ganda 
yang dilakukan oleh pengurus, 
kegiatan promosi masih sederhana, 
pengunaan benih dari gapoktan 
masih rendah dikalangan petani desa 
Pandowoharjo , permodalan masih 
lemah, keuntungan yang masih 
sedikit, pengarsipan belum tersusun 
rapi, lantai Jemur masih skala kecil 
dan masih sulit mendapatkan benih 
sumber.

2. Berdasarkan hasil analisis internal 
diketahui faktor yang menjadi 
peluang utama bagi Gapoktan 
Pandowo Mulyo adalah Kebijakan 
pemerintah mengenai program 
“Desa Mandiri Benih”. Selain itu 
faktor yang menjadi peluang bagi 
gapoktan adalah  adanya pelatihan 
dan pendampingan dari dinas terkait 
seperti UPT BP4 Sleman, BPTP DIY, 
adanya lembaga keuangan terdekat, 
meningkatnya perkembangan 
teknologi yang mendukung, kondisi 
wilayah yang mendukung usaha, 
terjalinya kemitraan yang saling 
menguntungkan antara penangkar/
produsen benih. Adapun ancaman 
utama yang harus dihadapi Gapoktan 
Pandowo Mulyo dalam menjalankan 
kegiatan usaha penangkaran benih 

padi adalah adanya subsidi benih dari 
pemerintah. Faktor-faktor lain yang 
merupakan ancaman bagi gapoktan 
diantaranya yaitu perubahan 
cuaca yang tidak menentu, jumlah 
penangkar/produsen benih padi 
cukup banyak, serta pemasok benih 
sumber hanya sedikit.

3. Berikut ini merupakan urutan 
prioritas strategi dari TAS tertinggi 
hingga terendah:
a Memanfaatkan perkembangan 

teknologi serta pelatihan dan 
pendampingan yang ada untuk 
meningkatkan kualitas SDM 
petani (5,23)

b Meningkatkan efisiensi usaha 
perbenihan padi dengan cara 
meningkatkan manajemen 
pengelolaan berdasarkan 
kemampuan finansial 
produsen benih dengan 
mempertimbangkan permintaan 
(pasar) (4,76)

c Memperluas jaringan distribusi 
dan pemasaran dengan 
perkembangan teknologi (4,60)

d Penguatan modal usaha 
dengan memanfaatkan akses 
permodalan yang ada (4,59)

e Meningkatkan pengeloaan/
manajemen usaha pada 
aktifitas keuangan, produksi 
dan pemasaran dengan 
memanfaatkan program DMB 
dan perkembangan teknologi 
serta bekerja sama dengan 
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lembaga terkait seperti UPT BP4 
Sleman, BPTP DIY dan lembaga 
keuangan (4,51)

f Menjaga dan Meningkatkan 
kualitas produk dan pelayanan 
seperti kemasan yang lebih 
menarik (4,46)

g Mempertahankan dan 
meningkatkan kerjasama dengan 
distributor dan pemasok (4,44)

h Penetrasi pasar berusaha 
meningkatkan pangsa pasar bagi 
produk ataupun pelayanan yang 
ada sekarang pada pasar yang 
tersedia melalui  usaha-usaha 
pemasaran yang lebih besar 
yang dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan kebijakan, 
kemitraan dan perkembangan 
teknologi (4,33)
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RESPONS PETERNAK TERHADAP INOVASI APLIKASI SIMULASI HARGA 
USAHA TERNAK KAMBING DI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN 

BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG
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ABSTRAK
Penelitian dilakukan di Desa Wriginputih, Kecamatan Borobudur. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui respons peternak terhadap inovasi aplikasi simulasi 
harga usaha ternak kambing beserta faktor yang mempengaruhi respon secara 
langsung dan tidak langsung. Pengambilan sampel sejumlah 31 peternak dilakukan 
dengan menggunakan metode purposive random sampling. Teknik pengambilan 
data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Metode yang digunakan 
untuk mengetahui respons adalah analisis deskriptif. Analisis  statistik inferensial 
menggunakan analisis jalur untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap respons. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai respons 
1.762, artinya respons peternak tinggi. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa 
pendidikan berpengaruh signifikan terhadap respon dengan nilai koefisien 0,293. 
Umur berpengaruh signifikan terhadap respons melalui variabel karakteristik inovasi 
dengan nilai koefisien -0,362. Karakteristik inovasi merupakan variabel mediasi. 
Disimpulkan bahwa respons peternak adalah tinggi, pendidikan berpengaruh 
terhadap respon secara langsung dan umur berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap respon melalui variabel mediasi yaitu karakteristik inovasi.

Kata kunci: Respon, Analisis Jalur, Aplikasi Simulasi Harga Usaha Ternak Kambing

PENDAHULUAN
Desa Wringin putih merupakan 

salah satu desa di Kecamatan 
Borobudur yang konsisten dalam 
mengembangkan sector peternakan 
terutama usaha ternak kambing. 
Populasi ternak kambing mencapai 435 
ekor dengan jumlah peternak kambing 
yaitu 72 orang. Usaha ternak kambing 
tersebut dilakukan sebagai alternative 
pendapatan selain dari sector pertanian. 
Alasan pemilihan ternak kambing yaitu 
ketersediaan hijauan yang melimpah 

serta kemudahan dalam pemasaran 
hasil ternak.

Hasil identifikasi permasalahan 
dari diskusi dengan peternak kambing 
dan penyuluh lapangan yang bertugas 
di desa tersebut, peternak belum pernah 
menghitung analisis usaha dalam 
beternak kambing, sehingga peternak 
belum mengetahui keuntungan 
atau kerugian yang didapatkan dari 
hasil usaha memelihara ternak yang 
dilakukan. Hal tersebut dikarenakan 
peternak masih awam dan belum terlalu 
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memahami bagaimana cara menghitung 
yang benar. Peternak menganggap 
bahwa perhitungan sulit dilakukan serta 
memerlukan waktu yang lama.

Seiring berkembangnya teknologi 
dan informasi saat ini penggunaan 
smartphone di kalangan masyarakat 
semakin meningkat. Bukan hanya 
anak muda dan masyarakat perkotaan 
saja, namun smartphone juga sudah 
digunakan oleh masyarakat pedesaan 
termasuk petani dan peternak. Peternak 
menggunakan smartphone sebagai alat 
komunikasi antar individu dan belum 
menggunakannya sebagai sarana 
belajar untuk menghitung analisis 
usaha ataupun mengembangkan 
usahataninya. 

 Aplikasi Simulasi Harga Usaha 
Ternak Kambing merupakan salah satu 
inovasi perhitungan analisis usaha 
yang dibuat dalam bentuk program 
yang memanfaatkan teknologi pada 
smartphone. Simulasi harga yang 
dimaksud merupakan suatu model 
matematika yang digunakan untuk 
menduga keuntungan yang diperoleh 
dari kegiatan usaha ternak kambing 
yang sudah dilaksanakan dengan 
asumsi harga yang dapat ditentukan 
sesuai dengan keadaan, sehingga 
dapat diketahui perkiraan keuntungan 
yang diperoleh maupun perkiraan 
keuntungan maksimal yang dapat 
diperoleh. 

Berdasarkan hal tersebut Inovasi 
Aplikasi Simulasi Harga Usaha Ternak 

Kambing akan disampaikan kepada 
peternak di Desa Wringinputih melalui 
kegiatan penyuluhan. Berlo dalam 
Mardikanto (2009) mengemukakan 
bahwa kegiatan penyuluhan sebagai 
proses pendidikan yang berupaya untuk 
menggerakkan masyarakat sasaran 
agar aktif di dalam proses belajar. 
Proses belajar itu sendiri merupakan 
proses pemberian respons (tanggapan) 
atas segala rangsangan-rangsangan 
(stimulus) yang diterimanya selama 
proses belajar itu berlangsung. 

Respons peternak terhadap inovasi 
merupakan suatu sikap peternak dalam 
menilai yaitu suka atau tidak serta 
mau atau tidak dalam memanfaatkan 
inovasi tersebut. Respons sendiri 
dipengaruhi oleh karakteristik peternak 
dan karakteristik inovasi. Karakteristik 
peternak terdiri dari umur, pendidikan, 
dan pengalaman. Karakteristik inovasi 
dapat dipengaruhi oleh karakteristik 
peternak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecepatan adopsi inovasi menurut 
Mardikanto (2010) meliputi 1. Sifat-
sifat atau karakteristik inovasi, 2. Sifat-
sifat atau karakteristik calon pengguna, 
3. Pengambilan keputusan adopsi,  4. 
Saluran atau media yang digunakan, 5. 
Kualifikasi fasilitator.

Berdasarkan uraian tersebut 
didapatkan rumusan masalah yaitu 
1. Belum diketahui respons peternak 
terhadap inovasi aplikasi simulasi harga 
usaha ternak kambing, 2. Belum diketahui 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 263

pengaruh antara umur, pendidikan, 
pengalaman, dan karakteristik inovasi 
secara langsung dan tidak langsung 
terhadap respons peternak terhadap 
inovasi aplikasi analisa usaha ternak 
kambing.  Tujuan yang ditetapkan 
yaitu 1. Mengetahui respons peternak 
terhadap inovasi aplikasi simulasi harga 
usaha ternak kambing, 2. Mengetahui 

pengaruh antara umur, pendidikan, 
pengalaman, dan karakteristik inovasi 
secara langsung dan tidak langsung 
terhadap respons peternak terhadap 
inovasi aplikasi analisa usaha ternak 
kambing. Kerangka pikir pada 
pengkajian dapat digambarkan pada 
Gambar 1.

respons peternak terhadap inovasi aplikasi analisa usaha ternak kambing. Kerangka 
pikir pada pengkajian dapat digambarkan pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
 

II. MATERI DAN METODE 
 

Pengkajian dilaksanaka npada 3 Meidan30 Juni 2019. Lokasi penelitian yaitu di 
Desa Wringin putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Objek yang 
diamati adalah respons peternak terhadap inovasi aplikasi simulasi harga usaha 
ternak kambing menggunakan smartphone. Variabel pengkajian yang diamati yaitu 
variable eksogen (umur, pendidikan, dan pengalaman beternak), variabel endogen 
(respons), dan variable intervening (karakteristik inovasi). Sampel berjumlah 31 
responden diambil dengan menggunakan metode purposive random sampling, 
kriteria yang ditetapkan yaitu peternak kambing, pengalaman beternak minimal 1 
tahun, dan merupakan pengguna smartphone. Data primer diperoleh langsung dari 
responden menggunakan metode wawancara dan observasi dengan alat bantu berupa 
kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas.Data sekunder diperoleh dari instansi 
terkait yang terdapat hubungannya dengan pengkajian. 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan statistik inferensial 
menggunakan analisis jalur. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan, merinci 
atau membuat deskripsi terhadap tingkat respons peternak terhadap inovasi aplikasi 
simulasi harga usaha kambing. Analisis jalur dengan meggunakan regresi linier 
berganda digunakan untuk mengetahui variable eksogen (umur, pendidikan, dan 
pengalaman beternak, dan karakteristik inovasi) terhadap variabel endogen (respons)  
baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sarwono (2013)analisis jalur 
(path analysis) merupakan pengembangan dari analisis regresi yang dapat digunakan 
untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variable terhadap variable lainnya baik 
pengaruh langsung maupun tidak langsung. Besarnya pengaruh variable bebas 
terhadap variable terikat disebut koefisien jalur, semakin besar koefisien jalur akan 
semakin besar pula pengaruh yang diberikan oleh variable tersebut. 
   

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

KarakteristikInovasi (X4) 
 
 

KarakteristikPeternak 
1. Umur (X1) 
2. Tingkat pendidikan (X2) 
3. Pengalamanbeternak (X3) 

 Respons( Y ) 

Gambar 1. Kerangka Pikir

MATERI DAN METODE
Pengkajian dilaksanaka npada 3 

Meidan30 Juni 2019. Lokasi penelitian 
yaitu di Desa Wringin putih, Kecamatan 
Borobudur, Kabupaten Magelang. Objek 
yang diamati adalah respons peternak 
terhadap inovasi aplikasi simulasi harga 
usaha ternak kambing menggunakan 
smartphone. Variabel pengkajian yang 
diamati yaitu variable eksogen (umur, 
pendidikan, dan pengalaman beternak), 
variabel endogen (respons), dan variable 
intervening (karakteristik inovasi). 
Sampel berjumlah 31 responden 
diambil dengan menggunakan metode 
purposive random sampling, kriteria 
yang ditetapkan yaitu peternak kambing, 
pengalaman beternak minimal 1 tahun, 

dan merupakan pengguna smartphone. 
Data primer diperoleh langsung dari 
responden menggunakan metode 
wawancara dan observasi dengan alat 
bantu berupa kuesioner yang telah 
diuji validitas dan reliabilitas.Data 
sekunder diperoleh dari instansi terkait 
yang terdapat hubungannya dengan 
pengkajian.

Analisis data yang digunakan 
yaitu analisis deskriptif dan statistik 
inferensial menggunakan analisis jalur. 
Analisis deskriptif digunakan untuk 
menjelaskan, merinci atau membuat 
deskripsi terhadap tingkat respons 
peternak terhadap inovasi aplikasi 
simulasi harga usaha kambing. Analisis 
jalur dengan meggunakan regresi linier 
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berganda digunakan untuk mengetahui 
variable eksogen (umur, pendidikan, dan 
pengalaman beternak, dan karakteristik 
inovasi) terhadap variabel endogen 
(respons)  baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Menurut Sarwono 
(2013)analisis jalur (path analysis) 
merupakan pengembangan dari analisis 
regresi yang dapat digunakan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh suatu 
variable terhadap variable lainnya baik 
pengaruh langsung maupun tidak 
langsung. Besarnya pengaruh variable 
bebas terhadap variable terikat disebut 
koefisien jalur, semakin besar koefisien 
jalur akan semakin besar pula pengaruh 
yang diberikan oleh variable tersebut.
  

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah
Desa Wringinputih memiliki luas 

wilayah 385 Ha terdiri dari pemukiman, 
lahan sawah, dan lahan kering. Wilayah 
tersebut berada pada ketinggian 250-
300 mdpl dengan suhu rata-rata 26 oC. 
Jenis tanah pada wilayah tersebut adalah 
latosol merah kekuningan dengan pH 
tanah 5,5-7,0. Batas wilayah desa antara 
lain, sebelah utara berbatasan dengan 
Desa Mertoyudan, sebelah timur 
berbatasan dengan Desa Borobudur, 
sebelah selatan berbatasan dengan 
Desa Karangrejo, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Desa Kembanglimus. 
Potensi peternakan dilihat dari jumlah 
ternak terbanyak yaitu ternak kambing 
(62,1 ST) dengan prosentase 46,0%, 

sedangkan jumlah paling sedikit yaitu 
kerbau (2,0 ST) dengan prosentase 1,5%. 
Berdasarkan hal tersebut menunjukkan 
bahwa, kambing merupakan ternak 
potensial yang dikembangkan di desa 
tersebut.

Analisis Deskriptif
Respons peternak berdasarkan 

aspek pengetahuan, sikap dan 
keterampilan dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Respons Peternak

Aspek Skor Kriteria
Pengetahuan 1048 Tahu
Sikap 336 Setuju
Keterampilan 378 Ragu-ragu
Jumlah 1762

Sumber: Data terolah 2019

Berdasarkan Tabel 2. nilai respons 
peternak dari aspek pengetahuan 
sebesar 1048, artinya bahwa 
pengetahuan peternak berada pada 
ketegori tahu. Tingkat pengetahuan ini 
didorong oleh usia peternak berada 
pada usia produktif dan 59,1% peternak 
merupakan lulusan SMP dan SMA 
sehingga lebih memungkinkan dalam 
menerima informasi baru dengan 
baik. Menurut Balinda (2012), pada 
usia produktif seseorang memiliki 
kemampuan fisik yang optimal dan 
memiliki respons yang baik dalam 
menerima hal-hal baru dalam perbaikan 
usaha taninya.

Nilai respons peternak dari aspek 
sikap sebesar 336, artinya bahwa sikap 
peternak berada pada ketegori setuju. 
Peternak menilai bahwa inovasi aplikasi 
simulasi harga usaha ternak kambing 
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sangat membantu dalam menghitung 
keuntungan dengan lebih mudah, karena 
dalam penyampaian materi dilakukan 
bersamaan dengan demonstrasi cara 
penggunaan aplikasi sehingga inovasi 
lebih mudah dinilai dan diterima. Hal 
tersebut didukung oleh pendapat Ban 
dan Hawkins (2005) yang menyatakan 
bahwa, beberapa metode penyuluhan 
digunakan untuk membantu petani 
membentuk pendapat dan mengambil 
keputusan.

Nilai respons peternak dari 
aspek keterampilan sebesar 378, 
artinya bahwa keterampilan peternak 
berada pada ketegori ragu-ragu. 
Hal tersebut dikarenakan aplikasi 
simulasi harga usaha ternak kambing 
merupakan inovasi teknologi baru yang 
memanfaatkan teknologi smartphone, 
sehingga peternak masih memerlukan 
waktu untuk menggunakannya dengan 
baik. 

Respons peternak dilihat dari aspek 
pengetahuan, sikap dan keterampilan 
memiliki nilai sebesar 1762, sehingga 
respons peternak berada pada ketegori 
tinggi. Artinya bahwa peternak memiliki 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
yang baik terhadap adanya inovasi 
aplikasi simulasi harga usaha ternak 
kambing di Desa Wringinputih.  Hal 
tersebut dikarenakan materi penyuluhan 
sesuai dengan kebutuhan peternak 
yaitu untuk melakukan perhitungan 
keuntungan dari usaha ternak kambing 
dengan lebih mudah dan cepat. Sesuai 

dengan pendapat Mardikanto (2009) 
yang menyatakan bahwa, materi 
penyuluhan pertanian harus sesuai 
dengan kebutuhan petani agar mereka 
tertarik, perhatian dan terangsang 
untuk mempraktikkannya. 

Analisis Jalur
Analisis jalur digunakan untuk 

menjawab tujuan ke dua. Analisis jalur 
harus memenuhi uji persyaratan analisis 
jalur yaitu diantaranya :
1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk 
menguji apakah variable endogen, 
variable eksogen atau keduanya 
dari suatu model regresi memiliki 
distribusi data normal atau 
mendekati normal. Berdasarkan 
uji normalitas dapat diketahui nilai 
Kolmogorov Smirnov0,666 dengan 
taraf signifikan 0,767 (p>0,05). Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa model 
regresi berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas digunakan 
untuk mengetahui ada atau 
tidaknya penyimpangan asumsi 
klasik multikolinearitas yaitu adanya 
hubungan linear antar variable 
eksogen dalam model regresi. 
Berdasarkan uji multikolinieritas 
dapat diketahui nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) keempat 
variabel yaitu umur, pendidikan, 
pengalaman, dan karakeristik 
inovasi lebih kecil dari 10, sehingga 
bisa diduga bahwa antar variabel 
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independen tidak terjadi persoalan 
multikolinearitas.

3. Uji Linieritas
Uji linieritas diperlukan untuk 
mendeteksi adanya hubungan linier 
antara variable eksogen (X) dan 
variable endogen (Y) (Nugiyantoro, 
2004). Jika nilai F yang ditemukan sig 
< 0,05, garis regresi data dikatakan 
linier dan sebaliknya jika nilai F 
yang ditemukan sig > 0,05, garis 
regresi tidak linier. Berdasarkan 
hasil uji linieritas dapat diketahui 
bahwa distribusi variabel eksogem 
(umur, pendidikan, pengalaman, 

dan karakteristik inovasi) terhadap 
variabel endogen (respon) adalah 
linier.

4. Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan 
untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan 
varian dari satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain (Ghozali, 
2013). Uji dilakukan dengan 
melihat ada tidaknya pola tertentu 
pada grafik scatterplot. Uji 
heteroskedastisitas menghasilkan 
grafik pola penyebaran titik 
(scatterplot) seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Scatterplot

Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa, titik-titik tidak membentuk pola 
tertentu atau tidak ada pola yang jelas 

serta titik-titik menyebar di atas dan 
dibawah angka 0 sumbu Y, maka tidak 
terjadi heteroskedastisitas.
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Pengujian analisis jalur pada 
pengkajian menggunakan dua 
persamaan yaitu diantaranya:
Persamaan 1 yaitu :

X4	=	ρX4X1	+	ρX4X2	+	ρX4X3+	e1 

Persamaan 2 yaitu :

Y=	ρYX1+ρYX2+ρYX3+ρYX4+e2	

Keterangan :
X1 : Umur
X2 : Pendidikan
X3 : Pengalaman
X4 : Karakteristik Inovasi
Y   : Respons 

Berikut ringkasan hasil estimasi 
parameter model dapat dilihat pada 
Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Estimasi Parameter Model
Model Koefisien Jalur P R Square e
Persamaan 1 (X1,X2,X3 ke X4)
X1 (ρX4X1) -0,570 0,010 0,576 0,671
X2 (ρX4X2) 0,610 0,291
X3 (ρX4X3) 0,114 0,562
Persamaan 2 (X1,X2,X3,X4 ke Y)
X1 (ρyX1) 0,187 0,390 0,656 0,586
X2 (ρyX2) 0,293 0,045
X3 (ρyX3) -0,187 0,306
X4 (ρyX4) 0,635 0,001 

Sumber: Data terolah 2019

1. Persamaan 1
Berdasarkan Tabel 2. dapat 

diketahui bahwa pada persamaan 
1 koefisien determinasi (R square) 
menunjukkan angka 0,576, sehingga 
dapat diartikan bahwa variabel 
karakteristik inovasi dapat dijelaskan 
oleh variabel umur, pendidikan, dan 
pengalaman beternak sebesar 57,6%, 
sedangkan sisanya 42,4% dijelaskan 
oleh variabel lain di luar model.  

Secara simultan variabel umur, 
pendidikan, dan pengalaman beternak 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap karakteristik inovasi. Secara 
parsial variabel umur memiliki nilai 

signifikan 0,005 (p<0,01), sehingga 
umur berpengaruh sangat signifikan 
terhadap karakteristik inovasi. 
Besar koefisien jalur umur terhadap 
karakteristik inovasi yaitu sebesar 
-0,570, artinya apabila umur peternak 
bertambah 1% maka penilaian terhadap 
karakteristik inovasi akan berkurang 
sebesar 57%. Sehingga semakin tinggi 
umur peternak maka akan menurunkan 
penilaian mereka terhadap karakteristik 
inovasi. Pendidikan dan pengalaman 
berpengaruh tidak signifikan terhadap 
karakteristik inovasi (p>0,05), maka 
distribusi persamaan pada persamaan 1 
yaitu X4= -0,570X1+ 0,651e1. 
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2. Persamaan 2
Berdasarkan Tabel 2. dapat 

diketahui koefisien determinasi (R 
square) menunjukkan angka 0,656, 
sehingga dapat diartikan bahwa 
variabel respons dapat dijelaskan oleh 
variabel umur, pendidikan, pengalaman 
beternak, dan karakteristik inovasi 
sebesar 65,6%, sedangkan sisanya 
34,4% dijelaskan oleh variabel lain. 

Secara simultan umur, pendidikan, 
pengalaman beternak, dan karakteristik 
inovasi secara simultan berpengaruh 
sangat signifikan terhadap respons. 
Secara parsial pendidikan memiliki nilai 
signifikan 0,045 (sig<0,05), sehingga 
pendidikan berpengaruh signifikan 
terhadap respons peternak mengenai 
inovasi aplikasi simulasi harga usaha 
ternak kambing. Besar koefisien jalur 

pendidikan terhadap respons yaitu 
sebesar 0,293, artinya apabila pendidikan 
naik 1% maka akan menaikkan respons 
peternak sebesar 29,3%.Karakteristik 
inovasi memiliki nilai signifikan 0,001 
(sig<0,01), sehingga karakteristik 
inovasi berpengaruh sangat signifikan 
terhadap respons (Y). Besar koefisien 
jalur karakteristik inovasi terhadap 
respons yaitu sebesar 0,635, artinya 
bahwa penilaian terhadap karakteristik 
inovasi naik 1% akan meningkatkan 
respons peternak sebesar 63,5%. Umur 
dan pengalaman berpengaruh tidak 
signifikan terhadap respons, maka 
distribusi persamaannya menjadi 
Y=0,239X2 + 0,635X4 + 0,586e2.

Berdasarkan hasil pengujian maka 
model analisis jalur dapat dijelaskan 
pada Gambar 3.

Gambar 3. Model Analisis Jalur

Selanjutnya dilakukan perhitungan 
besarnya pengaruh langsung dan 
pengaruh tidak langsung yaitu sebagai 
berikut:

1.	 Pengaruh	langsung	(X2→Y)
Faktor yang berpengaruh secara 

langsung terhadap respons yaitu 
pendidikan (X2) dengan nilai koefisien 
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jalur 0,293, artinya artinya pendidikan 
naik 1% maka akan menaikkan respons 
peternak sebesar 29,3%. Hal tersebut 
dikarenakan semakin tinggi pendidikan 
yang dimiliki peternak, mereka 
memiliki pemikiran yang lebih terbuka 
sehingga akan semakin mudah dalam 
menerima inovasi baru. Seperti halnya 
dengan penelitian  oleh Balinda (2012), 
Burhansyah (2014), dan Budianto dkk., 
(2016), yang menyatakan bahwa tingkat 
pendidikan mempengaruhi teknologi 
baru dan ilmu pengetahuan yang dimiliki 
oleh petani. Tingkat pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan petani akan 
mempengaruhi pola dari usahatani.
2. Pengaruh tidak langsung 

(X1→X4→Y)
Faktor yang berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap respons adalah 
umur (X1). Umur berpengaruh terhadap 
respon melalui variabel mediasiyaitu 
karakteristik inovasi. Besar pengaruhnya 
dapat diketahui dengan pengolahan 
secara manual sebagai berikut: 

X1 = ρX4X1 x ρyX4 
= -0,570 x 0,635
= -0,362.

Berdasarkan perhitungan tersebut 
dapat diketahui bahwa koefisien jalur 
umur terhadap respons yang dimediasi 
oleh karakteristik inovasi sebesar -0,362. 
Sehingga karakteristik inovasi dapat 
dikatakan memediasi umur dengan 
respons. Umur peternak yang semakin 
tinggi akan menurunkan penilaian 
mereka terhadap karakteristik inovasi. 

Penilaian terhadap karakteristik yang 
rendah akan menurunkan pula respons 
peternak terhadap inovasi aplikasi 
simulasi harga usaha ternak kambing. 
Hal tersebut dikarenakan peternak yang 
memiliki umur tua cenderung lebih 
sulit dalam menggunakan teknologi 
digital. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Balinda (2012) yang menyatakan, pada 
usia produktif seseorang memiliki 
kemampuan fisik yang optimal dan 
memiliki respons yang baik dalam 
menerima hal-hal baru dalam perbaikan 
usahataninya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengkajian yang 

telah dilakukan di Desa Wringinputih, 
Kecamatan Borobudur, didapatkan 
simpulan yaitu :
1. Respons peternak terhadap inovasi 

aplikasi simulasi harga usaha ternak 
kambing diperoleh nilai sebesar 
1762 artinya respons peternak 
berada pada kategori tinggi. Hal 
ini berarti tanggapan peternak 
terhadap inovasi baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
respons peternak yaitu :
a. Pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap respons 
peternak secara langsung 
dengan nilai koefisien jalur 0,293. 

b. Umur berpengaruh signifikan 
terhadap respons peternak secara 
tidak langsung yaitu melalui 
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variabel mediasi (intervening) 
karakteristik inovasi degan nilai 
koefisien jalur -0,362.

c. Pengalaman berpengaruh tidak 
signifikan terhadap respons 
peternak baik secara langsung 
maupun tidak langsung.

Saran
Saran yang diberikan setelah 

melaksanakan kegiatan Tugas Akhir 
yaitu perlu dilakukan pembinaan yang 
berkelanjutan dari dinas atau instansi 
terkait terhadap materi yang sudah 
disampaikan pada peternak agar 
informasi teknologi bisa diterapkan 
dengan baik.
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ABSTRACT
The importance of palm oil as Indonesia’s main export commodity from the non-oil 
and gas sector, an integration study of crude oil and vegetable oils price is made. 
Time series data used in this study are monthly data from 2002:2 to 2019:4. Using 
the Vector Correction Model (VECM), this study aimed to analyze the price integration 
among Log of Crude Oil Price (LCOP), Palm Oil Price (LPOP), Soybean Oil Price (LSOP), 
Sun Flower Oil Price (LSFOP) and Rapeseed Oil Price (LROP). Augmented-Dickey Fuller 
(ADF) stationary test results show that the time series for those data are stationary 
at first difference. Using Pearson Correlation test among price data indicates that 
there are high positive correlation among those price data. It reveals a high degree of 
short run integration among oil price data. Based on Johansen cointegration test, the 
result reveals a presence of long-run relationship among determinants. To know more 
presence of cointegration among the data, bivariate cointegration test was conducted 
in this study. The test showed that  LCOP did not has long-run relationship with 
vegetable oil prices. The Engel Granger Causality test revealed that generally LPOP 
have an influence on the movement both on LCOP and other vegetable oil prices.

Keywords: Causality, Cointegration, Oil Price, Price Integration, VECM
JEL	Classification: C22; Q17; Q31 

INTRODUCTION
Vegetable oil is one of the 

important commodities in the world food 
oil trade (Aji, 2010). This is supported 
by an increasing in world demand for 
vegetable oils (Rifai, Syaukat, Siregar, & 
Sa’id, 2017). In 2013, world vegetable 
oil needs reached 162.8 million tons 
and increased by 3.1 percent compared 
to 2012 which only reached 157.9 
million tons. In 2030, world vegetable 
oil needs are estimated to increase by 
315.2 million tons, one of which is due 
to world population growth and the 

shifting of energy resources from fossil 
energy to renewable energy, namely 
biofuel (Rifai et al., 2017). In the world 
vegetable oil market there are four 
types of vegetable oils that are widely 
consumed by residents throughout the 
world, namely soybean oil, sunflower 
oil, rapeseed oil, and crude palm oil 
(Paspi, 2018). Based on USDA data 
in the results of research by the Paspi 
Research Team (2018), the total area of   
the four vegetable oil producing plants 
in 2017 reached 208 million hectares 
with the largest proportion coming from 
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soybean commodities with a planting 
area of   126 million hectares (61 percent). 
Although soybean commodities have 
the widest planting area, oil palm is the 
largest vegetable oil producer in the 
world. The area of   oil palm plantations 
is only 21 million hectares (10 percent) 
but can produce 73 million tons of oil or 
42 percent of the total production of the 
world’s four major vegetable oils.

The high production of palm oil is 
influenced by the high level of oil palm 
productivity which is equal to 4.27 tons 
/ ha while other vegetable oil producing 
plants only have a productivity of around 
0.4 - 0.6 tons / ha. The amount of palm 
oil production which is greater than 
other vegetable oils has an impact on 
the formation of lower palm oil prices 
than other vegetable oils. According 
to PASPI (2018), historically since 2000 
world CPO prices have been lower than 
the prices of soybean oil, sun flower oil, 
and rapeseed oil. Basically the low price 
of palm oil is a competitive advantage 
for palm oil because it can be the main 
choice of vegetable oil for developing 
countries around the world compared 
to other vegetable oils whose prices are 
relatively more expensive.

Palm oil producers in the world 
are controlled by two countries, namely 
Indonesia and Malaysia. Since 2006, 
Indonesia has succeeded in becoming 
the largest producer of palm oil in the 
world and later in 2009, palm oil has 
surpassed the dominance of soybean oil 

in the world vegetable oil market which 
has resulted in Indonesia’s position as 
an important role in the world vegetable 
oil market because of Indonesia is the 
largest producer of palm oil in the world 
today. At present, palm oil producers 
are faced with fluctuations in the price 
of palm oil with a downward trend. In 
the 2018 period, the price of world palm 
oil has decreased by an average of 2 
percent per month (World Bank, 2019). 
In January 2018, the price of palm oil 
of USD 703.45 then decreased to USD 
656.50 in May and closed at a price of 
USD 535.02 in December (World Bank, 
2019). Even though palm oil prices tend 
to be cheaper than other vegetable 
oils, but the downward trend in palm 
oil prices raises anxiety for palm oil 
businesses.

Price is one of the variables that 
affect the trade of an item or service, 
especially products that are traded 
internationally because it will be the basis 
for buying and selling between countries. 
Nearly 70 percent of Indonesia’s palm 
oil production is an export commodity, 
making this commodity the largest 
strategic commodity and foreign 
exchange contributor to Indonesia in 
the non-oil and gas sector (PASPI, 2018). 
Fluctuations in the price of palm oil with 
a downward trend can be influenced by 
one of the price fluctuations that occur 
in other vegetable oil commodities that 
are competitors and substitute products 
of palm oil. In addition, the movement 
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of crude oil prices can also affect the 
fluctuations in world palm oil prices. 
Given the importance of palm oil as 
Indonesia’s main export commodity 
from the non-oil and gas sector, a study 
of the integration of the prices of crude 
oil and vegetable oils is made consisting 
of palm oil, sun flower oil, soy bean oil, 
and rapeseed oil.

RESEARCH METHODOLOGY
The main data used in this study 

are monthly data consisting of Log of 
Crude Oil Price (LCOP), Palm Oil Price 
(LPOP), Soybean Price (LSOP), Sun 
Flower Oil Price (LSFOP) and Rapeseed 
Oil Price (LROP). Those data were 
collected from various sources such as 
World Bank, Central Bureau of Satistics 
and Indonesia Ministry of Agriculture 
ranging from February 2002 until April 
2019. The selection of those data was 
based on presumption of existence 
causal relationship among the data; 
therefore, Vector Error Correction Model 
(VECM) was conducted to address the 
objective. 

Vector Error Correction Model 
(VECM) has widely used for examining 
complex multivariate system. VECM is 
restricted Vector Autoregression (VAR) 
form, this restriction is imposed to avoid 
the existence of non stationary data while 
cointegrated. VECM develops model 
simultaneously in a complex single 
system (multivariate), so it can reveal 
causal relationship among variables in 
the equation. In this study VECM was 

used in order to: 1) Impulse response 
functions (IRF), this tool was used to 
trace present and future responses of 
each variable to the shock of the variable 
itself and other variables. IRF result are 
very sensitive to the ordering of variables 
that are used in the calculations in 
which  this study was based on cholesky 
factorization (Buyung, 2017). 2) Forecast 
Error Decomposition of Variance (FEDV), 
this tool was used to forcast variance 
contirubtion in percentage of  each 
variable to a change of another variable 
and 4) Granger causality, this tool was 
used to examine the relationship among 
variables. 

Before estimating VECM, there 
are three steps used in this study, 1) 
unit root test, this method was used to 
examine whether the price series are 
stationary and is requirement before 
processing to cointegration analysis. 
Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit 
root test was applied to this study; 2) lag 
optimal length determination, selection 
criteria such as  Likelihoof Ratio (LR), 
Final Prediction Error (FPE), Akaike 
Information Criterion (AIC), Schwarz 
Information Criterion (SIC)  and Hannan-
Quinn Criterion (HQC) were used in this 
study (Songsiengchai et al., 2018); 3) 
Multivariate and Bivariate Cointegration 
test, to test existence of cointegration 
among variables in this study, Bivariate 
and multivariate Johansen cointegration 
tests were employed; and 4) Granger 
Causality test, it was used to estimate at 
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least unindirectional causality linkages 
as an indication of some degree of 
integration (Hameed and Arshad, 2009)

The VECM in this study can be 
written as follows:
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2. RESEARCH METHODOLOGY

The main data used in this study are monthly data consisting of Log of Crude Oil Price (LCOP), 
Palm Oil Price (LPOP), Soybean Price (LSOP), Sun Flower Oil Price (LSFOP) and Rapeseed Oil Price 
(LROP). Those data were collected from various sources such as World Bank, Central Bureau of Satistics 
and Indonesia Ministry of Agriculture ranging from February 2002 until April 2019. The selection of 
those data was based on presumption of existence causal relationship among the data; therefore, Vector 
Error Correction Model (VECM) was conducted to address the objective. 

Vector Error Correction Model (VECM) has widely used for examining complex multivariate 
system. VECM is restricted Vector Autoregression (VAR) form, this restriction is imposed to avoid the 
existence of non stationary data while cointegrated. VECM develops model simultaneously in a complex 
single system (multivariate), so it can reveal causal relationship among variables in the equation. In this 
study VECM was used in order to: 1) Impulse response functions (IRF), this tool was used to trace 
present and future responses of each variable to the shock of the variable itself and other variables. IRF 
result are very sensitive to the ordering of variables that are used in the calculations in which  this study 
was based on cholesky factorization (Buyung, 2017). 2) Forecast Error Decomposition of Variance 
(FEDV), this tool was used to forcast variance contirubtion in percentage of  each variable to a change of 
another variable and 4) Granger causality, this tool was used to examine the relationship among variables. 

Before estimating VECM, there are three steps used in this study, 1) unit root test, this method was 
used to examine whether the price series are stationary and is requirement before processing to 
cointegration analysis. Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test was applied to this study; 2) lag 
optimal length determination, selection criteria such as  Likelihoof Ratio (LR), Final Prediction Error 
(FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SIC)  and Hannan-Quinn 
Criterion (HQC) were used in this study (Songsiengchai et al., 2018); 3) Multivariate and Bivariate 
Cointegration test, to test existence of cointegration among variables in this study, Bivariate and 
multivariate Johansen cointegration tests were employed; and 4) Granger Causality test, it was used to 
estimate at least unindirectional causality linkages as an indication of some degree of integration 
(Hameed and Arshad, 2009)

The VECM in this study can be written as follows:

∆𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡  =  ∑ Γ𝑖𝑖𝑖𝑖Δ𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡  −𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑘𝑘  −1
𝑖𝑖𝑖𝑖  =1 − 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡  −1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 (1)

Where:
Γ = coefficient of short term
β = coefficient of long term
γ = speed of adjustment

3. RESULT AND DISCUSSION 

Table 1 shows the summary statistics for the crude oil and vegetable prices. During the research 
period, the average of world sun flower oil was the highest at 944.94 USD/mt, with the minimum of 543 
USD/mt and the maximum of 2045 USD/mt. In addition, the sun flower oil price was also the most 
volatile of oil prices with a standard deviation of 338.09. Of all vegetables oil prices, the average price of 
palm oil was the lowest at 740.74 USD/mt compared to other vegetable oils, with the maximum of 
1377.22 USD/mt and minimum of 352.98 USD/mt. Thus, it implies that palm oil was the most 

      (1)

Where:
Γ = coefficient of short term
β = coefficient of long term
γ = speed of adjustment

RESULT AND DISCUSSION 
 Table 1 shows the summary 

statistics for the crude oil and vegetable 
prices. During the research period, 
the average of world sun flower oil 
was the highest at 944.94 USD/mt, 
with the minimum of 543 USD/mt 

and the maximum of 2045 USD/mt. In 
addition, the sun flower oil price was 
also the most volatile of oil prices with 
a standard deviation of 338.09. Of all 
vegetables oil prices, the average price 
of palm oil was the lowest at 740.74 
USD/mt compared to other vegetable 
oils, with the maximum of 1377.22 USD/
mt and minimum of 352.98 USD/mt. 
Thus, it implies that palm oil was the 
most competitive vegetable oils.  Except 
Sunflower oil price, all of vegatable oils 
had negative skew and platikurtik form 
consecutively based on skewness and 
kurtosis coefficients. Both coefficients 
reveal that those data were not normally 
distributed. It is confirmed by the Jarque-
Bera cofficient; therefore, all data were 
transformed into natural logarithm.

Tabel 1. Expenditure on The Campaign of Regional Election  of 2018
Regional Election Palm Oil Rapeseed Soybean Sun Flower Crude Oil

Mean 740.74 901.80 851.94 944.94 67.33

Median 719.64 844.71 824.42 835.17 62.46

Maximum 1377.22 1591.88 1535.16 2045.00 132.83

Minimum 352.98 410.77 359.21 543.00 19.98

Std. Dev 243.12 252.72 262.14 338.09 27.41

Skewness 0.62 0.68 0.55 1.20 0.27

Kurtosis 2.71 2.97 2.61 3.57 2.02

Jarque-Bera 13.91 15.95 11.73 52.56 10.69

The correlation test among oil 
prices was examined to know the short-
run integration (Sendhil et al., 2014). 
The correlation of oil prices as shown 
in Table 2 reveals that vegetable oils 
and crude oil have a high correlation. 
All correlation coefficients among 
prices are above 80%. Rapeseed oil and 

soybean have the highest coefficient 
which means the increasing of rapeseed 
oil price will be followed by soybean 
oil price. Table 2 also showed the 
relationship among vegetable oils 
were higher than relationship between 
vegetables oils and crude oil. It meant 
that strong subtitution relationship 
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experienced among those vegetable 
oils. The subtitution relationship also 
happened on crude oil dan vegetable 
oils which is confirmed by Saghaian 
(2010). Pokrivcak (2011) states that 

biofuels produced by vegetable oils are 
almost perfect subtitues to fossil fuels. 
The market price of biofuels should 
therefore be strongly dependent on the 
market price for gasoline and diesel.

Tabel 2. The Correlation Matrix of the Variavle Prices
Regional Election Palm Oil Rapeseed Soybean Sun Flower Crude Oil

Palm Oil 1.000000

Rapeseed 0.938989 1.000000

Soybean 0.968851 0.975997 1.000000

Sun Flower 0.937630 0.952295 0.951788 1.000000

Crude Oil 0.817605 0.869182 0.853188 0.801876 1.000000

Augmented Dicky Fuller test was 
conducted for checking the stationaity 
of the variable prices. Non stationary 
data will lead to spurious correlation 
mong variables (Pokrivcak, 2011). Table 

3 shows that at the 1st different form I(1) 
all the data were stationary (p-value < 
0.05). The order of the data was referred 
to the number of times a variable is 
differenced before becoming stationary.

Tabel 3. Unit root tests
Intercept Trend and Intercept None

t-statistic Prob t-statistic Prob t-statistic Prob
Palm Oil Level -2.275593 0.1809 -2.07796 0.5545 -0.45562 0.5167

1 difference -6.453454 0 -6.51283 0 -6.46592 0
Rapeseed Oil Level -2.522425 0.1116 -2.31053 0.4259 -0.29784 0.5775

1 difference -9.117198 0 -9.174 0 -9.12832 0
Soybean Oil Level -2.535291 0.1086 -2.31086 0.4258 -0.41315 0.5335

1 difference -8.344556 0 -8.40708 0 -8.35628 0
Sun Flower Oil Level -2.470985 0.1241 -2.36545 0.3966 -0.71292 0.4069

1 difference -8.690289 0 -8.70802 0 -8.71074 0
Crude Oil Level -2.586473 0.0974 -2.55292 0.3026 -0.61994 0.4478

1 difference -9.026617 0 -9.02245 0 -9.03486 0

The existence of long run 
relationship among oil prices was 
conducted using bivariate and 
multivariate Johansen’s cointegration 
test. The result of the bivariate 
cointegration test is presented in Table 

3. The results reveal a cointegration 
relationshop between the LCOP and 
LROP. In addition, the cointegration 
relationship appears among vegetables 
oil prices. The bivariate cointegration 
test results provide additional insight, 
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and were used in conjunction with the 
multivariate Johansen cointegration test 
(Magiora and Skerman, 2009). The result 
of multivariate test showed in Table 3 
indicates the existence of 1 cointegration 
equation at the 5% significance level. It 

means one linear combination among oil 
prices in the long run, despite deviation 
from equilibrium levels in the short-run. 
It also implies that information flow 
(price transmission) occurs among the 
oil prices (Paul and Shinha, 2015).

Tabel 4. Bivariate and Multivariate Johansen Cointegration Test 
Bivariate Multivariate

P-value Null Hypothesis Trace Stat. P-value

LCOP/LPOP 0.2402 Fail to Reject 82.135 0.0191

LCOP/LROP 0.0386 Rejected

LCOP/LSOP 0.2080 Fail to Reject

LCOP/LSFOP 0.0586 Fail to Reject

LPOP/LROP 0.0024 Rejected

LPOP/LSOP 0.0001 Rejected

LPOP/LSFOP 0.0043 Rejected

LROP/LSOP 0.0487 Rejected

LROP/LSFOP 0.0003 Rejected

LSOP/LSFOP 0.0069 Rejected

After examining the cointegration, 
the analysis continue to examine 
appropriate lag for estimating 
VECM. The appropriate lags of VECM 
estimation was determined by Likelihoof 
Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), 
Akaike Information Criterion (AIC), 
Schwarz Information Criterion (SIC)  and 
Hannan-Quinn Criterion (HQC). The test 

reveals appropriate lag for the model 
was the third lag. It was based on AIC 
and FPE criterions. The number of lag 
criteria means the implication of all 
variable oil prices which are used in the 
equation influence each other not only 
in the same period but those variables 
which are interrelated to three previous 
periods (Buyung et al., 2017).

Tabel 5. Lag Optimal Length Basen on Multiple Criteria
LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -5200.856 NA  1.04e+18  55.67760  55.76399  55.71261
1 -4255.471  1830.102  5.53e+13  45.83392   46.35228*  46.04396
2 -4194.493  114.7829 ,  3.77e+13  45.44912  46.39945   45.83419*
3 -4165.751  52.56586   3.63e+13*   45.40910*  46.79139  45.96920
4 -4151.077  26.05129  4.06e+13  45.51954  47.33380  46.25468
5 -4125.630   43.81858*  4.06e+13  45.51476  47.76098  46.42493
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The result of cointegration indicates 
that VECM can be estimated with using 
the lag optimum. It was estimated to 
indicate the speed of adjustment to 
long-run changes. The robustness of 
the VECM model was evaluated by 
using the Portmanteuau autocorrelation 
test and the autocorrelation LM test 
(Songsiengchai et al., 2018). The 
Portmanteau and LM test tests implies 
the same conclusion in which we cannot 
reject the null hypothesis of no serial 
correlation up to lag 12th and there was 
no serial correlation in the model up to 
lag 12 respectively.

Tabel 6 reveals all of the ECT 
coefficients were negative, but only 
LROP and LSOP which had significant 

error correction term (ECT). According 
to Hassan (2016), the negative ECT value 
will show how quickly the adjustment 
is needed in a short run disequilibrium 
towards a long-run equilibrium. Hameed 
and Arsha (2009) stated that ECT value 
not only measured disequilibrium but 
also captured deviations from it. The 
number of ECT coefficient of LSOP 
implies that the speed  of adjustment 
towards the equilibrium takes place 
by 0.25% per period. The insignificant 
ECT coefficient of LPOP implies that the 
changes in LPOP were not significantly 
influenced by LCOP, LROP, LSOP and 
LSFOP or It might be influenced by 
other factors.

Tabel 6 Error Correction Model
Error Correction D(LROP) D(LPOP) D(LCOP) D(LSOP) D(LSFOP)

Cointegration 
Equation

-0.011138 -0.000100 -0.000392 -0.015059 -0.005701

 (0.00400)  (0.00520)  (0.00764)  (0.00394)  (0.00489)

[-2.78300] [-0.01923] [-0.05132] [-3.82290] [-1.16507]

To give more explanation about VECM 
estimation, Granger causality test was 
examined with a lagged error correction 
term where the series were cointegrated. 
The result of the Granger causality test 
is presented in Table 7. The result shows 
that vegetable oil prices does Granger 
cause crude oil price. In other words, 
it can be concluded that there was a 
short-run causality from vegetable oil 
prices significantly influenced the crude 
oil price in the short run.

The impulse response function 
(IRF) shows the result of a variable price 

resulted from the shock of another 
variable price. The response of a variable 
price to another variable price can be 
negative or positive. The result of IRF is 
presented in Figure 1. Figure 1  reveals 
that responses in LPOP, LROP, LSFOP, 
LCOP and LSOP steadily fluctuated along 
10 months after the actual month. In 
addition, the responses of LPOP, LSFOP, 
LROP and LSOP had negative trends 
because of LCOP shock. It implies that 
an increase in LCOP led to decreases in 
the vegetables oil prices.
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Tabel 7 The Result of The Granger Causality Test
Causal reference F-Statistic Causal reference F-Statistic

LPOP/LCOP 6.48142***  LSOP/LPOP 1.44442

 LCOP/LPOP 0.77301 LPOP/LSOP 6.22406***

LROP/LCOP 3.08606** LSFOP/LPOP 1.82650

LCOP/LROP 0.67202 LPOP/LSFOP 1.66605

LSOP/LCOP 4.05602*** LSOP/LROP 7.60054***

LCOP/LSOP 1.81764 LROP/LSOP 0.74567

LSFOP/LCOP 4.34293*** LSFOP/LROP 9.44292***

LCOP/LSFOP 0.04095 LROP/LSFOP 0.13954

LROP/LPOP 0.30999 LSFOP/LSOP 4.38583***

LPOP/LROP 4.07322*** LSOP/LSFOP 1.01772
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Figure 1 Responses of a variable price toward another variable price

 Variance Decomposition analysis 
depicts relative importance of each 
variable in the system because of 

shock. This analysis is useful to predict 
the percentage contribution of each 
a variable in the system so that it can 
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be examined the source of variability 
from the model. The result of FEDV is 
presented in Figure 2. It implies that 
the responses of vegetable oil prices 
much explained by the variability of its 
price and LPOP. LPOP had a significant 

contribution to explain the variability 
on the other vegetable oil prices. In 
10 month after actual month, LROP, 
LSOP, LSFOP were explained by LPOP of 
21.04%, 51.08% and 29.61% respectively.
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Figure 2 Result of FEDV

CONCLUSION
  Among the all vegetable oils 

price, the average price of plam oil is the 
lowest which can implies that palm oil 

was the most competitive vegetable oils. 
The correlation of oil prices reveals that 
vegetable oils and crude oil have a high 
correlation. All correlation coefficients 
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among prices are above 80%. Rapeseed 
oil and soybean have the highest 
coefficient which means the increasing 
of rapeseed oil price will be followed 
by soybean oil price. The relationship 
among vegetable oils were higher 
than relationship between vegetables 
oils and crude oil. It meant that strong 
subtitution relationship experienced 
among those vegetable oils. That 
biofuels produced by vegetable oils are 
almost perfect subtitues to fossil fuels. 
The market price of biofuels should 
therefore be strongly dependent on the 
market price for gasoline and diesel.

The existence of long run 
relationship among oil prices was 
conducted using bivariate and 
multivariate Johansen’s cointegration 
test. The results reveal a cointegration 
relationshop between the LCOP and 
LROP. In addition, the cointegration 
relationship appears among vegetables 
oil prices. There is one linear combination 
among oil prices in the long run, despite 
deviation from equilibrium levels in the 
short-run. It also implies that information 
flow (price transmission) occurs among 
the oil prices. After examining the 
cointegration, the analysis continue to 
examine appropriate lag for estimating 
VECM. The test reveals appropriate 
lag for the model was the third lag. 
The number of lag criteria means the 
implication of all variable oil prices which 
are used in the equation influence each 
other not only in the same period but 

those variables which are interrelated to 
three previous periods.

All of the ECT coefficients were 
negative, but only LROP and LSOP which 
had significant error correction term 
(ECT). The negative ECT value will show 
how quickly the adjustment is needed 
in a short run disequilibrium towards 
a long-run equilibrium. The number 
of ECT coefficient of LSOP implies that 
the speed  of adjustment towards the 
equilibrium takes place by 0.25% per 
period. The insignificant ECT coefficient 
of LPOP implies that the changes in 
LPOP were not significantly influenced 
by LCOP, LROP, LSOP and LSFOP or It 
might be influenced by other factors. 
To give more explanation about VECM 
estimation, the result of the Granger 
causality test is presented and the result 
shows that vegetable oil prices does 
Granger cause crude oil price. In other 
words, it can be concluded that there 
was a short-run causality from vegetable 
oil prices significantly influenced the 
crude oil price in the short run.

The impulse response function 
(IRF) shows the result of a variable price 
resulted from the shock of another 
variable price. The response of a variable 
price to another variable price can be 
negative or positive. The responses 
in LPOP, LROP, LSFOP, LCOP and LSOP 
steadily fluctuated along 10 months 
after the actual month. In addition, the 
responses of LPOP, LSFOP, LROP and 
LSOP had negative trends because of 
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LCOP shock. It implies that an increase in 
LCOP led to decreases in the vegetables 
oil prices. Variance Decomposition 
analysis depicts relative importance of 
each variable in the system because of 
shock. This analysis is useful to predict 
the percentage contribution of each a 
variable in the system so that it can be 
examined the source of variability from 
the model. It implies that the responses 
of vegetable oil prices much explained 
by the variability of its price and LPOP. 
LPOP had a significant contribution 
to explain the variability on the other 
vegetable oil prices. In 10 month after 
actual month, LROP, LSOP, LSFOP were 
explained by LPOP of 21.04%, 51.08% 
and 29.61% respectively.
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APLIKASI POC AIR CUCIAN BERAS TERHADAP PERTUMBUHAN JAMUR 
TIRAM PUTIH (PLEUROTUS OSTREATUA L) PADA KELOMPOK WANITA TANI 

SIMBANG SEJAHTERA

Dahlan, Ummu Aimanah dan Rahma Yanti.
Email :ummuitpn_unhas@yahoo.co.id

ABSTRAK
Jamur Tiram (pleuro ostreatus L) merupakan jamur yang hidup dan memperoleh 
makanan dari bahan organik mati.  Rumusan Masalah 1. Berapakah konsentrasi 
terbaik POC air cucian beras yang digunakan untuk meningkatkan produksi jamur 
tiram putih (pleurotus ostreatus L) pada kelompok Wanita Tani Simbang Sejahtera?2. 
Bagaimana perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan kelompok 
Wanita tani Simbang Sejahtera terhadap aplikasi air cucian beras untuk meningkatkan 
produksi jamur tiram putih ?. Tujuan 1. Untuk mengetahui konsentrasi terbaik POC 
air cucian beras yang digunakan untuk meningkatkan produksi jamur tiram putih 
2. Untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
kelompok Wanita Tani Simbang Sejahtera terhadap aplikasi air cucian beras untuk 
meningkatkan produksi jamur tiram putih.  Pelaksanaan penyuluhan dilakukan 
di kelompok Wanita Tani Simbang Sejahtera, dengan menggunakan RAK dimana 
4 perlakukan dengan konsentrasi pemberian POC sebanyak Po kontrol P1 40ml/
liter air, P2 80 ml/liter air, P3 120 ml/liter air.  Hasil yang terbaik pada P1 dengan 
pemberian 40ml/liter air yang memiliki rata-rata jumlah tubuh buah yaitu 7 buah, 
dan berat basah yakni 88 gram, serta jumlah tudung jamur yaitu 8,9 cm.   Sedangkan 
perubahan tingkat pengetahuan sikap dan keterampilan anggota wanita tani simbang 
sejahtera terhadap penyuluhan aplikasi POC air cucian beras terhadap pertumbuhan 
jamur tiram dari aspek pengetahuan sebanyak 40% aspek sikap 41,11% dan aspek 
keterampilan 42,5%.  Dengan Kategori penyuluhan efektif.

Kata Kunci : Jamur Tiram Putih, POC Air cucian beras, Penyuluhan 

PENDAHULUAN
Jamur memerlukan makanan 

dalam bentuk unsur- unsur kimia 
misal Nitrogen, Fosfor, Belerang, 
Kalium, Karbon yang telah tersedia 
dalam jaringan kayu, walaupun dalam 
jumlah sedikit untuk kehidupan dan 
perkembangannya. Oleh karena itu, 
diperlukan penambahan dari luar misal 
dalam bentuk pupuk yang digunakan 
sebagai bahan campuran pembuatan 
substrat tanaman atau media tumbuh 

jamur (Suriawiria, 2006). Pemakaian 
pupuk organik salah satunya yang 
sudah pernah dimanfaatkan untuk 
meningkatkan pertumbuhan jamur 
tiram putih adalah air cucian beras (air 
leri), yang banyak mengandung vitamin, 
mineral dan sedikit unsur kimia (Fatimah, 
2008). Air cucian beras merupakan limbah 
yang berasal dari proses pembersihan 
beras yang akan dimasak. Limbah cair 
ini biasanya dibuang percuma, padahal 
kandungan senyawa organik dan 
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mineral yang dimiliki sangat beragam. 
Kandungannya antara lain karbohidrat, 
nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, 
sulphur, besi, Vitamin B1 (Agustri, 2012). 
Dengan memanfaatkan air cucian beras 
sebagai POC dapat memberi pengaruh 
terhadap pertumbuhan jumlah tubuh 
buah dan berat basah serta diameter 
tudung jamur tiram putih yang 
dibudidayakan oleh masyarakat salah 
satunya pada Kelompok Wanita Tani 
Simbang Sejahtera. 

METODE PELAKSANAAN
Kegiatan kaji widya dilaksanakan di 

PT. Celebes Mushroom Farm Kabupaten 
Maros Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 
dilaksanakan di Kelompok Wanita Tani 
Simbang Sejahtera Desa Simbang 
Kecamatan Simbang Kabuaten Maros 
Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan kaji 
widya dilakukan dari bulan Mei sampai 
Juni 2019. 

Pelaksanaan kajian yang dilakukan 
menggunakan model Rancangan Acak 
Kelompok (RAK). Dimana terdapat 4 
perlakuan pemberian POC Air cucian 
beras dengan konsentrasi berbeda pada 
media baglog jamur. Setiap perlakuan 
terdapat 4 ulangan dengan 6 sampel 
pada setiap ulangannya sehingga 
baglog yang akan digunakan sebanyak 
96 baglog.  Adapun perlakuan yang 
diberikan dalam kaji widya ini sebagai 
berikut : P0 : Kontrol P1 : Pemberian POC 
sebanyak 40 ml/ 1 l air P2 : Pemberian 

POC sebanyak 80 ml/ 1 l air P3 : 
Pemberian POC sebanyak 120 ml/ 1 l air 
Jumlah Ulangan : 4 ulangan Jumlah Plot 
: 16 plot Jumlah Baglog/Plot : 6 baglog 
Jumlah Sampel/plot : 3 baglog Jumlah 
Sampel : 48 sampel Total Baglog : 96 
baglog Data hasil penelitian dianalisis 
menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap dan uji lanjut rataan menurut 
metode BNT (Beda Nyata Terkecil). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Jumlah tubuh buah Hasil pengolahan 

data menggunakan sidik ragam dapat 
ditarik kesimpulan bahwa aplikasi 
POC air cucian beras berpengaruh 
nyata terhadap pertambahan jumlah 
tubuh buah jamur. Dari data dapat 
dilihat P3 memiliki jumlah tudung 
yang lebih banyak. Sedangkan P0 
memiliki jumlah tudung jamur yang 
lebih sedikit. Hal ini disebabkan 
karena pupuk memberikan 
tambahan nutrisi pada media yang 
akan mempengaruhi pertumbuhan, 
perkembangan serta pemunculan 
tubuh buah. Penambahan pupuk 
dilakukan untuk meningkatkan 
sumber nutrisi yang dibutuhkan 
oleh jamur sehingga pertumbuhan 
dan perkembangannya lebih baik 
dan produksi yang dihasilkan akan 
lebih tinggi (Astuti, 2013). 

b. Berat basah Pemberian POC air 
cucian beras pada baglog jamur 
berpengaruh nyata terhadap 
penambahan berat basah jamur 
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tiram. Hal ini dapat dilihat dari tabel 
sidik ragam yang memperlihatkan 
P1 memiliki jumlah berat basah 88 
gram. Dan P0 memiliki berat basah 
terendah yaitu 67 gram sedangkan 
P2 dan P3 memiliki berat basah 
yang tidak terlalu berbeda jauh. 
Uji lanjutan BNT memperlihatkan 
bahwa P0 berbeda nyata dengan P3, 
sedangkan P3 tidak berpengaruh 
nyata terhadap P2, tetapi P2 berbeda 
nyata dengan P1. Penambahan 
POC air cucian beras memberikan 
pengaruh dalam meningkatkan 
berat basah jamur tiram. Karena, 
pupuk merupakan faktor yang tidak 
bisa diabaikan dalam budidaya 
jamur tiram sebagai tambahan 
nutrisi pada media tanam yang 
dapat mempengaruhi pertumbuhan, 
perkembangan serta pemunculan 
tubuh buah, selanjutnya produksi 
yang dihasilkan akan lebih tinggi. 
Oleh karena itu pertumbuhan jamur 
tiram memerlukan penambahan 
nutrisi dari luar misal dalam bentuk 
pupuk yang digunakan sebagai 
bahan campuran pembuatan media 
tanam atau disemprotkan ke tubuh 
jamur (Susilawati, 2016). 

c. Diameter tudung Pemberian POC 
air cucian beras tidak berpengaruh 
nyata terhadap pelebaran diameter 
tudung jamur. Menurut Mufarrihah, 
lailatul.(2009), hal ini diduga masing-
masing varietas jamur tiram memiliki 
kemampuan dan waktu berbeda 

dalam menyerap unsur hara yang 
diberikan yaitu berupa air leri. 

Efektifitas penyuluhan diperoleh 
dari hasil evaluasi penyuluhan yang 
dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui sejauh mana keberhasilan 
penyuluhan yang telah dilakukan 
terhadap peningkatan perubahan 
perilaku sasaran.  Jadi, efektifitas hasil 
penyuluhan tentang pembuatan POC 
air cucian beras terhadap pertumbuhan 
jamur tiram putih adalah efektif. Karena 
nilai yang didapatkan yaitu 72, 29% 
dimana nilai ini berada di kriteria efektif.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 
1. Tabulasi hasil pengolahan data 

menunjukkan bahwa konsentrasi 
terbaik POC air cucian beras yaitu 
P1 dengan pemberian 40ml/ 1 
liter air memiliki rata-rata jumlah 
tubuh buah yaitu 7 buah, dan 
berat basah yaitu 88 gram, serta 
jumlah tudung jamur yaitu 8,9 
cm. 

2. Perubahan tingkat pengetahuan, 
sikap dan keterampilan anggota 
kelompok Wanita Tani Simbang 
Sejahtera terhadap penyuluhan 
aplikasi POC air cucian beras 
terhadap pertumbuhan jamur 
tiram dari aspek pengetahuan 
sebanyak 40 persen,n aspek 
sikap sebanyak 41,11 persen dan 
aspek keterampilan sebanyak 
42,5 persen. 
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B. Saran 
1. Konsentrasi POC 40ml/liter air 

perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut dengan menambah waktu 
panen jamur tiram. Sehingga 
dapat dilihat pengaruh POC 
untuk panen selanjutnya hingga 
baglog tidak lagi berproduksi. 

2. Untuk meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan 
keterampilan anggota Kelompok 
Wanita Tani Simbang Sejahtera 
mengenai pengaplikasian 
POC air cucian beras tehadap 
pertumbuhan jamur tiram maka 
diharapkan agar penyuluh, dinas 
terkait untuk selalu memberikan 
penyuluhan dan bimbingan.
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KAJIAN PENGEMBANGAN JAGUNG NASA 29 PADA AGROEKOSISTEM 
LAHAN KERING MENDUKUNG REVOLUSI JAGUNG DI KUTAI KARTANEGARA 

KALIMANTAN TIMUR

Wawan Banu P.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur
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ABSTRAK
Kebutuhan jagung terus meningkat hal ini membuka peluang untuk terus 
meningkatkan produksi jagung. Budidaya jagung yang dilakukan petani masih 
memerlukan sentuhan inovasi sehingga produktivitasnya  dapat ditingkatkan. 
Ketersediaan benih varietas unggul sangat dibutuhkan guna mendukung 
pengembangan komoditas jagung. Jagung Nasa 29 merupakan varietas unggul baru 
yang dapat dikembangkan di lahan kering dataran rendah. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui pengembangan dan potensi hasilnya pada lahan kering 
pada dataran rendah. Pengkajian dilaksanakan di Desa Bangun Rejo Kecamatan 
Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada MK 2019. Hasil pengkajian 
menunjukkan bahwa pengelolaan lahan dengan olah tanam minimum dan tanaman  
terpadu, yaitu memadukan penggunaan pupuk hayati, pupuk organik, dan kimia 
serta penggunaan pestisida yang ramah lingkungan, lahan kering tersebut dapat 
menghasilkan hasil panen 7,5 – 10,12 t/ha.

Kata kunci: jagung, lahan kering, NASA 29, produktivitas, olah tanah minimum

PENDAHULUAN
Jagung merupakan komoditas 

pangan utama setelah padi dan gandum. 
Kebutuhan akan jagung terus meningkat 
dikalangan masyarakat sehingga impor 
jagung tidak dapat dihindari. Pada tahun 
2016 impor jagung sudah menurun 
sekitar 60% dan pemerintah berharap 
tahun 2018 jagung sudah tidak impor. 
Produksi jagung harus ditingkatkan 
guna mengurangi impor (Puslitbangtan, 
2016).

Kebutuhan jagung nasional terus 
meningkat, terutama untuk pakan dan 
industri. Untuk pakan saja, permintaan 
jagung dewasa ini sudah mencapai lebih 
dari 50% kebutuhan nasional. Hal ini 

menuntut perlunya upaya peningkatan 
produksi secara berkelanjutan 
(Zubachtirodin, et al. 2009). Upaya 
peningkatan produksi jagung nasional 
selain untuk mencukupi kebutuhan 
dalam negeri yang tinggi dan terus 
meningkat juga untuk mengisi pasar 
dunia karena permintaan jagung secara 
global sangat besar dan juga terus 
meningkat.

Peluang peningkatan produksi 
jagung dalam negeri masih terbuka 
lebar, baik melalui peningkatan 
produktivitas karena masih adanya 
perbedaan produktivitas yang lebar 
antara tingkat petani 2,81 t/ha dengan 
tingkat penelitian (4,5-8,0 t/ha) maupun 
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melalui perluasan areal tanam, terutama 
pada lahan kering di luar Jawa (Subandi, 
2005). Tingkat produktivitas jagung 
di Kalimantan masih rendah. Salah 
satu faktor penyebabnya adalah masih 
diusahakannya jagung varietas lokal 
oleh sebagian petani. Produktivitas 
jagung di Kaltim masih berada di bawah 
produktivitas nasional sehingga masih 
dapat ditingkatkan melalui inovasi 
teknologi budidaya jagung.

Ketersediaan komoditas jagung di 
Kaltim belum memenuhi untuk konsumsi 
sehingga harus mendatangkan dari 
luar wilayah. Produksi jagung di Kaltim 
selama tahun 2011 sampai dengan 2017 
mengalami kenaikan meskipun sempat 
mengalami penurunan tetapi dapat 
ditingkatkan kembali dengan adanya 
perluasan areal tanam. Pada tahun 
2017 pertumbuhan produksi jagung 
mengalami kenaikan sebesar 165,10% 
terhadap tahun 2016, hal ini didukung 
oleh pertumbuhan luas areal panen 
yang meningkat sebesar 138,81% dari  
tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. 

Nurtirtayani (1995), melaporkan 
salah satu upaya untuk meningkatkan 
produksi jagung adalah dengan 
membentuk varietas unggul yang 
mempunyai potensi hasil tinggi  dan 
toleran terhadap cekaman lingkungan 
(hama, penyakit dan kekeringan). 
Varietas unggul baru (VUB) umumnya 
berdaya hasil tinggi, tahan terhadap 
hama penyakit dan deraan lingkungan 
setempat atau memiliki sifat khusus 

tertentu. VUB hibrida yang telah 
dikeluarkan oleh Badan Litbang 
Pertanian, antara lain adalah Bima 4, 
Bima 5, Bima 6, dan yang terbaru adalah 
varietas NASA 29, sedangkan VUB 
komposit antara lain Lamuru, Sukmaraga, 
Srikandi Kuning 1, dan Srikandi Putih 1. 
Penggunaan VUB mempunyai beberapa 
keunggulan, yakni Penggunaan varietas 
unggul akan memberikan pendapatan 
yang lebih tinggi. 

Jagung Hibrida Nakula Sadewa 
29 produktivitas tinggi dengan tingkat 
persentase prolifik (bertongkol dua) 
dapat mencapai ≥ 70% di dataran 
tinggi. Keunggulan jagung hibrida 
NASA 29 yaitu pengisian biji pada 
tongkol penuh dan kelobot tertutup 
sempurna, rendemen biji >80%, batang 
kokoh, tahan terhadap serangan hawar 
daun, penyakit bulai dan busuk tongkol. 
NASA 29 mempunyai adaptasi yang 
cukup luas baik di dataran rendah 
sampai dataran tinggi, memiliki gen 
prolifik  yang dapat mencapai 70% pada 
dataran tinggi (>1000 m dpl), potensi 
hasil 13,5 t/ha dan rata-rata hasil 11,93 
t/ha (Balitsereal, 2018a).

NASA 29 memiliki umur panen 
100  hst dengan warna biji  kuning-
oranye. Potensi hasil yang tinggi 
mencapai 13,5 t/ha. Selain potensi 
hasil yang tinggi, jagung ini memiliki 
ketahanan terhadap penyakit bulai, 
karat, dan hawar. Keunggulan jagung 
hibrida tongkol ganda NASA 29 ini 
adalah stay green, yaitu warna batang 
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dan daun di atas tongkol masih hijau 
saat biji sudah masak/waktu  untuk 
panen sehingga dapat dimanfaatkan 
untuk pakan. Peningkatan hasil > 35% 
dari jagung hibrida tongkol dua dan 
rendemennya tinggi serta janggel yang 
keras (Puslitbangtan, 2016).

Dalam budi daya jagung, 
pengolahan tanah selain memerlukan 
biaya yang cukup besar juga dapat 
menjadi faktor pembatas dalam 
mempercepat perluasan areal tanam, 
terutama dalam kaitannya dengan 
kekurangan tenaga kerja dan/atau alsin 
dalam penyiapan lahan (Subandi et al. 
1994 dalam Subandi. 2005). Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui potensi 
pengembangan jagung varietas NASA 
29 dan hasil produksi pada lahan kering 
dataran rendah.

METODOLOGI PENELITIAN
Kegiatan mengenai pengemba-

ngan jagung NASA 29 dilaksanakan 
di Kelompok Tani Karya Etam Desa 
Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong 
Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kalimantan Timur selama periode April 
– September. Budidaya jagung Nasa 29 
dilaksanakan di lahan kering dengan 
pengairan mengandalkan air dari 
kolam buatan. Lahan yang digunakan 
merupakan lahan kering dataran rendah 
dengan luas mencapai 7500 m2 terbagi 
dalam tiga petak dan dikelola oleh 
tiga orang petani sebagai kooperator. 
Budidaya jagung pada kajian ini telah 
menerapkan managemen pengelolaan 
lahan dan tanaman terpadu, Integrated 
Crops Land Management (ICLM).

Tabel 1. Komponen teknologi pada kajian pengembangan jagung Nasa 29 di lahan 
kering Kutai Kartanegara,  Kalimantan Timur, MK 2019

Komponen Nasa 29
1. Varietas tanam Hibrida
2. Jumlah benih per lubang 1-2 biji/lubang tanam
3. Pupuk dasar Pencampuran kompos, kapur dan pupuk hayati
4. Pengolahan tanah Olah tanam minimum
5. Keperluan benih/ha 30-50 kg
6. Cara tanam Tugal/seed planter
7. Jarak tanam (80 x 20) x 20 cm = 100 rb populasi/ha; 70 x 20 cm = 71 rb 

populasi/ha

8. Pengaturan populasi tanaman 15 hari setelah tanam
9. Pengairan 45 – 55 hari setelah tanam (fase berbunga) dan umur 60-80 hari 

setelah tanam (menjelang pengisian biji)
10. Dosis pupuk/ha 350 – 500 kg NPK Majemuk dan 35 – 50 kg Urea
11. Pengendalian OPT Berdasar monitoring terhadap tanaman, penyemprotan 

pestisida bersertifikat WHO, sesuai dengan 5 Tepat
12. Umur panen 95 - 100 Hari Setelah Tumbuh (HSTb)
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Variabel-variabel yang diamati 
adalah data komponen hasil yang 
diambil berdasarkan rata-rata 15 
sampel contoh, meliputi: (a) panjang 
tongkol (cm); (b) Diameter tongkol; (c) 
Jumlah baris biji; (d) berat tongkol dan 
isi; (e) berat pipilan tanpa tongkol; (f) 
Hasil pipilan kering per plot. Data hasil 
pengamatan kemudian dianalisis secara 
deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Iklim wilayah Kabupaten Kutai 

kartanegara sangat dipengaruhi oleh 
iklim tropis basah yang bercirikan curah 
hujan cukup tinggi dengan penyebaran 
merata sepanjang tahun, sehingga tidak 
terdapat pergantian musim yang jelas. 
Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara 
dipengaruhi oleh letak geografinya 
yakni iklim hutan tropika dengan suhu 
udara rata-rata 260C, dimana perbedaan 
antara suhu terendah dengan suhu 
tertinggi mencapai 50 - 70C. Jumlah 
curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-
4.000 mm/tahun dengan jumlah hari 

hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. 
Curah hujan terendah yaitu 0 – 2.000 
mm/tahun tersebar di wilayah pantai 
dan semakin meningkat ke wilayah 
pedalaman atau ke arah barat (BPS 
Kaltim. 2014).

Jagung selama ini belum banyak 
diperhatikan sebagai komoditi yang 
dibudidayakan secara komersial, 
memang telah ada budidaya jagung 
di beberapa wilayah Kabupaten Kutai 
Kartanegara, namun sasaran konsumsi 
dari komoditas itu hanya sebatas 
pemenuhan kebutuhan jagung muda. 
Sedangkan jagung pipilan kering selama 
ini masih belum dibudidayakan. Dengan 
demikian jagung menjadi komoditas 
yang memiliki prospek cerah.  

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 
potensi luas lahan  yang dapat digunakan 
untuk pengembangan jagung sebesar 
498.432 ha, sementara lahan yang 
sudah digunakan baru sebesar 2.097 ha 
ini berarti bahwa potensi lahan untuk 
pengembangan jagung masih luas yakni 
sebesar 496.355 ha (BKPM, 2012).

Tabel 2. Inventarisasi Potensi Lahan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan 

NO KOMODITI TOTAL LAHAN 
(Ha)

SUDAH 
DIGUNAKAN (Ha)

BELUM DIGUNAKAN 
(Ha)

1 Kedelai 498.432,00 675,00 497.757,00
2 Padi Sawah 84.735,00 25.925,00 58.810,00
3 Jagung 498.432,00 2.097,00 496.335,00
4 Ubi Kayu 498.432,00 1.540,00 496.892,00
5 Kacang Tanah 498.432,00 599,00 497.833,00
6 Kacang Hijau 498.432,00 182,00 498.250,00

Jumlah 2.078.463,00 31.018,00 2.047.445,00
Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010
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Berkaitan dengan hal tersebut 
maka produksi jagung perlu terus 
ditingkatkan baik itu secara ekstensifikasi 
maupun intensifikasi. Kenyataan 
selama ini pertanaman jagung banyak 
diusahakan pada lahan kering/tegalan 
(± 79 %). Upaya intensifikasi untuk 
memacu peningkatan produksi perlu 
terus dilakukan melalui teknologi 

penggunaan varietas unggul yang 
mempunyai hasil tinggi, jarak tanam, 
varietas tahan hama/penyakit utama dan 
penggunaan pupuk sesuai kebutuhan. 
Oleh karena itu untuk mencapai tingkat 
produksi yang sesuai dengan potensinya 
maka perlu diperhatikan kesesuaian 
lingkungan dengan varietas yang akan 
ditanam.

Tabel 3. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas  dan Produksi Jagung Periode 
2015-2019

Tahun Luas Tanam 
(Ha)

Luas Panen 
(Ha)

Produktivitas 
(Ku/Ha)

Produksi
(Ton)

Pertumbuhan 
(%)

2015 4.244.976 4.019.360 50,54 20.313.731 -
2016 4.251.012 4.038.462 52,00 21.000.000 3,38
2017 4.369.414 4.150.943 53,00 22.000.000 4,76
2018 4.502.924 4.277.778 54,00 23.100.000 5,00
2019 4.650.718 4.418.182 55,00 24.300.000 5,19

Sumber: Dirjend Tanaman Pangan. 2015. 

Strategi peningkatan produktivitas 
terutama dilaksanakan di wilayah yang 
sudah tidak memungkinkan dilakukan 
perluasan areal tanam, sehingga dengan 

penerapan teknologi spesifik lokasi 
produktivitas tanaman diharapkan 
masih dapat ditingkatkan.

Tabel 4. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Jagung di Kalimantan Timur Tahun 
2011-2016 (Ton)

TARGET 2011 2012 2013 2014 2015

Produksi 5.332 6.093 4.182 6.508 7.382

Konsumsi 14.930 15.295 15.659 16.020 16.295

Surplus - 9.598 - 9.201 - 11.476 - 9.174 - 8.912

Sumber: Dinas Pangan TPH Prov. Kaltim, diolah BKPP Prov. Kaltim 2016

Kegiatan budidaya pengembangan 
jagung varietas unggul baru di tingkat 
petani dilakukan dengan menggunakan 
berbagai pola dan variasi tanam. 
Pemanfaatan sistem tanam dilakukan 

dalam upaya peningkatan  produktivitas 
tanaman, perbaikan tingkat rendemen 
biji serta peningkatan indeks 
pertanaman (IP) jagung. Di Kabupaten 
Kutai Kartanegara, petani menanam 
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dengan pola yang masih bervariasi, 
hal ini juga berpengaruh terhadap 
rendemen biji. Sementara itu kegiatan 
pendampingan di lokasi demoplot, 
penggunaan system tanam ganda 
berbasis legowo 2 : 1 diterapkan untuk 
meningkatkan potensi hasil tanaman. Di 
lokasi demoplot juga pernah dilakukan 
penerapan sistim tanam ganda juga 
ditumpangsarikan dengan padi gogo 
(turimanjago) untuk optimalisasi lahan 
dan pendapatan petani.

BPTP Kalimantan Timur telah 

melakukan diseminasi untuk budidaya 
jagung NASA 29 dengan menetapkan 
jarak tanam anjuran untuk sistim double 
row  yaitu 20 cm x (80 cm x 20 cm) 
dengan populasi 100.000 tanaman/ha 
yang telah dimodifikasi dari Balitseral 
(2018b), yang menggunakan jarak 
tanam 20 cm x (90 cm x 20 cm). Khusus 
untuk kegiatan pendampingan ini juga 
menerapkan jarak tanam baris tunggal 
yaitu 70 cm x 20 cm dengan populasi 
71.000 tanaman/ha.

Tabel 5. Keragaan tanaman jagung varietas NASA 29 hasil pengkajian

Pola tanam Tinggi tanaman 
(cm)

Panjang Tongkol 
(cm)

Diameter Tongkol 
(cm) Jumlah baris

Sistem tanam 
ganda 198,33 18,91 4,7 15

Sistem tanam 
tunggal 224 21,5 4,7 15

Penerapan jarak tanam di tingkat 
petani masih bervariasi tergantung 
lokasi dan pola kebiasaan petani. 
Petani di Kutai Kartanegara telah 
menggunakan sistim tanam ganda 
dengan jarak tanam (80 cm x 20 cm) x 20 
cm (1-2 biji perlubang tanam). Di lahan 
ini juga diterapkan sistim tanam ganda 
di tumpangsarikan dengan padi. Jarak 
antar jagung baris ganda 20 cm dan jarak 
tugal dalam barisan 20 cm, ditanam 1-2 
biji per lubang. Jarak baris ganda jagung 
ke baris ganda jagung berikutnya 280 
cm, dan ditanami padi gogo. Dengan 
pengaturan tersebut, populasi jagung 
sekitar 60.000 tanaman/ha sementara 
populasi padi gogo  mencapai 210.000 

tanaman/ha.  Penggunaan NASA 29 
sebagai varietas dalam sistim tanam 
ganda memberikan keuntungan lain 
yaitu peluang tanaman bertongkol dua 
lebih tinggi, pengisian biji penuh sampai 
ke pangkal serta produktivitas jagung 
lebih tinggi.

Upaya peningkatan produktivitas 
juga dilakukan dengan upaya 
pengamanan produksi yaitu dengan 
mengurangi dampak perubahan iklim 
seperti kebanjiran dan kekeringan serta 
pengendalian organisme pengganggu 
tumbuhan (OPT). Perlindungan tanaman 
dilaksanakan untuk mengantisipasi 
dan mengendalikan serangan OPT 
dan DPI dengan meminimalkan 
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kerusakan atau penurunan produksi 
akibat serangan OPT. Pengendalian 
dilakukan berdasarkan prinsip dan 
strategi Pengendalian Hama Terpadu 
(PHT). Khususnya pengendalian dengan 
pestisida merupakan pilihan terakhir bila 
serangan OPT berada di atas ambang 

ekonomi. Penggunaan pestisida harus 
memperhatikan jenis, jumlah dan 
cara penggunaannya sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku 
sehingga tidak menimbulkan resurjensi 
atau resistensi OPT atau dampak lain 
yang merugikan lingkungan.

Tabel 6. Komponen hasil pada jagung varietas NASA 29 yang diuji di Kutai 
Kartanegara, MK 2019 

Berat Tongkol Berat 1000 biji (g) Berat pipilan /10 
tongkol (g) Potensi Hasil (ton/ha)

Sistem tanam ganda 270 4285 10,12

Sistem tanam tunggal 290 3510 7,5

Secara umum pengendalian 
hama tanaman jagung dapat dilakukan 
dengan: 1) Waktu tanam serempak; 
2) Melakukan sanitasi di pertanaman; 
3) Penyemprotan insektisida efektif 
untuk masing-masing hama dilakukan 
secara bijaksana yakni jika serangan 
hama sudah di atas ambang ekonomi. 
Penanggulangan hama dan penyakit 
dengan cara biologis saat ini dilakukan 
hanya dengan membiarkan musuh 
alaminya.

Beberapa cara pengendalian 
hama dan penyakit jagung yang 
telah dilakukan pada pengkajian 
pengembangan Jagung NASA 29, antara 
lain: 1) penggunaan varietas tahan;  2) 

kultur teknis; 3) penggunaan pestisida.  
Kasijadi et al. (2000), melaporkan bahwa 
sebagian besar varietas jagung yang 
telah dilepas tahan terhadap penyakit 
bulai dan beberapa penyakit lain, namun 
belum diketemukan varietas yang tahan 
terhadap hama. Penggunaan pestisida 
dalam pengkajian ini menggunakan 
pestisida yang ramah lingkungan 
berstandar WHO dan FAO dengan 
menerapkan prinsip 5 tepat (Jenis, 
Sasaran, Waktu, Dosis, dan Cara). Kasijadi 
et al. 2000, juga menyebutkan bahwa 
penggunaan pestisida merupakan 
alternatif terakhir untuk mencegah 
luapan hama. 

Tabel 7. Produktiviitas tanaman jagung NASA 29 hasil pengkajian
Uraian Produktivitas (t/ha) Pengkajian (t/ha) Deskripsi  (t/ha) Potensi Hasil (t/ha)

Keterangan NASA 29 6,919 10,6 13,5
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KESIMPULAN 
1. Lahan kering dataran rendah 

mempunyai potensi untuk 
pengembangan tanaman jagung 
dengan sistem pengelolaan dengan 
inovasi teknologi yaitu Integrated 
Crops Land Management yakni 
memadukan penggunaan pupuk 
hayati, pupuk organik, pupuk 
anorganik, dan pestisida ramah 
lingkungan

2. Hasil panen jagung varietas NASA 
29 pada agroekosistem lahan 
kering daratan rendah menunjukan 
produktivitas yang dapat mencapai 
6,919 t/ha pipilan kering.

3. Potensi produksi  jagung NASA 
29 pada agroekosistem lahan 
kering dataran rendah masih 
dapat ditingkatkan dengan inovasi 
teknologi pengelolaan lahan dan 
tanaman terpadu.
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UTAMA TERHADAP PRODUKSI PADI DI KALIMANTAN TIMUR
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ABSTRAK
Hama utama pada padi yang banyak menimbulkan kerugian antara lain  pengerek 
batang padi, tikus, blast, dan wereng batang coklat. Pengkajian bertujuan untuk 
mengetahui tingkat serangan hama utama padi di Kalimantan Timur. Kegiatan 
ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder yang diambil dari Dinas 
Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan data primer yang diambil dari hasil 
penelitian yang dilakukan di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong  Seberang, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, pada MK 2018. Penelitian pada lahan kelompok tani 
menggunakan benih Inpago 5 yang disemai terlebih dahulu.  Jarak tanam 40 cm x 
20 cm, 1 batang/lubang. Pupuk yang digunakan  300 kg/ha NPK Pelangi + 600 kg/
ha pupuk organik, dan 20 kg/ha kapur. Hasil pengkajian menunjukkan intensitas 
tertinggi, serangan enam OPT utama padi di Kalimantan Timur dari  tahun 2010 
sampai 2015, ditemukan pada hama penggerek batang padi (9.748 ha), kemudian 
tikus (9.722 ha). Dari luas serangan tersebut, intensitas serangan dengan berbagai 
kategori mencapai (7582 ha) sedangkan kategori berat (puso) mencapai 2.052,18 
ha. Tanaman yang mengalami serangan berat (puso) dari tahun 2010-2015 yaitu 
blas dengan luas serangan mencapai 2039,45 ha.  Hasil pengkajian pada varietas 
unggul Inpago 5 yang dipadukan dengan cara tanam olah tanah minimum (OTM) di 
Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa intensitas serangan penggerek 
batang padi terendah ditemukan mencapai (1,39%), sedangkan tertinggi ditemukan 
mencapai (5,31%). Intensitas serangan busuk pelepah padi terendah ditemukan 
mencapai (2,07%) dan tertinggi mencapai (12,50%). Intensitas serangan OPT di 
Kalimantan Timur mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat tetapi pada tahun 
2012-2013 mengalami penurunan.  Ini berarti dengan adanya kegiatan pengamatan, 
peramalan, pencegahan dan pengendalian yang mendapat perhatian cukup besar 
akan dapat mengantisipasi serangan OPT pada tanaman padi.

Kata kunci: Inpago 5, OPT, varietas, intensitas serangan, PBP

PENDAHULUAN
Padi (Oryza sativa L.) merupakan 

komoditas penting dan menempati 
urutan pertama di Indonesia. Sebagai 
bahan pangan utama, kesinambungan 
produksi sangat dibutuhkan agar 
kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga. 
Selain itu peningkatan teknologi, 
perbaikan varietas dan perbaikan teknik 

budidaya, maka perlu dilakukan secara 
berkesinambungan agar produksi padi 
terus berlanjut.

Padi merupakan hasil pertanian 
yang utama karena merupakan bahan 
pokok makanan masyarakat Indonesia 
bahkan dunia. Akan tetapi, tidak setiap 
musim panen padi sesuai dengan 
harapan para petani. Hal ini diakibatkan 
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banyak faktor, salah satunya akibat 
serangan hama padi yang merusak 
tanaman padi. Hama yang merupakan 
musuh utama para petani adalah 
wereng (Sujadmiko, 2017).

Kebutuhan bahan pangan akan 
beras terus meningkat sejalan dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan 
diiringi dengan konsumsi domestik 
yang terus meningkat. Kalimantan Timur 
masih mengandalkan pangan impor 
untuk memenuhi kebutuhan, sehingga 
upaya peningkatan produksi pangan  
terus ditingkatkan.

Kendala yang sering dihadapi 
oleh petani yaitu adanya organisme 
pengganggu tanaman (OPT). Salah satu 
pengganggu produksi tanaman padi 
diantaranya adalah hama tanaman, 
dimana hama ini menimbulkan gangguan 
pada tanaman padi secara fisik, dapat 
disebabkan oleh serangga, tungau dan 
moluska (Wiyono, 2007). Salah satu 
hama yang sering mengakibatkan gagal 
panen padi yaitu serangan Wereng 
Batang Coklat (WBC) (Ningsih, 2016). 
Kerusakan yang ditimbulkan oleh WBC 
mampu mengakibatkan terjadinya 
gagal panen (Setyorini 2et al., 2013). 

Setiap tahun WBC menyerang 
tanaman padi di beberapa tempat di 
Indonesia. Pada tahun 2010, serangan 
wereng cokelat yang diikuti penyakit 
virus kerdil hampa dan virus kerdil 
rumput hingga terjadi penurunan 
produksi padi sebesar 1,1% pada tahun 
2011 (65,756 juta ton gabah kering 

giling (GKG))dari produksi tahun 2010 
(66,469 juta ton GKG). Luas serangan 
wereng batang cokelat meningkat 5 kali 
lipat dari 47.473 ha pada tahun 2009 
menjadi 218.060 ha pada tahun 2011 
(Baehaki, 2012).

Wereng mempunyai musuh 
alami, yaitu laba-laba. Namun pada 
kenyataannya musuh alami wereng 
tidak dapat menghilangkan keberadaan 
wereng ini. Kemudian yang dilakukan 
oleh petani adalah menggunakan bahan 
kimia insektisida secara berlebihan 
untuk menanggulangi serangan 
wereng tersebut. Akibat dari pemakaian 
insektisida tersebut adalah matinya 
musuh alami wereng. Akibat lainnya, 
nasi yang dimakan oleh manusia adalah 
nasi yang tercemar oleh bahan kimia 
yang beracun dan berpotensi tumbuh 
berbagai penyakit di dalam tubuh 
pengonsumsi nasi tersebut (Sujatmiko, 
2017). 

Berbagai metode telah dilakukan 
petani untuk mengendalikan hama 
tersebut baik secara fisik dan 
mekanik (Sjakoer, 2010). Selain itu 
dilakukan pengendalian biologis 
dengan memanfaatkan musuh 
alami. Pengendalian ini dianggap 
paling aman dan mampu menjaga 
keseimbangan ekosistem, namun hasil 
dari pengendalian tersebut baru dapat 
terlihat dalam jangka waktu yanglama 
(Syahrawati et al., 2010).Di jawa barat 
terdapat beberapa varietas padi yang 
di tanam oleh petani di lapangan 
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diantaranya, Pelita, Inpari 13, Sintanur, 
Ciliwung, Ciherang, IR42, Cibogo, 
Cisadane, Inpari32, dan Inpari 33.

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat serangan  
OPT pada tanaman padi yang terjadi 
di Kalimantan Timur periode waktu 
2010 – 2015 dan pengaruhnya terhadap 
produksi padi di Kalimantan Timur.

METODOLOGI
Kegiatan ini menggunakan dua 

sumber data yang masing-masing 
merupakan data sekunder dan data 
primer. Data sekunder di kumpulkan 
dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura yang terkait dengan tingkat 
serangan OPT dan data komponen 
produksi dikumpulkan dari Badan 
Statistik. Sedangkan data primer diambil 
dari hasil kegiatan pendampingan 
BPTP Kaltim yang dilaksanakan di Desa 
Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong 
Seberang pada MK 2018. Data yang 
berasal dari Dinas Pangan meliputi 
tingkat serangan OPT yang terdiri atas 
OPT utama yaitu Penggerek Batang 
Padi, Wereng Batang Coklat, Tikus, Blas, 
BLB/Kresek, dan Tungro. Data yang 
dikumpulkan dari BPS terdiri atas Luas 
Tanam, Luas Panen, dan Produksi yang 
diperoleh selama 2010-2015.

Tahapan Kegiatan
Penanaman

Pengkajian tersebut merupakan 
pengujian varietas unggul baru padi 
yang dipadukan cara tanam dengan 

olah tanah minimum (minimum tilage). 
Lahan berukuran ± 1.800 m2. Benih 
yang digunakan merupakan VUB 
varietas Inpago 5, meskipun di lahan 
kering tetapi penanaman dengan pola 
pindah tanam. Bibit akan dipindah ke 
lubang tanam pada umur persemaian 
15 hari. Jarak tanam yang digunakan : 40 
cm x 20 cm dengan 1 batang perlubang 
tanam. Populasi keseluruhan tanaman ± 
125.000 batang.

Pemupukan
Pupuk organik digunakan setelah 

tanaman hidup dan tumbuh. Dosis 
pupuk yang digunakan : 300 kg/ha 
NPK pelangi diberikan dua kali selama 
pertumbuhan tanaman. Pupuk hayati 
diberikan sebanyak 20 kg dicampur 
dengan pupuk organik (600 kg/ha) dan 
kapur (400 kg/ha) lalu disebar merata ke 
seluruh lahan.

Pemeliharaan 
Tanaman padi dipelihara dengan 

inovasi teknologi : Integrated Crops 
Land Managemen atau manajemen 
pengelolaan lahan dan tanaman 
terpadu.  Pemeliharaan yang utama 
adalah penyiraman karena penanaman 
dilaksanakan pada musim kering 
(MK). Pengendalian OPT dengan 
menggunakan pestisida yang ramah 
lingkungan dengan menerapkan prinsip 
5 tepat (Jenis, Sasaran, Waktu, Dosis, 
dan Cara).

Pengamatan 
Jenis data yang dikumpulkan 

data pertumbuhan dan komponen 
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hasil diambil berdasarkan rata-rata 10 
tanaman contoh tiap petak ubinan, 
meliputi; Jumlah anakan per rumpun. 
Pengamatan intensitas serangan hama 
penggerek batang dan penyakit busuk 
pelepah dihitung dengan menggunakan 
rumus (Samrin et al,.2013): 

I =
a

x 100%
a+b

I   = Intensitas serangan (%)
a  = Jumlah anakan terserang
b  = Jumlah anakan sehat

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hama merupakan kendala 

yang perlu selalu diantisipasi 
perkembangannya karena dapat 
menimbulkan kerugian bagi petani. 
Laporan DPTPH Kaltim (2017), 
menyebutkan bahwa hama dan penyakit 
yang sering merusak tanaman padi 
dalam 2010 – 2015 adalah penggerek 
batang dengan dengan luas serangan 
rata-rata 1.624,7 ha/tahun, diikuti oleh 
tikus (1.620,3 ha/tahun), Blas (703,5 ha/
tahun), wereng batang coklat (588,5 
ha/tahun) Gambar 1 menunjukkan 
bahwa, ada enam hama dan penyakit 
utama yang menyerang tanaman padi 
di Kaltim sehingga harus mendapat 
prioritas dalam penanganannya di 
samping hama potensial lainnya seperti 
hama putih, hama putih palsu, kepik 
hitam, keong mas, tungro, dan hawar 
daun bakteri.

Untuk meningkatkan produksi padi 
dilakukan dengan memperbaiki kultur 
teknik budidaya padi sawah maupun 

padi gogo dan menanam padi varietas 
unggul bersertifikat. Varietas unggul 
berperan penting dalam program 
peningkatan produksi padi. Selain 
berdaya hasil lebih tinggi 5 – 8 ton/ha, 
berumur pendek, 110-135 hari, dengan 
umur yang lebih pendek. Varietas 
unggul memiliki keunggulan seperti 
tahan terhadap hama dan penyakit 
tertentu, toleran terhadap cekaman 
abiotik dan rasa nasi pulen (Hidayanto 
et al., 2016). 

Serangan organisme pengganggu 
tanaman (OPT) pada komoditas padi 
periode Oktober-Maret dan April-
September di Kalimantan Timur 
mengakibatkan kerugian yang 
ditanggung petani dan pemerintah.  
Prosentase kehilangan hasil terhadap 
luas panen dan produksi mencapai 1,09% 
dengan total luas 1.030 ha atau setara 
42.446 kwintal gabah kering panen 
(GKP). Tetapi selama tahun 2016-2017 
terjadi kenaikan produksi dari 305.337 
ton (2016) mengalami kenaikan menjadi 
400.102 ton (2017) hal ini didukung 
adanya peningkatan luas panen dan 
produktivitas padi (Kementan RI. 2018).

Terdapat enam jenis OPT, meliputi 
tikus, penggerek batang, wereng batang 
coklat, hawar bakteri/BLB, tungro, 
dan blast. OPT yang tingkat serangan 
pada kategori ringan paling luas, yakni 
berupa serangan penggerek batang 
yang mencapai 8.640,64 ha disusul 
wereng batang coklat yang mencapai 
7.481,41 ha.
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Serangan pada kategori berat yang 
terluas terjadi pada OPT penggerek 
batang padi yang mencapai 60 ha dan 
tungro yang mencapai 81 ha. Akibat 
tingginya serangan OPT tersebut, 
luas areal padi yang mengalami puso 
mencapai 2.052,18 ha dengan total 
luas serangan dari berbagai kategori 
mencapai 7.582,78 ha (2015) (Gambar 
2). Terjadinya serangan OPT yang 
mencapai 1,99 % pada periode tersebut 
sampai berdampak pada turunnya target 
pangan Kaltim. Meskipun nilai tersebut 
sangatlah kecil jika dibandingkan luas 
areal tanam yang mencapai 102.960 
ha dengan target produksi sebesar 
429.079 ton GKP tetapi berdampak pada 
penurunan produksi padi (Kementan. 
2018). 

Serangan tikus pada musim tanam 

tahun 2010-2015 juga cukup lumayan 
tinggi, yakni mencapai rata-rata 1.620,3 
ha. Akibatnya, total potensi kehilangan 
hasil mencapai 66.757,73 kwintal GKP. 
Tingginya potensi serangan OPT yang 
terjadi pada musim tanam antara 
tahun tersebut, tidak lain adalah 
akibat cuaca yang tidak menentu dan 
terjadinya hujan sepanjang tahun 
meskipun belum merata. Akibatnya, 
tingkat kelembapan meningkat yang 
berpotensi tumbuhnya OPT tersebut. 
Sebagaimana diketahui, musim tanam 
tahun 2015 Kaltim menargetkan 
produksi padi sebesar 429.079 ton GKP, 
dengan produktivitas 41,2 kwintal/
ha. Target tersebut didapatkan dari 
luas areal tanam 2014/2015 mencapai 
109.115 ha dengan luas panen 102.960 
ha (Kementan. 2018). 

Gambar 1. Luas serangan OPT utama padi dari tahun 2010–2015 di Kalimantan Timur (ha)
Sumber :Dinas Pangan TPH Kalimantan Timur (2017) 
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Gambar 3. Perkembangan luas serangan OPT utama padi dari tahun 2010–2015 di 
Kalimantan Timur

Sumber :Dinas Pangan TPH Kalimantan Timur (2017)
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Kondisi kerusakan akibat serangan 
Organisme Pengganggu Tanaman 
(OPT) cenderung mengalami kenaikan 
dari tahun 2013. Luas lahan yang 
terkena serangan OPT tahun 2014, 
seluas 6664 ha, kemudian mengalami 
kenaikan  menjadi 5.530,6 ha dengan 

luas serangan kategori puso sebesar 
2052,2 ha. Ini berarti kegiatan 
pengamatan, peramalan, pencegahan 
dan pengendalian perlu mendapat 
perhatian yang cukup besar sehingga 
serangan OPT pada tanaman dapat 
lebih dini diantisipasi (Tabel 1).
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Tabel 1. Serangan OPT Tanaman Pangan Padi 2013-2015 Provinsi Kalimantan Timur 
(ha)

No Kabupaten
OPT Utama

2013 2014 2015
T P T P T P

1 Kutai Kartanegara 1001 0 2593 0 1269,8 478,7
2 Kutai Timur 305,5 0 392,5 0 408,2 126,2
3 Kutai Barat 76,5 0 156 0 35,3 7,8
4 Samarinda 948,5 0 469 0 473,33 155,13
5 Balikpapan 12 0 43,5 0 10 10
6 Paser 321,5 0 449 0 568,05 140,05
7 Penajam Paser Utara 1340 0 2440 0 2702,2 1119,1
8 Berau 76 0 121 0 63,75 15,25
9 Bontang 0 0 0 0 0 0
10 Mahakam Ulu 0 0 0 0 0 0

Jumlah 4080 0 6664 0 5530,6 2052,2
Keterangan : T : Terkena, P : Puso
Sumber : Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura, 2016. 

Tingkat Serangan Hama 
Penggerek Batang Padi (PBP) Varietas 
Inpago 5 yang ditanam dengan olah 
tanah minimum (minimum tilage) 
memperlihatkan intensitas serangan 
hama penggerek batang paling rendah 
(1,39%), sedangkan tertinggi ditemukan 
pada plot 3, semua plot ditanam secara 
OTM (Tabel 2). Ketahanan suatu varietas 
terhadap serangan hama ditentukan 
faktor genetik yang dimiliki oleh varietas 
tersebut. Menurut Untung (1996), ada 
dua faktor gen yang menentukan suatu 
tanaman tahan terhadap serangan yaitu 
gen horisontal resisten dan gen vertikal 
resisten. Pada Tabel 2 juga terlihat bahwa 
intensitas serangan busuk pelepah (BP) 
terendah ditemukan pada plot 4 yakni 
sebesar (2,07%)  dan tertinggi pada plot 
2 sebesar (12,50%). Hal ini menunjukkan 
bahwa varietas Inpago 5 yang ditanam 

dengan cara OTM memperlihatkan 
adanya ketahanan terhadap hama 
penggerek batang dan busuk pelepah. 

Penanaman secara OTM (Olah 
Tanah Minimum) memperlihatkan 
intensitas serangan hama yang rendah 
hal ini sesuai dengan sifat Inpago 5 yang 
mempunyai ketahanan OPT yaitu tahan 
terhadap beberapa ras penyakit blas. 
Pada kegiatan penelitian yang dilakukan 
di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, menunjukkan bahwa, 
produksi yang dicapai  Inpago 5 yang 
dikaji lebih tinggi dari potensi hasil 
(7,50 t/ha). Hal ini menunjukkan bahwa 
pengelolaan lahan dengan konsep 
pengelolaan lahan dan tanaman terpadu 
(integrated crops land management), 
menggunakan pupuk organik, pupuk 
hayati (Petrobio) dan pupuk kimia 
memberikan peningkatan produksi 
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(20,97 %) dibandingkan dengan potensi 
hasil (± 6,2 t/ha) pada agroekosistem 

lahan kering dataran rendah di Kutai 
Kartanegara Kalimantan Timur.   

Tabel 2. Pengamatan terhadap serangan penggerek batang dan busuk pelepah pada 
tanaman padi Inpago 5 pada lahan kering di Kutai Kartanegara, MK 2018

Petak 
Pengamatan Jumlah Anakan

Intensitas 
Serangan PBP 

(%)

Kategori 
Serangan

Intensitas 
Serangan 

Busuk Pelepah 
(%)

Kategori 
Serangan

Plot 1 16 2,50 Ringan 6,30 Ringan

Plot 2 14,4 1,39 Ringan 12,5 Sedang

Plot 3 11,3 5,31 Ringan 7,96 Ringan

Plot 4 14,5 4,14 Ringan 2,07 Ringan

KESIMPULAN 
1. Serangan 6 OPT utama terluas 

pada padi dari tahun 2010-2015 di 
Kalimantan Timur ditemukan pada  
hama Penggerek Batang Padi (9.748 
ha), kemudian disusul tikus (9.722 
ha). Serangan  OPT utama terluas 
pada kategori puso terjadi pada 
tahun 2011 (11 ha), kemudian pada 
tahun 2015 terjadi lagi kategori puso  
(2.052,18 ha). 

2. Serangan penggerek batang padi 
terluas terdapat di Kabupaten 
Panajam Paser Utara MT 2015, 
intensitas serangan penggerek 
batang padi ditemukan dari terendah 
sampai berat (1.114,1 ha) dan terjadi 
puso sebesar (5 ha). 

3. Intensitas serangan penggerek batang 
padi pada VUB Inpago 5 terendah 
ditemukan (1,39%) dan tertinggi 
mencapai (5,31%). Intensitas 
serangan busuk pelepah pada 

VUB Inpago 5 terendah ditemukan 
(2,07%), tertinggi mencapai (12,5%).

4. Kehilangan hasil akibat serangan tikus 
kurun waktu 2010-2015 mencapai 
66.757,73 ku GKP, kehilangan hasil 
akibat serangan OPT dari berbagai 
kategori mencapai 84.549,816 ku. 
Kehilangan hasil selama musim 
tanam 2016-2017 mencapai 42.446 
ku GKP.

DAFTAR PUSTAKA

Baehaki. SE. 2012. Perubahan 
Pengendalian Hama Terpadu 
(PHT) Konvensional Menuju PHT 
Biointensif. Prosiding Seminar 
Nasional Inovasi Teknologi Berbasis 
Ketahanan Pangan Berkelanjutan. 
Puslitbangtan. Buku 2. P. 203-214.

Dinas Pangan Tanaman Pangan 
Hortikultura. 2016. Laporan 
Tahunan Dinas Pangan Tanaman 
Pangan Hortikultura Provinsi 
Kalimantan Timur. 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019304

Dinas Pangan Tanaman Pangan 
Hortikultura. 2017. Laporan 
Tahunan Dinas Pangan Tanaman 
Pangan Hortikultura Provinsi 
Kalimantan Timur. 

Hidayanto, M. dan M. Rizal. 2016. 
Deskripsi Varietas Unggul Baru 
(VUB) Padi. Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian Kalimantan 
Timur. Badan Litbang Pertanian.

Kementerian Pertanian RI. 2018. Statistik 
Pertanian 2018. Pusat Data 
dan Sistem Informasi Pertanian 
Kementerian Pertanian RI, Jakarta. 

Ningsih, N.F., E. Ratnasari, dan U. 
Faizah. 2016. Pengaruh Ekstrak 
Daun Kumis Kucing (Orthosiphon 
aristatus) terhadap mortalitas 
hama wereng coklat (Nilaparvata 
lugens). LenteraBio 5 (1) : 14-19

Samrin dan Muh. Taufiq R. 2013. Jenis 
dan Serangan Hama Penyakit 
Tanaman Padi di Kabupaten 
Konawe Sulawesi Tenggara. 
Prosiding Seminar Nasional Inovasi 
Teknologi Pertanian Spesifik 
Lokasi, Kendari, 21-22 November 
2013. Badan Litbang Pertanian, 
Kementerian Pertanian.

Setyorini, SD. Sholahuddin, dan A. 
Sulistyo. 2013. Existence of brown 
planthopper’s natural enemies on 
some rice varieties using different 
cultivation techniques. Journal of 
Agronomi Research 2 (5) : 8-17

Sjakoer. NAA. 2010. Mortalitas Hama 
Wereng Punggung Putih Setelah 
Dimangsa oleh Serangga Predator 
(Pengamatan Visualisasi di Green 
House). Jurnal El-hayah 1 (2) : 35-
39.

Sujadmiko, D. 2017. Rancang Bangun 
Alat Pembasmi Hama Wereng 
Bebas Insektisida Berbasis 
Mikrokontroler Atmega 16 Dengan 
Menggunakan Panel Surya. 
Skripsi Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. eprints.
umpo.ac.id/2993/2/BAB%20I.pdf.

Syahrawati, M. Busniah, dan N Nelly. 
2010. Sosialisasi Teknik Konservasi 
Musuh Alami Wereng Coklat 
(Nilaparvata lugens) pada Petani 
Perempuan, Lembaga Pengabdian 
kepada Masyarakat. Universitas 
Andalas. Padang.

Untung, K. 2000. Pengantar Pengelolaan 
Hama Terpadu. Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta.  

Wiyono. S. 2007. Perubahan Iklim 
dan Pemicu Ledakan Hama dan 
Penyakit Tanaman dalam Wibowo 
T.B. dan Sutikno. 2016. Prediksi 
Serangan Hama Pada Tanaman 
Padi Menggunakan Jaringan Syaraf 
Tiruan Backpropagation. Jurnal 
Teknik Informatika Vol. 9 No. 2, 
Oktober 2016. Diakses September 
2019.



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 305

RESPONS PETANI TERHADAP PUPUK KOMPOS AKAR RUMPUT RAWA 
(KOSKARURA) PADA TANAMAN JAGUNG PULUT (ZEA MAYS CERITINA)

The Farmers’ Responses to the Use of Swamp Grass Root as Compost (Koskarura) on 
the Glutinous Corn Plant (Zea mays Ceritina)
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ABSTRACT
This aims of study were to find out the best dose of Koskakura fertilizer on the growth and 
production of glutinous corn plant (Zea mays ceritina) and to examine the changes of 
the farmers’ knowledge, skill and attitude after given the counselling on the application 
of Koskakura on glutinous corn plant. The experiment was conducted at Practicum Area 
of Agriculture Development Polytechnic (Polbangtan) of Gowa  and the counselling 
was conducted at Biring Je’ne Farmer Group, Pakkatto Village, Bontomarannu District, 
Gowa Regency. The study applied 4 treatments and 3 repetitions; therefore there were 
12 experiment plots in the study. The data was analysed using variance analysis. If the 
result had significant different, a BNT test would be conducted.The results of variance 
analysis and BNT test showed that P3 gave the best result on the plant height (196.4 
cm), number of leaves (10 sheets), fruit weight (124.3 gram), and cob length (16.2 cm). 
Furthermore, based on the counselling evaluation, it was found that the counseling 
could improve the farmers’ knowledge (46.8 percent), attitude (20.3 percent), and skill 
(48.4 percent).

Keywords: Koskarura, liquid organic fertilizer, glutinous corn

ABSTRAK
Kajiwidya ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi pupuk kompos akar rumput 
rawa (koskarura) pada tanaman jagung pulut dan juga untuk mengetahui tingkat 
perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani petani dalam penggunaan 
pupuk koskarura pada tanaman jagung pulut. Kajiwidya dilaksanakan di Lahan 
Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa dan kegiatan 
penyuluhan dilaksanakan di Kelompok Tani Biring Je’ne, Desa Pakatto, Kecamatan 
Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Kajiwidya dilakukan dengan membuat plot 
percobaan sebanyak 4 perlakuan dan 3 ulangan sehingga terdapat 12 plot percobaan. 
Hasil analisis sidik ragam dan uji lanjutan BNT menunjukkan hasil  terbaik adalah P3 
mulai dari tinggi tanaman (196,4 cm), jumlah daun (10 helai), berat buah (124,3 
gram) dan panjang tongkol (16,2 cm). Sedangkan hasil evaluasi penyuluhan terjadi 
peningkatan pengetahuan sebesar 46,8 persen ; sikap 20,3 ; persen dan keterampilan 
48,4 persen.

Kata Kunci : Koskarura, Pupuk Organik Cair, Jagung Pulut
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PENDAHULUAN
Sektor pertanian merupakan 

sektor yang menopang kehidupan 
sebagian besar masyarakat Indonesia. 
Oleh karena itu, sektor pertanian di 
Indonesia perlu terus dikembangkan 
seiring dengan pertambahan jumlah 
penduduk dan perkembangan 
teknologi guna meningkatkan produksi 
hasil pertanian. Produksi hasil pertanian 
berperan penting dalam pembangunan, 
terutama untuk memenuhi konsumsi 
pangan masyarakat.

Pengembangan pangan untuk 
ketahanan pangan nasional diantaranya 
berlokasi di wilayah Sulawesi Selatan 
dengan penekanan pada beberapa 
komoditi salah satunya adalah jagung. 
Jagung yang menjadi komoditi 
unggulan adalah jagung pulut. Jagung 
pulut (Zea mays ceritina) termasuk jenis 
jagung khusus yang makin populer 
dan banyak dibutuhkan konsumen dan 
industri. Luas lahan jagung di Provinsi 
Sulawesi Selatan adalah 295.115 ha 
dengan produksi rata-rata 5.1 ton 
per ha (BPS Prov. Sulawesi Selatan, 
2018). Sementara, luas lahan jagung 
di Kabupaten Gowa 41.445 ha dengan 
produksi rata-rata 5.4 ton per ha (BPS 
Kab. Gowa, 2018).

Desa Pakatto merupakan salah 
satu desa di Kecamatan Bontomarannu 
Kabupaten Gowa dengan penduduk 
mayoritas petani. Jumlah penduduk di 
Desa Pakatto pada tahun 2019 sebanyak 
4.498 dengan penduduk yang bermata   

pencaharian  petani  sebanyak
498 orang. Komoditi unggulan di 

Desa Pakatto adalah tana-man jagung, 
salah satunya adalah jagung pulut. Luas 
lahan tanaman jagung pada tahun 2019 
yaitu 39 ha, sementara produksinya 
sebanyak 191.1 ton per tahun atau  
setara  dengan 4.9 ton per ha (Wenni, 
2019).

Petani di Desa Pakatto umumnya 
masih menggunakan pupuk anorganik 
dalam budidaya tanaman jagung. 
Penggunaan pupuk anorganik selalu 
diikuti dengan masalah lingkungan, 
seperti menurunnya bahan organik 
tanah. Kandungan bahan organik tanah 
saat ini rendah sekitar (<2%) sedangkan 
kandungan bahan organik tanah 5 
persen untuk kebutuhan tanaman yang 
normal (Sugowo, 2010). Penggunaan 
pupuk organik di Desa Pakatto 
umumnya masih rendah karena petani 
belum mengetahui manfaat dan cara 
pembuatan pupuk organik.

Pemberian pupuk organik 
diharapkan dapat menciptakan 
kondisi tanah (sifat fisik, kimia dan 
biologi) terpelihara dengan baik 
sehingga meningkatkan produktivitas 
tanaman. Hal yang lebih diharapkan 
adalah penggunaan pupuk organik 
dapat menekan atau meminimalkan 
penggunaan pupuk anorganik dan 
juga mampu mengarahkan petani 
untuk menggunaan pupuk organik. 
Salah satu pupuk organik yang dapat 
digunakan adalah pupuk kompos akar 
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rumput rawa (koskarura). Berdasarkan 
hal di atas, perlu dilakukan kajiwidya 
mengenai respons petani terhadap 
pupuk koskarura pada tanaman jagung 
pulut.

METODE PELAKSANAAN
Kegiatan kajiwidya ini dilaksanakan 

selama 3 bulan yang dimulai dari 
bulan Maret sampai Juni 2019, 
bertempat di lahan kampus Politeknik 
Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 
Gowa. Sedangkan lokasi penyuluhan 
dilaksanakan di kelompok tani Biring 
Je’ne, Desa Pakatto, Kecamatan 
Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Alat yang digunakan dalam 
kajiwidya ini adalah cangkul, parang, 
babat, gembor, tali rafia, meteran, 
gunting, papan sampel, timbangan, 
kalkulator dan alat tulis. Sedangkan 
bahan yang digunakan antara lain benih 
jagung pulut, pupuk kandang (sebagai 
pupuk dasar), air, kompos akar rumput 
rawa, air kelapa muda, kapur sirih dan 
penyedap rasa (vetsin).
Metode Pelaksanaan Kajiwidya

Metode yang digunakan dalam 
kajiwidya ini yaitu Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 
perlakuan dan 3 ulangan, sehingga 
terdapat 12 plot percobaan. Panjang plot 
2,5 m dan lebar 1.5 m. Jarak tanam yang 
digunakan yaitu 25 cm x 60 cm sehingga 
terdapat 27 tanaman setiap plot. Jadi 
untuk 12 plot percobaan terdapat 324 
tanaman. Jumlah sampel yang diamati 
dalam setiap plot percobaan berjumlah 

6 (tiga) tanaman, sehingga didapat 
72 sampel. Perlakuan yang diberikan 
adalah :

P0 : kontrol
P1 : 188 ml per tanaman 
P2 : 237 ml per tanaman 
P3 : 355 ml per tanaman

Pembuatan Pupuk Koskarura Alat 
dan Bahan

Alat yang dibutuhkan dalam 
pembuatan pupuk koskarura adalah 1 
buah ember, 1 buah pengaduk, 1 lembar 
plastik penutup, 1 buah pisau/parang 
dan seutas tali. Sedangkan bahan yang 
dibutuhkan adalah 2 liter air kelapa 
muda, 2 kg kompos akar rumput rawa, 
20 liter air, 200 gr bawang merah, 50 
gr kapur sirih dan 50 gr penyedap rasa 
(vetsin).
Cara Pembuatan

Langkah pertama ember diisi 
air sebanyak 20 liter, kemudian 
ditambahkan 2 liter air kelapa muda 
kedalam ember yang berisi air 20 liter. 
Setelah itu bawang merah dicacah 
hingga menjadi potongan kecil-kecil 
lalu dimasukkan ke ember, lalu  kompos 
akar rumput rawa dimasukkan ke 
dalam ember. Selanjutnya dimasukkan 
kapur sirih dan penyedap rasa (vetsin) 
ke dalam ember. Keseluruhan bahan 
yang telah dimasukkan ke dalam ember 
diaduk hingga rata. Setelah benar-benar 
rata, tutup menggunakan penutup 
plastik lalu kencangkan dengan tali. 
Terakhir simpan ditempat yang teduh/
tidak terkena matahari secara langsung. 
Simpan selama 1x24 jam.
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Cara Pengaplikasian
Pupuk koskarura diaplikasikan 

sesuai dengan perlakuan, yaitu P0 
tanpa pemberian, P1 dosis 118 ml per 
tanaman, P2 dosis 237 ml per tanaman 
dan P3 dosis 355 ml per tanaman. 
Masing-masing perlakuan ditambahkan 
air sebanyak 296 ml, kemudian diberikan 
ketanaman dengan cara disiram 
dibagian pangkal batang.

Teknik Budidaya Jagung Pulut 
Pengolahan Lahan

Pengolahan tanah d i l a k u k a n 
dengan cara membalik tanah dan 
memecah bongkah tanah agar diperoleh 
tanah yang gembur untuk memperbaiki 
aerasi. Pengolahan tanah dilakukan dua 
kali, yaitu diluku dan dirotari.

Pembuatan Plot Percobaan
Setelah tanah diolah, dibentuk plot 

percobaan dengan ukuran 2.5 m x 1.5 
m dan tinggi 0.3 m. Juga dibuat saluran 
drainase sepanjang plot percobaan. 
Lebar saluran 0.5 m dengan kedalaman 
0.2 m. Saluran ini dibuat terutama pada 
tanah yang drainasenya jelek.

Pengapuran
Pengapuran dilakukan dengan 

mengukur pH tanah terlebih dahulu 
di lahan kajiwidya lalu diberikan kapur 
sesuai kebutuhan lahan.

Pemupukan Dasar
Pemupukan dasar dilakukan 

dengan memberikan pupuk kandang 
sebanyak 15 ton per ha di lahan 
kajiwidya.

Penanaman
Jarak tanam yang digunakan 

adalah 25 cm x 60 cm. Dalam satu 
plot percobaan terdapat 27 tanaman, 
sehingga dalam 12 plot percobaan 
terdapat 324 tanaman. Penanaman 
dilakukan dengan tugal dan menanam 
2 benih dalam setiap lubang.

Penjarangan dan Penyulaman
Penjarangan bertujuan untuk 

memperbaiki tanaman yang jarak 
tanamnya terlalu dekat. Sedangkan 
Penyulaman bertujuan untuk mengganti 
benih yang tidak tumbuh/mati. Kegiatan 
ini dilakukan 7-10 HST.

Penyiangan dan Pembumbunan
Penyiangan bertujuan untuk 

membersihkan lahan dari tanaman 
pengganggu (gulma). Penyiangan 
dilakukan 2 minggu sekali. Sementara 
pembumbunan dilakukan bersamaan 
dengan penyiangan dan  bertujuan 
untuk memperkokoh posisi batang, 
sehingga tanaman tidak mudah rebah. 
Kegiatan ini dilakukan pada saat 
tanaman berumur 6 minggu.

Pemupukan
Pemupukan dilakukan ketika 

tanaman jagung pulut telah berumur 
7, 14, 21, dan 28 HST. Pemupukan 
dilakukan dengan memberikan pupuk 
koskarura sesuai perlakuan.

Pengairan dan Penyiraman
Setelah benih ditanam, dilakukan 

penyiraman secukupnya, kecuali 
bila tanah telah lembab. Pengairan 
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berikutnya diberikan secukupnya 
dengan tujuan menjaga agar tanaman 
tidak layu. Penyiraman dilakukan setiap 
pagi dan sore hari.

Panen
Panen dilakukan ketika umur 

jagung telah mencapai 65 HST. Panen 
dilakukan dengan cara memutar 
tongkol berikut kelobotnya, atau  dapat 
dilakukan dengan mematahkan tangkai 
buah jagung.

Analisis Data
Untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan terhadap parameter 
pengamatan, maka dilakukan analisis 
varians. Jika berpengaruh nyata, maka 
dilanjutkan denga uji BNT. Dengan 
rumus sebagai berikut:  

Rumus NP BNT = dbα
√2 KT Galat

𝑟
Sedangkan untuk mengetahui 

respons petani terhadap pupuk 
koskarura pada jagung pulut digunakan 
evaluasi penyuluhan pertanian, 
menggunakan skala nilai yakni data 
yang mentah diperoleh berupa angka 
dari tafsiran secara kualitatif dengan 
rumus (Padmowihardjo, 2002) :

Perubahan PKS =
Jumlah Skor

x100 %
Skor Tertinggi

Rancangan Penyuluhan
Materi penyuluhan yang dibawa-

kan dalam kegiatan penyuluhan 
adalah pembuatan pupuk kompos 
akar rumput rawa (koskarura), Metode 
yang digunakan adalah metode 

ceramah, demonstrasi cara dan 
diskusi. Media yang digunakan adalah  
benda sesungguhnya, folder dan LCD. 
Responden yang dipilih adalah anggota 
Kelompok Tani Biring Je’ne dengan 
jumlah anggota sebanyak 25 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan dari perlakuan 

pemberian konsentrasi pupuk koskarura 
yang berbeda pada tanaman jagung 
pulut dengan parameter tinggi tanaman, 
jumlah daun, berat buah dan panjang 
tongkol yang dilakukan pada umur 14, 
28, 42 dan 56 HST. dapat dilihat pada 
uraian berikut.

Tinggi Tanaman
Perkembangan tinggi tanaman 

jagung pulut umur 14-56 HST dapat 
dilihat pada tabel berikut :

Perlakuan
Tinggi Tanaman (Cm)

14 HST 28 HST 42 HST 56 HST
P0 40.0 a 106.2 a 140.4 a 155.0 a
P1 45.1 b 127.7 b 168.3 b 185.5 b
P2 47.0 b 137.0 b 173.8 b 191.1 b
P3 53.6 b 142.1 b 177.4 b 196.4 b
KK 7.39% 3.38% 7.68% 3.54%

BNT 6.85 8.48 17.49 19.50

Tabel diatas menunjukkan  bahwa 
pertumbuhan tanaman jagung pulut 
umur 14-56 HST, P0 berbeda nyata 
dengan P1, P2 dan P3, tetapi P1, P2 
dan P3 tidak berbeda nyata. Namun 
berdasarkan hasil pengukuran, P3 
memberikian pertumbuhan yang lebih 
tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. 
Hal ini disebabkan karena di dalam 
pupuk koskarura mengandung unsur 
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hara yang dibutuhkan untuk proses 
pertumbuhan vegetatif tanaman. Dari 
hasil analisis laboratorium, bahwa 
larutan pupuk koskarura mempunyai 
kandungan N sebanyak 0,06. Dengan 
adanya kandungan tersebut maka akan 
memenuhi kebutuhan nutrisi pada 
tanaman. Napitupulu dan Winarko 
(2017) menyatakan bahwa pemberian 
N yang optimal dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman.

Jumlah Daun
Perkembangan jumlah daun 

jagung pulut umur 14-56 HST dapat 
dilihat pada tabel berikut :

Perlakuan Jumlah Daun (Helai)
14 HST 28 HST 42 HST 56 HST

P0 4 a 6 a 7 a 9 a
P1 4 a 8 b 9 b 9 a
P2 4 a 7 b 8 b 8 a
P3 5 a 8 b 8 b 10 b

KK 8.49 % 0.69 % 4.66 % 7.47 %
BNT tn 1.19 1.11 0.97

Tabel diatas menunjukkan bahwa 
pada 56 HST, P0, P1 dan P2 tidak berbeda 
nyata namun berbeda nyata dengan P3. 
Dengan kata lain, P3 memiliki jumlah 
daun terbanyak dibandingkan dengan 
perlakuan lainnya.

Hal ini disebabkan oleh unsur 
N yang terkandung di dalam pupuk 
koskarura cukup untuk pertumbuhan 
daun pada tanaman jagung pulut. 
Seperti diketahui unsur N pada 
tanaman berfungsi untuk meningkatkan 
pertumbuhan daun sehingga jumlah 
daun menjadi banyak dan akan menjadi 
lebar dengan warna yang lebih hijau. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Firmansyah 
et al (2017) yang menyatakan bahwa 
salah satu fungsi dari unsur N adalah 
untuk pertumbuhan jumlah daun.

Berat Buah
Perkembangan berat buah jagung 

pulut umur 14-56 HST dapat dilihat 
pada tabel berikut :

Perlakuan Berat Buah(gr)
P0 55.0 a
P1 90.3 a
P2 83.7 a
P3 124.3 b

KK 16.41 %
BNT 43.87

Tabel diatas menunjukkan bahwa 
P0, P1 dan P2 tidak berbeda namun 
berbeda nyata dengan P3. Dengan kata 
lain, P3 memberikan buah yang lebih 
berat dari perlakuan lainnya. Hal ini 
disebabkan oleh kandungan unsur hara 
K yang tinggi pada pupuk koskarura 
sebanyak 1,84. Wardhani et al (2014), 
menyatakan bahwa fungsi unsur K pada 
tanaman yaitu dapat membuat biji 
tanaman menjadi padat dan berisi.

Panjang Tongkol
Perkembangan panjang tongkol 

jagung pulut umur 14-56 HST dapat 
dilihat pada tabel berikut :

Perlakuan Panjang Tongkol (cm)
P0 13.4 a
P1 15.4 b
P2 15.3 b
P3 16.2 b

KK 5.87 %
BNT 1.02

Tabel diatas menunjukan rata-rata 
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variabel panjang tongkol jagung pulut 
setelah panen umur 65 hari setelah 
tanam (HST), P0 berbeda nyata dengan 
P1, P2 dan P3, tetapi P1, P2 dan P3 
tidak berbeda nyata. Namun, jika dilihat 
dari hasil pengukuran, P3 memberikan 
tongkol yang lebih panjang dari 
perlakuan lainnya. Panjang tongkol 
disebabkan oleh kandungan unsur N 
pada pupuk koskarura. Unsur Nitrogen 
mengakibatkan meningkatnya panjang 
tongkol dan diameter tongkol jagung, 
sehingga berat tongkol meningkat. 
Pemupukan dapat meningkatkan 
hasil panen secara kuantitatif maupun 
kualitatif. Lingga dan Marsono (2001) 
menyatakan bahwa, pupuk merupakan 
kunci dari kesuburan tanah karena 
berisi satu atau lebih unsur untuk 
menggantikan unsur yang habis diserap 
tanaman.

PELAKSANAAN PENYULUHAN
Keadaan Umum Wilayah

Desa Pakatto merupakan salah satu 
desa/kelurahan yang terdapat dalam 
wilayah Kecamatan Bontomarannu, 
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi 
Selatan. Desa Pakatto terletak dengan 
batas-batas sebagai berikut.
a). Sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Timbuseng
b). Sebelah barat berbatasan dengan 

Kelurahan Bontomanai
c). Sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Nirannuang
d). Sebelah selatan berbatasan dengan 

Desa Sokkolia

Secara administrasi, Desa Pakatto 
terdiri dari 4 (empat) dusun, 11 RW/RK 
dan 27 RT. Keempat dusun tersebut yaitu 
Dusun Pakatto Caddi, Dusun Pakatto 
Lompo, Dusun Parang Carammeng, dan 
Dusun Lantebung. Luas wilayah Desa 
Pakatto adalah 3,1 km2.
Rancangan Penyuluhan

a. Sasaran : Petani jagung di Kelom-
pok Tani Biring Je’ne 
Desa Pakkatto Keca-
matan Bontomarannu 
Kabupaten Gowa.

b. Judul : Pembuatan Pupuk Kos-
karura (Kompos Akar 
Rumput Rawa)

c. Metode : Ceramah, demonstrasi 
cara dan diskusi.

d. Media : Media sesungguhnya, 
folder dan LCD.

Evaluasi Penyuluhan
Evaluasi penyuluhan pertanian 

bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan, sikap dan keterampilan 
responden dalam menerima materi 
penyuluhan, tahapan yang dilakukan 
meliputi evaluasi awal (Pre Test) yang 
bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan, sikap dan keterampilan 
awal responden sebelum penyuluhan, 
sedangkan evaluasi akhir (Post Test) 
yang bertujuan untuk mengetahui 
tingkat pengetahuan, sikap dan 
keterampilan responden setelah 
mengikuti penyuluhan.

Berikut adalah tabel rata-rata 
perubahan pengetahuan, sikap dan 
keterampilan petani.
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Tabel diatas menunjukkan 
bahwa setelah dilakukan penyuluhan 
lalu dievaluasi kembali, ternyata 
pengetahuan responden meningkat 
46,8 persen, sikap 20,3 persen dan 
keterampilan 48.4 persen.

Sedangkan efektifitas penyuluhan 
sebagai berikut:

EP =
Ps−Pr

x 100%
(N.4.Q)−Pr

=
2.762−1.607

x 100%
(25.4.30)−1.607

=
1.155

x 100%
(3.000)−1.607

= 82,91 %

Berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan maka penyuluhan yang telah 
dilaksanakan berada pada nilai 82,91 
persen yang berarti sangat efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Konsentrasi pupuk koskarura 

yang memberikan pengaruh signifikan 
pada tanaman jagung pulut (Zea mays 
ceritina) adalah 355 ml per tanaman.

Saran
Respons petani tentang pembua-

tan pupuk koskarura mengalami 

peningkatan pengetahuan 46.8 persen, 
keterampilan 48,4 persen dan sikap 20.3 
persen dengan efektifitas penyuluhan 
berada pada kategori sangat efektif 
dengan persentase 82,9 persen.
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ABSTRAK
 Rhizoctonia solani merupakan salah satu patogen penting penyebab penyakit 
hawar pelepah pada padi yang dapat hidup di tanaman maupun di tanah. Patogen ini 
menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen padi. Variabilitas R. solani 
yang tinggi menyulitkan identifikasi dan pengendaliannya. Oleh karena itu patogen 
ini menjadi penting untuk dikaji. Tiga belas isolat R. solani berhasil diisolasi dari 
enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan mempelajari variabilitas 
patogen berdasarkan karakter morfologi dan genetiknya. Variabilitas genetik R. 
solani dianalisis dengan Rep-PCR. Hasil analisis klaster berdasakan morfologi 
menunjukkan variabilitas dengan kisaran koefisien similaritas 0,47-1,00. Tiga belas 
isolat R. solani teridentifikasi sebagai R. solani AG1-IA berdasarkan pada pita DNA 
berukuran 137-140bp yang dihasilkan dari hasil amplifikasi menggunakan primer 
spesifik Rs1F/Rs2R. Variabilitas genetik diamati berdasarkan pola pita DNA dengan 
ukuran 165-2700bp dengan primer BOXA1R. Hasil analisis klaster berdasarkan pola 
pita hasil amplifikasi primer tersebut menunjukkan kisaran koefisien kesamaan 
sebesar 0,41-1,00. Semakin tinggi koefisien similaritas, semakin banyak klaster yang 
dapat terbentuk. Berdasarkan klasterisasi morfologi maupun genetik, ketiga belas 
isolat terkelompok menjadi dua kelompok utama. Isolat dari Kabupaten Maros 
tergabung dalam satu kelompok; isolat dari Kabupaten Pangkep, Barru, Pare-pare, 
Sidrap dan Soppeng tergabung dalam kelompok lainnya. Gen yang diduga terkait 
patogenesitas terdeteksi sebagai E3-ubiquitin protein ligase. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dalam langkah-langkah teknis implementasi 
Good Agricultural Practice (GAP) di Sulawesi Selatan.

Kata kunci : genetik, morfologi, padi, Rhizoctonia solani, variabilitas

PENDAHULUAN
 Good Agriculture Practice (GAP) 

adalah cara pelaksanaan budi daya 
tanaman pertanian (pangan, buah 
dan sayur) dan perkebunan secara 
baik, benar dan tepat mencakup 
kegiatan pratanam hingga penanganan 

pascapanen. Salah satu tujuan 
penerapan GAP yaitu meningkatkan 
produksi dan produktivitas. Jika 
produksi dan produktivitas hasil panen 
meningkat maka rantai nilai hasil 
panenpun dapat ikut meningkat. Oleh 
karena itu, penting untuk mengkaji hal 
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preventif dalam mengurangi produksi 
dan produktivitas tanaman padi. Salah 
satunya adalah penyakit hawar pelepah 
padi yang disebabkan oleh Rhizoctonia 
solani.

 Rhizoctonia solani [Kuhn] 
merupakan jamur patogen yang 
terdistribusi di tanah secara global. R. 
solani dapat menyebabkan penyakit 
hawar pelepah pada beberapa tanaman 
termasuk pada padi. Jamur R. solani 
yang dapat menginfeksi tanaman padi 
dimasukkan ke dalam sub grup AG1-
IA. Hawar pelepah padi dengan cepat 
dapat berkembang parah menjadi faktor 
utama penentu keberhasilan panen di 
beberapa negara seperti China, Jepang, 
Filipina dan negara di Asia (Cumagun et 
al., 2018). Hawar pelepah berkembang 
baik di  semua  lokasi  penanaman  padi, 
baik pada ekosistem padi dataran tinggi 
maupun dataran rendah di Indonesia 
(Nuryanto, 2011). 

 Identifikasi dan klasifikasi R. 
solani dilakukan berdasarkan morfologi, 
patogenesitas, dan kemampuan 
hifa jamur tersebut melakukan fusi 
yang disebut anastomosis. Meskipun 
karakteristik morfologi dan anastomosis 
grup tetap menjadi acuan, namun cara 
molekuler saat ini lebih diutamakan. 
Teknik dengan marka molekuler lebih 
efisien, ketepatan tinggi, dan lebih 
terpercaya dibanding marka fenotipe 
sehingga banyak dimanfaatkan dalam 
analisis variabilitas hingga tingkat 
genetik suatu organisme. Variabilitas 

jamur R. solani pada padi baik secara 
morfologi, patogenisitas dan genetiknya 
juga telah dilakukan di berbagai negara 
seperti India (Guleria, 2007), China (Shu, 
2014), Vietnam (Matsumoto & Chuong, 
2014), Bangladesh (Moni et al., 2016), 
dan lain-lain. 

 Metode untuk mengendalikan 
patogen ini berdasarkan mekanisme 
resistensi gen tunggal pada tanaman 
padi belum teridentifikasi (Cumagun 
et al., 2018). Pemahaman mengenai 
aspek molekuler patogenesis R. solani 
dalam interaksinya dengan inang akan 
memungkinkan pengelolaan yang lebih 
baik untuk penyakit yang disebabkan 
oleh patogen ini (Rioux et al., 2011). 
Oleh karena itu, penelitian mengenai 
variabilitas dan aspek molekular yang 
berkaitan dengan patogenesitas R. solani 
masih terus dikaji sehingga informasi 
tersebut diharapkan dapat menjadi 
sumbangan besar dalam perumusan 
strategi yang paling tepat termasuk 
pengembangan ke arah rekayasa genetik 
dalam upaya pengendalian jamur R. 
solani di Indonesia. Tujuan penelitian ini 
yaitu mengetahui variabilitas morfologi 
dan genetik serta mendeteksi gen yang 
diduga terkait patogenisitas pada isolat 
Rhizoctonia solani penyebab hawar 
pelepah padi dari beberapa daerah 
produksi beras di Sulawesi Selatan. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
dasar ilmiah dalam langkah-langkah 
teknis implementasi Good Agricultural 
Practice (GAP) di Sulawesi Selatan.
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METODE PENELITIAN

Isolasi,	 Identifikasi	 Morfologi	 dan	
Pemeliharaan Kultur Patogen

Pengambilan sampel dilakukan di 
enam kabupaten di Sulawesi Selatan 
yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten 
Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten 
Pare-Pare, Kabupaten Soppeng dan 
Kabupaten Sidrap (Tabel 1). Jamur R. 
solani diisolasi dari tanaman bergejala 
hawar pelepah padi yang dikumpulkan 
dari beberapa sawah di keenam 
kabupaten tersebut. Daerah pelepah 
yang mengandung bagian bergejaladan 
yang tidak, dipotong sepanjang 3-4 mm, 
lalu disterilisasi dalam larutan hipoklorit 
1% selama 3-5 menit, dibilas 2-3 kali 
dengan air steril, dikeringkan lalu secara 
aseptik ditempatkan pada media potato 
dextrose agar  (PDA). Inkubasi dilakukan 
selama dua hari pada suhu 28 ± 2oC. 
Ujung-ujung hifa yang berasal dari 
potongan-potongan jaringan terputus 
dipindahkan ke PDA dalam cawan Petri 
untuk pemurnian dan pertumbuhan 
lebih lanjut dari patogen R. solani. 

Identifikasi morfologi jamur R. 
solani dilakukan secara makroskopis dan 
mikroskopis. Pengamatan makroskopis 
meliputi pengamatan terhadap miselium 
dan keberadaan sklerotia, sedangkan 
pengamatan secara mikroskopis 
meliputi pengamatan terhadap 
karakteristik percabangan tegak lurus 
dan sekat yang diamati menggunakan 
mikroskop (Guleria,et al 2007). Sklerotia 
tunggal dari semua isolat dikultur secara 

terpisah pada media agar miring dalam 
tabung reaksi pada 10 ± 2oC sebagai 
pemeliharaan stok dari patogen ini 
(Mughal et al., 2017).
Tabel 1 Informasi kode, daerah asal padi 

sumber isolat
No Kode Isolat Kabupaten

1 MRS A2 Maros
2 MRS A3
3 PKP A1 Pangkep
4 PKP A2
5 BRU A1 Barru
6 BRU A2
7 BRU A3
8 PAR A1 Pare Pare
9 PAR A2
10 SPG A1 Soppeng
11 SPG A2
12 SDP A1 Sidrap
13 SDP A2

Variabilitas morfologi R. solani
 Dilakukan pengamatan secara 

kuantitatif dan kualitatif. Pengamatan 
kuantitatif berupa pengukuran 
diameter koloni, laju pertumbuhan 
dan diameter hifa mengikuti metode 
yang dilakukan Guleria et al (2007) 
dengan sedikit modifikasi. Sedangkan 
pengamatan kualitatif dilakukan setelah 
15 hari inkubasi. Karakteristik yang 
diamati dari miselium yaitu warna 
depan dan belakang, kualitas aerial 
miselium, serta keberadaan hifa di 
bagian penutup petri. Selain miselium, 
diamati pula delapan karakteristik 
sklerotia yang terbentuk berupa 
warna, bentuk, eksudat di permukaan 
sklerotia, keberadaan sklerotia di tutup 
cawan petri, kualitas, tipe serta pola 
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dan kepadatan penyebaran sklerotia. 
Variabilitas morfologi R. solani dianalisis 
menggunakan software NTSYS untuk 
dibuat dendrogram.

Isolasi	 DNA,	 Identifikasi	 Molekuler	
dan Variabilitas Genetik R. Solani 
AG1-IA

 Selanjutnya untuk isolasi DNA 
terlebih dahulu dilakukan perbanyakan 
isolat pada media cair yaitu media potato 
dextrose broth (PDB). Isolat sebanyak 0,5 
g yang telah ditumbuhkan selama 5-7 
hari dalam media PDB disaring dengan 
kertas saring, kemudian digerus dengan 
N2 cair hingga halus, lalu ditambahkan 
700 μL CTAB 2%. Ekstrak tersebut 
dimasukkan ke dalam tube 1,5 mL lalu 
diinkubasi di waterbath 65oC selama 30 
menit, setiap 10 menit digojog selama 
1 menit. Selanjutnya disentrifugasi 
5000 rpm selama 5 menit, lalu diambil 
supernatannya, dipindahkan ke tube 
baru lalu tambahkan CIAA (chloro 
isoamyl alchohol) hingga penuh, lalu 
disentrifugasi 12.000 rpm selama 10 
menit. Lapisan teratas dipindahkan 
ke tube baru, lalu ditambah alkohol 
absolut hingga separuh tabung. 
Disimpan di dalam kulkas -20oC 
overnight. Selanjutnya disentrifugasi 
12.000 rpm selama 1 menit. Supernatan 
dibuang lalu ditambah alkohol 70% 
hingga tabung penuh. Lalu gojog 1-3 
menit. Kemudian disentrifugasi kembali 
12.000 rpm 10 menit. Alkohol 70% 
dibuang, pelet dikeringanginkan di LAF, 
lalu dilarutkan dengan buffer TE 10-50 
μL dan simpan pada suhu -20oC untuk 

digunakan dalam analisis selanjutnya 
(Subandiyah, 2003).

 Identifikasi molekuler dilakukan 
menggunakan primer spesifik 
Rhizoctonia solani AG1-IA Rs1F (forward) 
(5’-GCCTTTTCTACCTTAATTTGGCAG-3’) 
dan Rs2R (reverse) (5’-GTGTGTAAAT 
TAAGTAGACAGCAAATG-3’) kemudian 
hasil PCR dengan primer tersebut 
dielektroforesis agarose untuk diamati 
apakah ukuran pita yang dihasilkan 
sebesar 137-140 bp (Sayler & Yang, 
2007). Selanjutnya variabilitas genetik 
R. solani dianalisis dengan Rep-
PCR menggunakan primer BOXA1R 
(5’-CTACGGCAAGGCGACGCTGACG-3’). 
Amplifikasi dilakukan dengan mengacu 
pada Aye & Matsumoto (2010) dimana 
pita DNA yang terbentuk kemudian 
digunakan untuk tes perbandingan 
kesamaan (similarity comparison tests). 
Pola pita yang muncul dianalisis dengan 
software GelAnalyzer2010 untuk 
menentukan ukuran tiap pita DNA yang 
terbentuk, lalu diterjemahkan ke dalam 
data biner dengan scoring. Selanjutnya 
diolah menjadi dendrogram atau 
disebut dengan pohon filogenetik 
dengan menggunakan software 
NTSYS pc (Numerical Taxonomy and 
Multivariate Analisys System) dengan 
program UPGMA (unpaired group 
method of analysis) untuk dibuat hirarki 
klasteringnya.
Deteksi Gen yang Diduga Terkait 
Patogenesitas

Isolat yang mewakili klaster 
berdasarkan hasil analisis variabilitas 
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morfologi dan genetik menggunakan 
penanda BOXA1R kemudian dideteksi 
keberadaan gen yang diduga terkait 
patogenesitasnya. DNA genom hasil 
isolasi diamplifikasi menggunakan 
PCR dengan primer AG1_PC (forward)  
CGCTTGTTTACCGGCTGTAT dan AG1_PC 
(reverse) GCGCTGGTATTGGTAATGCT. 
Reaksi PCR dilakukan dengan prosedur 
predenaturasi 94°C selama 5 menit, 
denaturasi 94°C selama 1 menit 35 siklus, 
penempelan 55°C selama 90 detik, 
pemanjangan 72°C selama 2 menit, 
dan pemanjangan akhir 72°C selama 10 
menit (Charoensopharat et al., 2007). 
Produk PCR selanjutnya dielektroforesis 
dengan menggunakan gel agarosa 1,5% 
pada 100 Volt selama 30 menit. Ladder 
100 bp digunakan sebagai marka 
ukuran amplikon. Selanjutnya dilakukan 
sekuensing dan analisis bioinformatika. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi	 Morfologi	 dan	
Pemeliharaan Kultur Patogen

Sejumlah tiga belas isolat jamur 
berhasil diisolasi dari enam kabupaten 
di Provinsi Sulawesi Selatan. Identifikasi 
awal dilakukan berdasarkan karakter 
morfologi menunjukkan bahwa 
ketigabelas isolat tersebut memiliki 
miselium yang menyerupai serabut 
benang tipis putih dan dapat berubah 
warna hingga cokelat tua, sesuai dengan 
yang dinyatakan oleh Alexopoulos and 
Mims (1996). Miselium tersebut juga 
membentuk sklerotia yaitu struktur 

agregat kecil padat dan menyebar di 
permukaan miselium. Secara mikroskopis 
terlihat hifa dengan percabangan tegak 
lurus, mempunyai sekat, serta tidak 
ditemukan struktur reproduksi seksual 
dan tidak ada sambungan apit. Oleh 
karena itu, ketigabelas isolat yang telah 
diisolasi teridentifikasi sebagai R. solani 
berdasarkan karakter morfologinya 
tersebut (Gambar 1).

Gambar 1. Koloni R. solani secara 
makroskopis (kiri) dan 
mikroskopis (kanan). 
Sklerotia (a),  sel monilioid 
(b), percabangan hifa (c) 
dan sekat (d)

Variabilitas morfologi R. solani
Hasil pengamatan kuantitatif 

berupa pengukuran diameter koloni 
dan laju pertumbuhan menunjukkan 
hasil yang beragam. Guleria et al. (2007), 
menggolongkan laju pertumbuhan 
jamur R. solani berdasarkan diameter 
koloni menjadi 3 grup. Grup 1 yaitu 
isolat-isolat yang pertumbuhannya 
lambat dengan laju kurang dari 16 
mm/hari. Grup 2 yaitu isolat yang 
pertumbuhannya sedang dengan laju 
antara 16-21 mm/hari serta grup 3 
yaitu isolat dengan pertumbuhan cepat 
ditandai dengan laju lebih dari 21 mm/
hari. 
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Berdasarkan penggolongan 
tersebut, hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa isolat pada penelitian ini terbagi 
menjadi 3 kelompok. Isolat MRS 
A2 dari Kabupaten Maros, Sulawesi 
Selatan merupakan isolat dengan laju 
pertumbuhan terendah yaitu sebesar 
15,44 mm/hari sehingga digolongkan 
kedalam grup 1. Isolat yang tergolong 
grup 2 dengan laju pertumbuhan 
sedang, teramati pada isolat dengan laju 
pertumbuhan 18,00 mm/hari yaitu isolat 
MRS A3 dari Maros. Sebanyak 11 isolat 
lainnya digolongkan ke grup 3 karena 
laju pertumbuhannya yang tinggi yaitu 

antara 28,89 dan 30 mm/hari. Sebanyak 
5 dari 11 isolat yang tergolong grup 3 
tersebut merupakan isolat dengan laju 
pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 
30mm/hari. Hal tersebut dikarenakan 
miselium dari dua puluh lima isolat 
tersebut telah memenuhi permukaan 
media di cawan petri pada hari ke-3 
atau setelah 72 jam. Hasil pengamatan 
diameter hifa jamur Rhizoctonia solani 
yang telah diisolasi menunjukkan bahwa 
hifa jamur tersebut memiliki diameter 
antara 6,47 hingga 10,3 μm. Data 
diameter koloni, laju pertumbuhan dan 
diameter hifa disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Diameter koloni, laju pertumbuhan dan diameter hifa

No Kode 
Isolat

Diameter Koloni (mm) 
setelah laju pertumbuhana 

(mm/hari)
diameter 
hifa (μm)

24jam 48jam 72jam
1 MRS A2 15,67 26,33 46,33 15,44 a 8,03
2 MRS A3 14,67 32,00 54,00 18,00 bc 7,13
3 PKP A1 15,33 42,33 86,67 28,89 d 7,37
4 PKP A2 21,33 68,00 88,67 29,56 d 8,33
5 BRU A1 23,67 78,67 90,00 30,00 d 6,73
6 BRU A2 17,33 58,00 88,33 29,44 d 9,77
7 BRU A3 22,00 79,00 90,00 30,00 d 8,53
8 PAR A1 25,33 81,67 90,00 30,00 d 10,3
9 PAR A2 27,67 74,67 88,33 29,44 d 8,06

10 SPG A1 36,67 82,33 88,33 29,44 d 7,30
11 SPG A2 22,67 73,67 89,00 29,67 d 6,47
12 SDP A1 23,67 82,00 90,00 30,00 d 8,90
13 SDP A2 35,00 89,00 90,00 30,00 d 9,13

Isolat dan jenis media yang 
digunakan akan mempengaruhi 
diameter hifa jamur (Soenartiningsih, 
2015). Hifa tersebut dapat membentuk 
miselium yang terdiri dari sel-sel 
monilioid yang berperan dalam 

pembentukan sklerotia (Ou, 1985). 
Sklerotia berperan dalam ketahanan R. 
solani di lapangan (Feng et al., 2017). 
Sklerotia yang terbentuk dari jamur 
tular tanah dapat bertahan di dalam 
tanah selama 6-7 tahun (Magenda et al., 
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2011).  Pengamatan secara kuantitatif ini 
belum cukup untuk mencirikan jamur R. 
solani sehingga dilakukan pengamatan 
selanjutnya secara kualitatif berdasarkan 
beberapa karakter morfologi R. solani. 
Setelah inkubasi selama 15 hari, 
koloni isolat jamur tampak depan dan 
belakang memliki ragam warna dari 
bening hingga cokelat tua. seluruh isolat 
memiliki aerial miselium dengan kualitas 
sebagian besar isolat terisi penuh dan 
tebal, serta ada di tutup cawan petri. 

Tipe sklerotia yang terbentuk pada 
isolat-isolat yang diamati ada tiga tipe 
yaitu tipe mikro, makro dan keduanya. 
Sedangkan warnanya beragam mulai 
dari krem hingga coklat tua. Bentuk 
sklerotia ada yang superfisial (dangkal) 
dan ada yang tidak beraturan dengan 
permukaan berbintik. Pola penyebaran 
sklerotia dibedakan ke dalam kategori 
scattered, centrally consentrated, 
consentrated at rim, concentris rings 
dan ring toward periphery. Sedangkan 
kepadatannya dibedakan menjadi 
sparse dan enourmous (Jayaprakashvel 
& Mathivanan, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian, empat 
isolat menghasilkan sklerotia tipe makro, 
dua isolat menghasilkan tipe mikro, 
tujuh isolat menghasilkan keduanya. 
Sebagian besar isolat memiliki tipe 
sklerotia makro, berwarna cokelat, tidak 
beraturan dengan permukaan berbintik 
serta memiliki eksudat di permukaannya. 
Sklerotia juga terbentuk di bagian 
tutup cawan petri. Pola dan kepadatan 

penyebaran sklerotia juga beragam, 
namun sebagian besar acak dan jarang. 
Beberapa isolat juga menghasilkan 
sklerotia tipe mikro dimana pola dan 
kepadatan penyebarannya membentuk 
cincin di tengah dan padat. Selanjutnya 
hasil pengamatan berdasarkan karakter 
morfologi tersebut dianalisis klaster 
menggunakan software NTSYS untuk 
melihat variabilitasnya (Gambar 2). 
Dendrogram tersebut menunjukkan 
bahwa berdasarkan variabilitas 
morfologi koloni, 13 isolat R. solani 
AG1-IA terkelompok pada koefisien 
similaritas dengan kisaran 0,47-1,00. 
Semakin tinggi nilai koefisien similaritas 
maka semakin banyak pengelompokkan 
yang terjadi. Pengelompokan pada 
nilai koefisien similaritas sebesar 0,47 
dapat mengelompokkan isolat R. solani 
menjadi dua klaster utama.

Gambar 2. Dendrogram variabilitas 
morfologi Rhizoctonia solani 
AG1-IA berdasarkan analisis 
klaster menggunakan 
software NTSYSpc dan 
metode klaster UPGMA.

Dendrogram berdasarkan karakter 
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morfologi ini mengelompokkan isolat 
dari kabupaten Maros ke dalam satu 
klaster, sedangkan isolat yang berasal dari 
kabupaten lainnya terkelompok dalam 
klaster kedua pada koefisien similaritas 
0,47. Berdasarkan dendrogram tersebut, 
dua isolat yang berasal dari kabupaten 
Barru yaitu isolat BRU A2 dan BRU A3 
memiliki nilai similaritas 100%. Hal 
tersebut  mengindikasikan bahwa isolat 
tersebut ada kemungkinan merupakan 
isolat yang sama. Dendrogram ini juga 
menunjukkan bahwa isolat yang berasal 
dari kabupaten yang sama cenderung 
memiliki kemiripan morfologi. Hal 
serupa juga dinyatakan oleh Das et 
al. (2019) dimana pengelompokan 
morfologis R. solani dari bit di Nebraska 
sebagian besar menunjukkan korelasi 
dalam isolat dari populasi yang sama.

Identifikasi	Molekuler	dan	Variabilitas	
Genetik R. Solani AG1-IA

 Ketiga belas isolat jamur 
diamplifikasi menggunakan primer 
spesifik AG1-IA yaitu Rs1F/Rs2R. 
Hasil elektroforesis menunjukkan 
bahwa seluruh isolat menghasilkan 
pita DNA pada ukuran 137-141bp 
(Gambar 3). Berdasarkan hasil tersebut 
dapat dikatakan bahwa seluruh isolat 
merupakan R. solani subgrup AG1-IA. 
Meskipun demikian, jamur R. solani 
yang menginfeksi padi bukan hanya 
dari subgrup AG1-IA melainkan juga 
ditemukan dari subgrup AG3 (Bintang 
et al,.2017). Maka dari itu penting untuk 
mengidentifikasi jamur R. solani ini 

secara molekuler untuk mengetahui 
subgrup jamur yang menginfeksi padi 
pada suatu daerah sehingga kebijakan 
penanganannya pun dapat dilakukan 
dengan lebih tepat sasaran.

Gambar 3. Visualisasi hasil amplifikasi 
dengan primer spesifik R. 
solani AG1-IA

Variabilitas genetik diamati 
berdasarkan pola pita DNA dengan 
ukuran 165-2700bp dengan primer 
BOXA1R (Gambar 4). Hasil analisis klaster 
berdasarkan pola pita hasil amplifikasi 
primer tersebut menunjukkan kisaran 
koefisien kesamaan sebesar 0,41-1,00 
(Gambar 5). Menurut Nur et al. (2017) 
kisaran koefisien similaritas genetik 
yang besar menunjukkan variabilitas 
yang tinggi karena seluruh genotipe 
yang diuji menyebar dari rendah 
hingga tinggi. Semakin tinggi koefisien 
similaritas, semakin banyak klaster 
yang dapat terbentuk. Berdasarkan 
klasterisasi genetik, ketiga belas isolat 
terkelompok menjadi dua kelompok 
utama pada koefisien similaritas 0,41. 
Isolat dari Kabupaten Maros tergabung 
dalam satu kelompok; isolat dari 
Kabupaten Pangkep, Barru, Pare-pare, 
Sidrap dan Soppeng tergabung dalam 
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kelompok lainnya. Dua isolat yaitu BRU 
A2 dan BRU A3 memiliki similaritas 

100%, hal tersebut mengindikasikan 
bahwa isolat tersebut adalah sama. 

Gambar 4. Hasil amplifikasi 13 isolat R. solani AG1-IA dari Provinsi Sulawesi 
Selatan  menggunakan primer BOXA1R.

 Klasterisasi berdasarkan genetik 
ini memiliki kemiripan dengan hasil 
klasterisasi berdasarkan morfologi. 
Hal tersebut dikarenakan susunan 
genetik mempengaruhi tampilan 
morfologi. Variabilitas genetik maupun 
morfologi diduga berkorelasi dengan 
virulensi jamur R. solani (Mishra et al., 
2014; Lal et al., 2014; Khodayari et al., 
2009). Penelitian serupa oleh Das et al. 
(2019) menyatakan bahwa keragaman 
genetik R. solani pada bit menunjukkan 
dua kelompok isolat yang berbeda, 
kelompok pertama yaitu jamur yang 
spesifik pada tanaman bit sedangkan 
kelompok kedua adalah jamur dengan 
patogenisitas luas. Informasi hasil 
penelitian seperti ini diharapkan dapat 
menjadi dasar ilmiah dalam langkah-
langkah teknis untuk pengendalian 
berkelanjutan jamur R. solani dalam 
implementasi Good Agricultural Practice 
(GAP) di Sulawesi Selatan.

Gambar 5. Dendrogram hasil analisis 
klaster isolat R. solani AG1-
IA dengan primer BOXA1R.

Deteksi Gen yang Diduga Terkait 
Patogenesitas

Dua isolat dipilih untuk dijadikan 
sampel dalam mendeteksi gen yang 
didugaterkait patogenesitas. Isolat 
tersebut yaitu MRS A3 dari kabupaten 
Maros dan isolat SPG A2 dari kabupaten 
Soppeng. Dua isolat tersebut 
dipilih berdasarkan hasil klasterisasi 
berdasarkan dendrogram variabilitas 
morfologi dan genetik menggunakan 
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primer BOXA1R. Primer yang digunakan 
dalam deteksi gen yang diduga terkait 
patogenesitas yaitu primer AG1_PC 
(Rioux et al., 2011). Target amplikon 
untuk primer AG1_PC yaitu 172bp. 
Berdasarkan hasil amplifikasi, pita DNA 
yang terbentuk sesuai dengan ukuran 
target yang disebutkan di literatur. Pada 
primer AG1_PC terdeteksi pula pita 
DNA lain pada isolat MRS A3 (Gambar 
6).  Menurut Rioux et al. (2011), 
primer AG1_PC merupakan primer 
yang mengamplifikasi gen penyandi 
enzim piruvat karboksilase yang 
berperan dalam proses metabolisme 
dan glukoneogenesis. Enzim tersebut 
diduga berperan penting dalam fase 
nekrotik pada patogenesitas R. solani.

Gambar 6. Visualisasi hasil amplifikasi 
dengan primer AG1_PC 
padadua isolat R. solani

 Selanjutnya sekuensing dilakukan 
pada isolat yang menunjukkan pita 
tunggal yaitu isolat SPG A2 dilanjutkan 
dengan analisis menggunakan tools 
BLASTx pada NCBI yaitu penyejajaran 
nukleotida hasil sekuensing dengan 
data protein yang ada di database 
GeneBank (Lampiran 2). Analisis 

menunjukan bahwa dengan primer 
AG1_PC, sekuen pada isolat SPG A2 
memiliki similaritas 87% dengan E3-
ubiquitin protein ligase. Menurut Zheng 
et al. (2013) E3-ubiquitin protein ligase 
merupakan gen yang diduga terkait 
patogenesitas pada Rhizoctonia solani 
yaitu sebagai kandidat efektor yang 
menyebabkan nekrotik pada padi.  
Mekanisme patogenik R. solani tidaklah 
sederhana. Mekanisme tersebut tidak 
hanya menggunakan beberapa enzim 
litik dan degradatif untuk infeksi namun 
diduga melibatkan molekul lainnya 
kelompok enzim glycoside  hydrolase 
(GH), metabolit sekunder dan beragam 
efektor untuk menekan pertahanan 
inang pada thap awal infeksi. Di samping 
itu, belum ada gen yang teridentifikasi 
bertanggung jawab penuh dalam proses 
patogenesitas R. solani (Rioux et al., 
2011; Taheri & Tarighi, 2011). Meskipun 
dalam penelitian ini, tidak dilakukan 
analisis virulensi namun hasil analisis 
variabilitas morfologi dan genetik 
berdasarkan literatur memperlihatkan 
dugaan besar bahwa ada kaitan antara 
variabilitas morfologi dan genetik R. 
solani AG1-IA dengan virulensinya, 
yang mungkin dapat menjadi tujuan 
penelitian selanjutnya. Deteksi gen 
yang telah dilakukan, diharapkan dapat 
menjadi langkah awal dalam memahami 
aspek-aspek molekuler dan mekanisme 
patogenesis R.solani yang lebih baik 
untuk kedepannya berguna dalam 
merumuskan strategi pengelolaan 
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berkelanjutan untuk penyakit hawar 
pelepah padi.

PENUTUP
 Analisis variabilitas morfologi 

dan genetik R. solani di Beberapa 
Kabupaten di Sulawesi Selatan telah 
dilakukan. Penelitian ini merupakan 
bagian dari penelitian yang dilakukan 
pada tahun 2017. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa isolat yang berasal 
dari kabupaten yang sama cenderung 
memiliki kemiripan morfologi dan 
genetik. Meskipun demikian, variabilitas 
R. solani tetap perlu dikaji lagi secara 
mendalam. Gen yang diduga terkait 
patogenesitas pada isolat R. solani yang 
diuji memiliki similaritas 87% dengan E3-
ubiquitin protein ligase. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi dasar 
ilmiah dalam langkah-langkah teknis 
pengendalian berkelanjutan R.solani 
sebagai implementasi Good Agricultural 
Practice (GAP) berkelanjutan di Sulawesi 
Selatan sehingga jangka panjangnya 
diharapkan dapat menstabilkan produksi 
dan produktivitas padi agar dapat 
meningkatkan nilai rantai tanaman padi.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel karakter morfologi yang diamati dalam analisis variabilitas 
R.solani 

Karakter Keterangan 
1. Warna koloni (atas) 0: bening 
2. Warna koloni (bawah) 1: krem 
3. warna sklerotia 2: coklat muda 

3: coklat 
4. coklat tua 

4. Kualitas aerial miselium 0: tidak ada 
1: hanya di permukaan 
2: penuh tipis 
3: penuh tebal 

5. hifa di tutup cawan 0: tidak ada 
6. sklerotia di tutup cawan 1: ada 
7. eksudat di permukaan sklerotia 
8. tipe sklerotia 0: mikro 

1: makro 
2: keduanya 

9. bentuk sklerotia 0: superfisial (dangkal) 
1: tidak beraturan dengan permukaan bintik 

10. kualitas sklerotia 0: tidak ada 
1: beberapa (1-19) 
2: sedang (20-60) 
3: banyak (>60) 
4. tidak terhitung 

11. Pola penyebaran 0: scattered (acak) 
1: centrally consentrated (terkumpul di tengah) 
2: consentrated at rim (berkumpul di tepi) 
3: concentris rings (membentuk cincin) 
4: ring toward periphery (cincin di tepi) 

12. kepadatan 0: sparse ( jarang) 
1: enourmous (padat) 

Lampiran 2 Runutan basa nukleotida hasil sekuensing menggunakan primer AG1_PC

- SPG A2

TCGTCGTTTTGTCTGCCGGTAGCATCGTTGGTGGTAGCCGCCTTCGTCGTCGTATTATCTTTCAT-
CATGTTGCGTCATCAACTCTTCGTCATCTAGCTCCACCAGCAGCAGCAGCCTCCTGAGCGTTCT-
GCGGCGCCTCCGCCTTGTTGGCTGCGTCAGCATTATTACTACTACCGCAGCA
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IMPROVING VALUE CHAIN FOR FOOD CROPS AND HORTICULTURE 
PRODUCTS (IVC)

EFEKTIVITAS PUPUK ORGANIK CAIR (POC) SABUT KELAPA TERHADAP 
PERTUMBUHAN TUNAS TANAMAN PEPPERMINT (MENTHA PIPERITA L)
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1Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
2Balai Pengkajian Teknologi pertanian Sulawesi utara
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pupuk organik cair sabut kelapa 
terhadap pertumbuhan tunas stek tanaman peppermint (Mentha piperita L). 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan, Kontrol 
(P0) tanpa perlakuan POC sabut kelapa, 100ml (P1), 200ml (P2) dan 300ml (P3) dan 
3 ulangan sehingga terdapat 12 Plot perlakuan dengan parameter pengamatan 
meliputi panjang tunas, jumlah daun dan tunas baru.Efektivitas pemberian POC sabut 
kelapa terhadap pertumbuhan tunas stek tanaman peppermint dengan pemberian 
perlakuan 100 ml/900ml air menunjukkan hasil yang tertinggi pada panjang tunas 
(21 cm), jumlah daun  (105 helai) dan jumlah tunas baru yang tumbuh (13,67 ).

Kata Kunci : Efektivitas, POC, Pertumbuhan tunas Tanaman peppermint

PENDAHULUAN
Industri saat ini sedang berlomba-

lomba memasok kebutuhan bahan 
dasar yang berasal dari bahan alami. 
Bahan yang sifatnya sintetis sedikit 
demi sedikit mulai ditinggalkan, karena 
menimbulkan efek samping yang tidak 
diinginkan. Bahan baku industri alami 
yang makin dilirik keberadaannya antara 
lain minyak atsiri. Salah satu Penghasil 
minyak atsiri yang cukup prospektif 
dan menjanjikan  untuk dikembangkan 
adalah mentha atau mint  (Hadipoeyanti, 
2009)yang merupakan salah satu 
tanaman herba tahunan yang berasal 
dari subtropik dan dapat dikategorikan 
sebagai tanaman perkebunan penghasil 
minyak atsiri. Kandungan utama dari 

minyak Tanaman  Peppermint  adalah  
menthol, menthone dan metil asetat 
dengan kandungan menthol tertinggi 
(73,7-85,8%) (Hadipoentyanti, 2012). 

Perbanyakan tanaman peppermint 
dapat  dilakukan secara vegetatif melalui 
stek, perbanyakan yang sering dilakukan 
menggunakan stek pucuk, stek batang 
dan stek stolon(Hadipoentyanti,2012). 

Salah satu alternativ yang 
berpotensi sebagai pupuk organik cair 
untuk memenuhi ketersediaan unsur 
hara yang dibutuhkan untuk memacu 
terbentuknya tunas dan akar, yaitu 
Pemanfaatan limbah sabut kelapa, 
karena di dalam sabut kelapa terdapat 
unsur hara makro dan mikro. 

Di dalam sabut kelapa terkandung 
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unsur-unsur hara dari alam yang sangat 
dibutuhkan tanaman,yakni Kalium (K), 
dan unsur-unsur lain seperti Kalsium 
(Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na) 
dan Fospor (P) (Sari, 2015). Waryanti 
et al.(2012), bahwa sabut kelapa 
mengandung Nitrogen (N) 2,36%, 
Pospor (P) 0,77% dan Kalium (K) 0,41% 
yang dimanfaatkan sebagai pembuatan 
pupuk cair.

Pupuk organik cair adalah larutan 
dari hasil pembusukkan bahan-bahan 
organik yang berasal dari sisa tanaman, 
kotoran hewan dan manusia yang 
kandungan unsur haranya lebih dari 
satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik 
ini adalah mampu mengatasi defisiensi 
hara secara cepat, tidak bermasalah 
dalam pencucian hara, dan juga mampu 
menyediakan hara secara cepat. Jika 
dibandingkan dengan pupuk anorganik, 
pupuk organik cair umumnya tidak 
merusak tanah dan tanaman meskipun 
sudah digunakan sesering mungkin. 
Selain itu, pupuk ini juga memiliki 
bahan pengikat sehingga larutan 
pupuk yang diberikan ke permukaan 
tanah bisa langsung dimanfaatkan oleh 
tanaman   (Hadisuwito, 2012). sabut 
kelapa mengandung unsur karbon (C) 
sehingga dapat dijadikan bahan karbon 
aktif, K2O yang terkandung di dalam abu 
sabut kelapa adalah sebesar 10,25%. 
Thomas et al.(2013) menyatakan bahwa 
sabut kelapa mengandung unsur K 
yang dapat meningkatkan parameter 
pertumbuhan. Peranan unsur K dalam 

pertumbuhan vegetatif tanaman adalah 
untuk memperbaiki transportasi asimilat, 
menghemat penggunaan air melalui 
pengaturan membuka menutupnya 
stomata dan meningkatkan ketahanan 
tanaman terhadap serangan hama dan 
penyakit.

Berdasarkan uraian tersebut diatas 
maka penulis tertarik untuk melakukan  
kajian perbanyakan vegetatif pada 
tanaman peppermint  dengan judul 
Efektivitas Pupuk Organik Cair (POC) 
Sabut Kelapa Terhadap Pertumbuhan 
Tunas Stek Tanaman Peppermint  
(Mentha piperita L.). 

TUJUAN 
Untuk mengetahui efektivitas POC 

sabut kelapa  terhadap  pertumbuhan 
tunas stek tanaman peppermint 

BAHAN DAN METODE 
Penelitian  dilaksanakan di Desa 

Kanreapia Kec. Tombolo Pao, Kabupaten 
Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan 
ketinggian daerah berada pada 1.340-
1.600 m dpl mulai sejak 18 Maret sampai 
dengan  10 Mei 2019.

  Alat-alat yang digunakan adalah 
cangkul, sekop, gayung, meteran, 
ember penutup, gembor, timbangan, 
karung ember, jerigen, pisau/parang, 
pipet tetes, Erlemeyer, beaker glass, 
gelas ukur 10 ml dan 100 ml, Polybag, 

Bahan-bahan yang digunakan 
adalah sabut kelapa kering 1 kg, gula 
merah 100 gram, EM4 50 ml, dan air 10 
liter, benih tanaman pippermint.
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Metode yang digunakan dalam  
penelitian ini dilaksanakan dengan 
menggunakan metode Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 
4 perlakuan ( dalam setiap perlakuan 
terdapat masing control)  dan terdiri 
atas

ulangan sehingga terdapat  12 
perlakuan, perlakuan terdiri dari 6 unit 
polybag, sehingga secara keseluruhan 
terdapat 72 unit polybag dengan 
rancangan yaitu P0 :  0  Tanpa Perlakuan 
(Kontrol), P1 :  100 ml POC /plot setara 
6.25liter/ha, P2 :  200 ml POC /plot 
setara 12.50 liter/ha,P3 :  300 ml POC / 
plot setara 18.75 liter/ha

 Parameter pengamatan jumlah 

tunas, jumlah daun dan panjang  tunas.
Data-data yang diperoleh dianalisis 
secara statistik diolah dengan 
menggunakan rumus uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panjang Tunas
Dari hasil analisis sidik ragam   

panjang tunas tanaman peppermint 
menunjukkan bahwa  perlakuan aplikasi 
POC sabut kelapa tidak berpengaruh 
nyata pada panjang  tunas stek tanaman 
peppermint.  tetapi menujukkan  
hasil tertinggi pada perlakuan P1 
(100ml/900ml air).  dapat dilihat pada 
Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata Panjang Tunas  Pada Respons Tanaman Peppermint Terhadap 
Pemberian POC Sabut Kelapa umur 1-4 MST

Perlakuan
Panjang TunasTanaman Peppermint

 (cm) Pada Umur (MST)
I II III IV

P0 15,67a 16,67a 19,00a 20,33a
P1 15,67a 16,33a 19,67a 21,33a
P2 15,33a 16,67a 17,00a 17,67a
P3 15,00a 16,00a 18,00a 18,67a

Gambar 2. Pola grafik Panjang Tunas Tanaman Peppermint Umur 1-4 MST

Gambar 2 menunjukkan bahwa  
Perlakuan pemberian POC sabut kelapa 

100 ml menunjukkan panjang tunas 
tertinggi 21 cm  sedangkan terendah 
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pada perlakuan 200 ml  dengan panjang 
18 cm pada umur 4 MST

Jumlah daun
Dari hasil analisis sidik ragam   

jumlah daun tanaman peppermint 
menunjukkan bahwa  perlakuan 

aplikasi POC sabut kelapa tidak 
berpengaruh nyata pada jumlah daun 
tunas stek tanaman peppermint.  tetapi 
menujukkan  hasil tertinggi pada 
perlakuan P1 (100ml/900ml air).  dapat 
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata Jumlah Daun  Pada Respons Tanaman Peppermint Terhadap 
Pemberian POC Sabut Kelapa umur 1-4 MST

Perlakuan
Jumlah Daun Tanaman Peppermint 

Pada Umur (MST)

I II III IV

P0 17,33a 24,33a 52,67a 93,67a

P1 13,67a 29,67a 49,33a 105,00a

P2 13,67a 25,33a 45,00a 82,00a

P3 14,33a 22,00a 38,00a 68,67a

Gambar 3. Pola Grafik Jumlah Daun Tanaman Peppermint  Umur 1-4 MST 

Berdasarkan gambar 3 
perkembangan jumlah daun  tanaman 
peppermint pada pengukuran pertama 
sampai dengan keempat pemberian 
pupuk organik cair sabut kelapa 
cenderung memberikan jumlah daun 
terbanyak pada perlakuan 100 ml 

dengan jumlah 105 helai dan paling 
sedikit pada perlakuan 300 ml dengan 
jumlah  68,67 helai pada umur 4 MST. 

Jumlah Tunas Baru
Dari hasil analisis sidik ragam   

Jumlah Tunas  tanaman peppermint 
menunjukkan bahwa  perlakuan aplikasi 
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POC sabut kelapa tidak berpengaruh 
nyata pada jumlah  tunas stek tanaman 
peppermint, tetapi menunjukkan  

hasil tertinggi pada perlakuan P1 
(100ml/900ml air).  dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Jumlah Tunas Baru  Pada Respons Tanaman Peppermint Terhadap 
Pemberian POC Sabut Kelapa umur 1-4 MST

Perlakuan
Jumlah Daun Tanaman Peppermint Pada 

Umur (MST)
I II III IV

P0 2,67a 6,33a 9,33a 12,67a

P1 2,67a 6,33a 10,00a 13,67a

P2 2,00a 5,33a 8,33a 8,33a

P3 2,33a 2,00a 7,00a 9,00a

Berdasarkan gambar 3 
perkembangan jumlah tunas baru  
tanaman peppermint pada pengukuran 
pertama sampai dengan keempat dalam 
pemberian POC sabut kelapa cenderung 

memberikan jumlah daun terbanyak 
pada perlakuan 100 ml dengan jumlah 
13,67 batang dan paling sedikit pada 
perlakuan 300 ml dengan jumla 8,63 
batang pada umur 4 MST. 

Gambar 4.  Pola Grafik Jumlah Tunas Baru Tanaman Peppermint umur 1-4 MST
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 KESIMPULAN 
Berdasarkan kajian perlakuan 

POC sabut kelapa pemberian 
perlakuan 100ml  tidak berpengaruh 
nyata terhadap pertumbuhan tunas 
stek tanaman peppermint tetapi 
menunjukkan hasil yang tertinggi pada 
panjang tunas (21cm), jumlah daun  
(105 helai) dan jumlah tunas baru yang 
tumbuh (13,67batang) dibandingkan 
perlakuan lainnya.  
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PENDAHULUAN
Tepung terigu merupakan produk 

olahan dari gandum yang diperoleh 
dari impor yang semakin meningkat 
konsumsinya di masyarakat Indonesia. 
Tingginya tingkat permintaan dan 
rendahnya tingkat penyediaan 
tepung terigu menjadikan pemerintah 
melakukan impor gandum sebagai 
bahan baku utama tepung terigu. Hal 

yang bisa dilakukan untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap tepung 
terigu salah satunya adalah dengan 
mengembangkan produk tepung 
komposit yang terbuat dari tepung 
bonggol pisang batu, ubi jalar, dan 
kecambah kedelai hitam. 

Tepung komposit “Sang Bijak 
Malika” (SBM) merupakan tepung 
komposit hasil pengembangan produk 

KARAKTERISTIK KIMIA DAN SIFAT FUNGSIONAL TEPUNG KOMPOSIT “SANG 
BIJAK MALIKA”

Dewi Anggi Priyani1,2, Sumanti Debby Moody1, Tri Yuliana1

1Departemen Teknologi Industri Pangan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian
Universitas Padjadjaran, Indonesia

2SMK-PP Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Email: dera.anggi46@gmail.com

ABSTRAK
Rata-rata tingkat konsumsi tepung terigu yang semakin meningkat dan masih 
rendahnya tingkat penyediaan gandum membuat pemerintah harus mengimpor 
gandum sebagai bahan baku tepung terigu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari 
alternatif pengganti tepung terigu berbahan baku komoditas lokal yang diharapkan 
secara perlahan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. 
Tepung komposit “Sang Bijak Malika” (SBM) merupakan tepung komposit yang 
dibuat dari tepung bonggol pisang batu, ubi jalar, dan kecambah kedelai hitam. 
Dalam penelitian ini analisis tepung komposit SBM dilakukan dengan menggunakan 
metode eksperimental yang dianalisis secara deskriptif terhadap kandungan 
proksimat yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar 
karbohidrat (by difference) dan sifat amilografi tepung komposit SBM tersebut. 
Percobaan terdiri dari tiga perlakuan perbandingan tepung komposit (tepung 
bonggol pisang batu, tepung ubi jalar, dan tepung kedelai hitam) ini yaitu 54:29:17 
(A), 46:37:17 (B), dan 37:46:17 (C). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung 
komposit SBM ”B” dengan perbandingan 46:37:17 memiliki kadar air sebesar 6,46%, 
kadar abu 3,95%, kadar protein 9,88%, kadar lemak 6,67% dan kadar karbohidrat 
sebesar 73,04%. Hasil analisis terhadap sifat fungsionalnya tepung komposit SBM 
“B” memiliki suhu awal gelatinisasi 61,5oC, viskositas puncak 1494,5 cP, viskositas 
pasta panas 1258 cP, viskositas pasta dingin 1750,5 cP, breakdown 236,5 cP, setback 
492,5 cP dan konversi nilai brabender unit sebesar 711,67 BU, sehingga cocok untuk 
digunakan pada produk pangan semi basah seperti biskuit.

Kata kunci: tepung komposit, bonggol pisang batu, ubi jalar, kecambah kedelai 
hitam.
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tepung-tepungan yang berbasis 
komoditas lokal yang dibuat dari 
tepung bonggol pisang batu, ubi jalar, 
dan kecambah kedelai hitam. Hal ini 
dilakukan sebagai salah satu upaya untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap 
tepung terigu. Dewasa ini produk 
olahan dari tepung terigu semakin 
diminati masyarakat Indonesia seperti 
biskuit, cookies, dan produk bakery. 
Berdasarkan data dari Pusat Data dan 
Sistem Informasi Pertanian (2018), rata-
rata konsumsi per kapita tepung terigu 
di Indonesia selama periode 2014-2018 
mengalami peningkatan sebesar 19,92%, 
sedangkan penyediaan per kapita 
gandum di Indonesia selama periode 
2014-2018 hanya meningkat sebesar 
10,99%. Tingginya kenaikan rata-rata 
konsumsi per kapita tepung terigu dan 
masih rendahnya tingkat penyediaan 
gandum, dapat berpengaruh terhadap 
ketersediaan tepung terigu di pasaran. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut 
pemerintah melakukan impor gandum 
sebagai bahan baku dikarenakan 
gandum sulit untuk dikembangkan 
di Indonesia. Ketergantungan 
terhadap tepung terigu bisa diartikan 
ketergantungan terhadap impor yang 
akan mengganggu ketahanan pangan 
nasional.

Tepung komposit adalah tepung 
yang dibuat dari dua atau lebih bahan 
pangan (tepung beras, tepung kasava, 
tepung ubi jalar dsb.) dengan tujuan 
untuk mendapatkan karakteristik bahan 

yang sesuai untuk produk olahan yang 
diinginkan atau untuk mendapatkan sifat 
fungsional tertentu terhadap kesehatan 
manusia (Widowati, 2009). Tepung 
komposit layak untuk dikembangkan 
karena kelebihannya antara lain memiliki 
nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan hanya satu jenis tepung saja, 
serta kualitas fisik dan organoleptik 
yang lebih baik. Pengembangan produk 
tepung komposit juga dilakukan sebagai 
salah satu upaya untuk mengurangi 
konsumsi tepung terigu dengan 
pemanfaatan komoditas lokal yang 
ada di sekitar yang mudah didapat dan 
belum dimanfaatkan secara optimal. 

Bonggol pisang kering 
mengandung karbohidrat yang tinggi 
yaitu 66,2 % dimana karbohidrat tersebut 
mengandung oligosakarida resisten 
seperti inulin, fruktooligosakarida (FOS), 
dan galaktooligosakarida (GOS). Selain 
itu bonggol pisang memiliki kandungan 
bioaktif seperti polifenol dan tanin 
(Maudi, 2008), sehingga bonggol pisang 
batu juga berpotensi untuk diolah 
menjadi produk pangan setengah jadi 
seperti tepung bonggol pisang batu. 

Ubi jalar merupakan sumber 
karbohidrat non beras tertinggi setelah 
padi, jagung, dan ubi kayu yang mampu 
meningkatkan ketersediaan pangan dan 
diversifikasi pangan di dalam masyarakat. 
Sebagai sumber pangan, tanaman ini 
mengandung energi, β-karoten, vitamin 
C, niacin, riboflavin, thiamin, dan mineral, 
selain itu juga mengandung zat-zat 
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gizi yang bermanfaat bagi kesehatan 
seperti prebiotik, serat pangan, dan 
antioksidan (Ambarsari, dkk, 2009). 
Penambahan tepung ubi jalar dalam 
pembuatan tepung komposit SBM ini 
berfungsi sebagai sumber prebiotik dan 
serat pangan dikarenakan ubi jalar kaya 
akan zat tersebut. Menurut Bantacut & 
Saptana (2014), ubi jalar adalah salah 
satu sumber karbohidrat yang kaya 
vitamin A, C, mineral dan juga memiliki 
kadar serat pangan yang tinggi sehingga 
direkomendasikan sebagai makanan 
diet. Menurut data BPS yang diolah Pusat 
Data dan Sistem Informasi Pertanian 
(2016), pertumbuhan produktivitas 
ubi jalar di Indonesia selama 2012 – 
2016 mengalami peningkatan sebesar 
4,83% dengan rata-rata produksi yang 
paling tinggi adalah Provinsi Jawa Barat 
mencapai 471,93 ribu ton dengan luas 
panen sebesar 25,11 hektar sehingga 
memiliki potensi dalam pengembangan 
industri pengolahan berbasis ubi jalar.

Kedelai hitam dalam bentuk 
kecambah ditambahkan dalam 
pembuatan tepung komposit untuk 
meningkatkan kandungan protein 
dari tepung komposit itu sendiri. 
Selain itu, penggunaan kedelai hitam 
dalam pembuatan tepung komposit 
SBM merupakan salah satu cara untuk 
mengangkat pamor kedelai lokal yang 
tidak kalah dari kedelai impor. Selama 
ini penggunaan kedelai hitam dalam 
industri pangan masih belum optimal, 
padahal memiliki kandungan gizi yang 

kaya akan asam amino esensial, vitamin 
E, saponin dan kaya akan zat antioksidan 
seperti flavonoid, isoflavon dan 
antosianin (Wardani, dkk, (2014). Rata-
rata produksi kedelai nasional selama 
2012 – 2016 mengalami peningkatan 
sebesar 0,14% dengan pertumbuhan 
rata-rata produktivitas sebesar 1,70%. 
Rata-rata produksi kedelai di Provinsi 
Jawa Barat sebesar 80,94 ribu ton, 
menyumbang 9,14% terhadap produksi 
kedelai nasional (Pusat Data dan Sistem 
Informasi Pertanian, 2016a). Pembuatan 
produk antara seperti tepung kecambah 
kedelai hitam memudahkan dalam 
penyimpanan dan pemanfaatannya. 
Menurut Astawan & Hazmi (2016), 
kandungan protein tepung kecambah 
kedelai lebih tinggi daripada tepung 
kedelai. Menurut Nurrahman (2015), 
kedelai hitam varietas Mallika memiliki 
kadar air 10,57%, kadar abu 4,12%, 
kadar protein 39,09%, dan kadar lemak 
14,47%.

Beberapa penelitian yang telah 
dilakukan dengan menggunakan 
tepung komposit yang berbahan baku 
bonggol pisang batu, ubi jalar dan 
kedelai hitam menghasilkan produk 
olahan yang memiliki sifat fungsional 
diantaranya adalah biskuit sinbiotik, 
minuman sinbiotik, bubur instan 
sinbiotik, flake sereal sinbiotik dan snack 
bar sinbiotik (Sumanti (2017); Lidyawati 
(2017); Hermawan (2017); Cristi (2017); 
(Puteri, dkk, (2016)). Penelitian yang 
dilakukan oleh Sumanti (2017) yaitu 
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tepung yang berasal dari tepung ubi 
jalar, kacang kedelai hitam dan bonggol 
pisang batu menghasilkan tepung 
komposit dengan kadar air 5,18%, kadar 
protein 13,37%, kadar lemak 6,23%, 
kadar abu 4,42% dan kadar karbohidrat 
70,80% serta mengandung komponen 
bioaktif seperti fenol 4,980 g/100 g, 
fruktooligosakarida 57,38 g/100 g, 
inulin 59,47 g/100 g, serat pangan 12,12 
g/100 g dan isoflavon 0,171 mg/100 g. 

Hermawan (2017) melakukan 
penelitian mengenai bubur instan 
sinbiotik yang berbahan baku tepung 
komposit dari bonggol pisang batu 
dan kedelai hitam dengan penambahan 
bakteri Lactobacillus acidophilus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perbandingan tepung bonggol pisang 
batu dan tepung kedelai hitam sebesar 
8:8 menghasilkan karakteristik terbaik 
yaitu jumlah total bakteri 9.8 log cfu/g, 
kadar protein 12,16%, kadar air 3,33%, 
kadar lemak 1,51%, kadar abu 2,32%, 
serta panelis agak menyukai hingga 
menyukai produk dari segi warna, 
aroma, rasa, dan tekstur berdasarkan uji 
hedonik.

Cristi (2017) melakukan penelitian 
dalam pembuatan flakes sinbiotik 
yang menggunakan tepung bonggol 
pisang batu dan tepung kedelai hitam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
imbangan tepung bonggol pisang 
batu dan tepung kedelai hitam 70:30 
menghasilkan karakteristik yang baik 
dan dapat diterima panelis dengan 

warna kecoklatan, daya rehidrasi 
sebesar 27,12%, mengandung protein 
sebesar 14,1%, kadar air 2,31%, kadar 
lemak 5,98%, kadar serat kasar 22,41%, 
kadar abu 6,97%, kadar karbohidrat 
dengan metode by difference 70,63% 
serta jumlah total probiotik sebesar 8,35 
log cfu/g.

Penelitian yang dilakukan (Puteri, 
dkk, (2016) yaitu dalam pembuatan 
snack bar sinbiotik dari tepung komposit 
menghasilkan perlakuan terbaik yaitu 
dengan perbandingan L. acidophilus 
10%, tepung ubi jalar kuning 45%, dan 
tepung kedelai hitam 45% menghasilkan 
snack bar dengan kadar air 6,64%, 
kadar lemak 5,44%, kadar protein 
11,60%, dan energi sebesar 141,39 
kkal. Sumanti, dkk, (2017) melakukan 
penelitian tepung komposit yang 
terbuat dari tepung bonggol pisang 
batu, tepung ubi jalar, dan tepung 
kedelai dengan perbandingan 55 : 45 : 
20, menghasilkan tepung dengan sifat 
amilografi suhu gelatinisasi 76,62oC, 
viskositas puncak 1304,50 cP, viskositas 
panas 930,00 cP, viskositas dingin 
1267,50 cP, breakdown viscosity 374,50 
cP, dan setback viscosity 337,50 cP. 
Pengujian terhadap komponen bioaktif 
menghasilkan total fenol 8,14 g/100 g, 
tannin 1,62 g/100 g, dan total isoflavon 
171,35 mg/100 g. Tepung komposit 
yang dihasilkan juga memiliki aktivitas 
antoksidan sebesar 979,64 ppm IC50. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
berdasarkan komponen bioaktif dan 
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sifat fungsionalnya, tepung komposit 
cocok digunakan untuk pembuatan 
pangan fungsional seperti biskuit, 
cookies, dll.

Berdasarkan uraian tersebut maka 
akan dilakukan uji proksimat untuk 
mengetahui kandungan gizi dari tepung 
komposit SBM dan sifat fungsional 
tepung untuk menentukan kesesuaian 
penggunaan tepung komposit SBM 
pada produk. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi sumber 
informasi karakterisasi kimia tepung 
komposit dan digunakan sebagai 
rekomendasi penetapan syarat mutu 
tepung komposit yang berbahan baku 
bonggol pisang, ubi jalar, dan kecambah 
kedelai hitam sehingga penggunaan 
tepung komposit dapat berlaku secara 
general untuk berbagai pembuatan 
produk olahan pangan. Berkembangnya 
industri tepung komposit diharapkan 
mampu mengalihkan kebutuhan rumah 
tangga akan tepung terigu menjadi 
tepung komposit, sehingga potensi 
lokal yang belum termanfaatkan secara 
optimal mampu memberikan kontribusi 
dalam menjaga ketahanan pangan 
nasional.

METODE 
Bahan baku yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bonggol pisang 
batu (Musa brachycarpa) yang berasal 
dari daerah Sumedang, ubi jalar kuning 
(Ipomea batatas L.) varietas Ace yang 
berasal dari daerah Majalengka, dan 
kacang kedelai lokal varietas Mallika 

(Glycine soja) yang berwarna hitam yang 
berasal dari daerah Purwokerto. Bahan 
kimia yang digunakan adalah aquades, 
tablet Kjeldahl, H2SO4 pekat, NaOH 
32%, H3BO3 3%, HCl 0,1N, indikator 
bromkresol hijau dan metil merah, 
pelarut n-heksan, HNO3 1%.

Alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pisau, kuas, talenan, 
baskom, loyang pengering, cabinet 
dryer, grinder, ayakan, timbangan, 
rapid visco analyzer (RVA), oven, tanur, 
tabung Kjeldahl, alat destruksi, alat 
distilasi, buret, labu lemak, cawan, 
crucible, penjepit, pipet, pipet tetes, labu 
erlenmeyer, beaker glass, gelas ukur, 
neraca analitik, hot plate stirrer.

TAHAPAN PENELITIAN
Pembuatan tepung bonggol pisang 
batu

Bonggol pisang batu disortasi 
dengan memisahkan akar-akar dan 
serabut yang masih menempel pada 
bonggolnya. Setelah itu dikupas kulitnya 
dan dilakukan pemotongan, pencucian, 
penyawutan dan perendaman dalam air. 
Kemudian dilakukan perendaman dalam 
larutan natrium metabisulfit. Setelah itu 
ditiriskan dan dikeringkan dalam oven 
pada suhu 60oC selama 12 jam. Setelah 
kering, dihaluskan dengan grinder dan 
diayak dengan menggunakan ayakan 
100 mesh (Sumanti, dkk, 2009).

Pembuatan tepung ubi jalar
Ubi jalar disortasi dipisahkan 

bagian umbi yang tidak layak 
karena luka saat pemanenan yang 
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menyebabkan umbi menjadi berwarna 
hitam yang dapat mempengaruhi 
tepung umbi yang dihasilkan. Kemudian 
dilakukan pengupasan, pencucian, 
pengirisan, perendaman dalam natrium 
metabisulfit selama 30 menit. Lalu 
ditiriskan dan dikeringkan dalam oven 
pada suhu 60oC selama 12 jam. Setelah 
kering, dihaluskan dan diayak dengan 
menggunakan ayakan mesh No. 100 
hingga menjadi tepung ubi jalar.

Pembuatan tepung kecambah kedelai 
hitam

Pembuatan tepung kecambah 
kedelai hitam dimulai dengan proses 
sortasi dengan memisahkan kulit dan 
batu maupun kotoran lainnya yang dapat 
mengganggu proses perkecambahan. 
Lalu dilakukan perendaman selama 12 
jam untuk melarutkan zat antinutrisi 
yang masih terdapat pada kedelai hitam. 
Setelah ditiriskan lalu dikecambahkan 
selama 72 jam pada suhu ruang dengan 
penyiraman sehari dua kali. Kemudian 
dilakukan pengeringan dalam oven 
pada suhu 60oC selama 12 jam. Setelah 
kering dilakukan penggilingan dan 
pengayakan menggunakan ayakan 100 
mesh (Astawan and Hazmi, 2016).

Pembuatan tepung komposit SBM
Pembuatan tepung komposit 

SBM merujuk pada penelitian Sumanti 
(2017) yaitu mencampur tepung 
bonggol pisang batu, tepung ubi jalar 
dan tepung kecambah kedelai hitam 
dengan perbandingan tertentu dimana 
perbandingan tepung komposit (tepung 

bonggol pisang batu, tepung ubi jalar, 
dan tepung kecambah kedelai hitam) 
yang digunakan adalah:

A = 54:29:17
B = 46:37:17
C = 37:46:17 

Metode Penentuan Kadar Air
Cawan dipanaskan dalam oven, 

lalu ditimbang sebagai berat kosong. 
Tepung komposit SBM ditimbang 
sebanyak 3 gram dalam cawan dan 
dinyatakan sebagai berat awal. 
Kemudian cawan dimasukkan ke dalam 
oven dengan suhu 105oC selama 3-5 
jam. Setelah proses pengeringan, cawan 
dikeluarkan dari oven dan dimasukkan 
ke dalam desikator. Setelah 15 menit 
ditimbang sampai diperoleh berat tetap.

Metode Penentuan Kadar Abu
Cawan porselen dipanaskan dalam 

tanur selama 1 jam, lalu ditimbang. 
Tepung komposit SBM ditimbang 
sebanyak 3 gram. Kemudian panaskan 
dalam tanur pada suhu 550oC selama 
5 jam sampai diperoleh abu tidak 
berwarna.

Metode Penentuan Kadar Protein
Ditimbang 1 gram tepung 

komposit SBM, dimasukkan ke dalam 
labu kjeldahl. Ditambahkan tablet 
kjeldahl dan 15 ml asam sulfat pekat. 
Dipanaskan diatas alat destruksi selama 
± 2 jam. Biarkan dingin. Ditambahkan 
aquades 25 ml. Ditambahkan 3 tetes 
indikator phenolftalein dan tambahkan 
NaOH sampai larutan berwarna pink, 
kemudian dilanjutkkan dengan destilasi. 
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Tampung destilat dalam 20 ml larutan 
H3BO3 1% dan destilasi dihentikan 
setelah volume destilat mencapai 100 ml. 
Destilat ditambahkan 3 tetes campuran 
indikator bromkresol hijau dan merah 
metil. Dititrasi dengan larutan HCl 0,1N 
sampai terjadi perubahan warna hijau 
menjadi ungu. Lakukan titrasi blanko 
dengan perlakuan yang sama tanpa 
menggunakan sampel. Dicatat volume 
titrasi.

Metode Penentuan Kadar Lemak
Labu lemak dioven sampai berat 

konstan. Ditimbang 3 gram sampel, 
dibungkus dengan kertas saring dan 
dimasukkan ke dalam selongsong alat 
soxhlet. Dimasukkan 200 ml petroleum 
eter ke dalam labu dan hubungkan 
rangkaian alat soxhlet, selanjutnya 
dilakukan penyaringan sampel selama 
8 jam, sampai pelarut terlihat jernih. 
Pelarut yang ada pada labu diuapkan 
sampai hampir kering. Kemudian 
masukkan ke dalam oven pada suhu 
100oC selama 30 menit, dinginkan 
dalam desikator selama 30 menit, dan 
ditimbang bobot lemaknya. Catat dan 
hitung kadar lemaknya.

Metode Penentuan Kadar Karbohidrat
Perhitungan kandungan 

karbohidrat dilakukan dengan 
metode by difference. Karbohidrat 
total by difference diperoleh dari hasil 
pengurangan angka 100 dengan 
persentasi komponen gizi yang lain.

Analisis sifat fungsional tepung
Analisis sifat fungsional tepung 

dilakukan melalui pengukuran sifat 
amilografi pati dengan menggunakan 
Rapid Visco Analyzer (RVA). Sampel 
tepung komposit SBM sebanyak 
3 g dimasukkan ke dalam canister 
alumunium. Tambahkan 25 g aquades. 
Nyalakan alat RVA dan tempatkan 
canister yang berisi sampel sehingga 
terjadi siklus pemanasan dan 
pendinginan dengan pengadukan 
terkontrol. Pemanasan dilakukan 
dari suhu 50oC hingga 95oC dengan 
kecepatan ±13oC/menit, lalu suhu 
95oC dipertahankan selama 3 menit. 
Kemudian dilakukan pendinginan 
hingga 50oC dengan kecepatan 
±13oC/menit, lalu suhu 50oC tersebut 
dipertahankan selama 2 menit. Sifat 
amilografi yang terbaca oleh alat yaitu 
terdiri dari nilai suhu awal gelatinisasi, 
viskositas puncak, viskositas pasta 
panas, viskositas breakdown, viskositas 
pasta dingin, dan viskositas setback.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis proksimat tepung SBM

Nilai kandungan gizi bahan pangan 
menentukan kualitas dari bahan pangan 
tersebut. Kandungan gizi utama bahan 
pangan terdiri dari kadar air, kadar 
abu, protein, lemak, dan karbohidrat. 
Untuk menentukan nilai kandungan 
gizi biasanya dilakukan melalui analisis 
proksimat karena umumnya relatif 
mudah dilakukan dan tidak mahal. Hasil 
analisis proksimat tepung komposit 
SBM dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Analisis Proksimat Tepung Komposit SBM

JENIS PENGUJIAN SATUAN A B C SNI*
(2009)

EAC**
(2012)

Kadar air % 6,58 6,46 6,64 Maks. 14,5% Maks. 13,5%
Kadar abu % 4,23 3,95 3,01 Maks. 0,7% Maks. 4,0%
Kadar protein % 10,11 9,88 9,77 Min. 7,0% -
Kadar lemak % 3,99 6,67 9,28 - -
Kadar karbohidrat
(by difference) % 75,09 73,04 71,3 - -

Keterangan :
A = Tepung komposit A (Perbandingan 54:29:17)
B = Tepung komposit B (Perbandingan 46:37:17)
C = Tepung komposit C (Perbandingan 37:46:17)
 (*)   SNI Tepung terigu No. 3751:2009
(**) DEAS 782:2012

Kadar air adalah persentase 
kandungan air suatu bahan yang dapat 
dinyatakan berdasarkan berat basah 
(wet basis) atau berat kering (dry basis) 
dan merupakan salah satu parameter 
mutu bahan pangan yang menunjukkan 
tingkat kesegaran, menentukan 
acceptability dan berpengaruh terhadap 
daya tahan masa simpan dari suatu 
bahan pangan (Musfiroh, dkk., 2007). Air 
bebas yang masih terkandung di dalam 
bahan pangan dapat dimanfaatkan 
oleh mikroorganisme untuk tumbuh 
dan berkembang biak sehingga dapat 
menyebabkan kerusakan. Kadar air 
yang tinggi akan berpengaruh terhadap 
daya simpan dan menyebabkan bau 
tengik (Tumbel, 2014). Hasil analisis 
terhadap kadar air tepung komposit 
SBM untuk 3 perlakuan dapat dilihat 
pada Tabel 1. Kadar air tepung komposit 
SBM A, B, dan C masih dibawah batas 
yang dipersyaratkan baik oleh SNI 
3751:2009 mengenai syarat mutu 
tepung terigu maupun DEAS 782:2012 

mengenai spesifikasi tepung komposit 
dimana masing-masing kadar air yang 
dipersyaratkan adalah maksimum 14,5% 
dan 13,5%. 

Salah satu tahapan proses 
pembuatan tepung yang dapat 
mempengaruhi kadar air adalah 
suhu dan waktu proses pengeringan. 
Prinsip dasar pengeringan adalah 
memindahkan air yang terkandung di 
dalam bahan ke lingkungan sekitarnya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
proses pengeringan diantaranya adalah 
suhu, waktu, aliran udara pengering, 
kelembaban udara, ukuran bahan 
dan kadar air awal bahan (Nuraeni, 
dkk., 2017). Kadar air ini juga dapat 
dipengaruhi oleh kandungan komponen 
lain. Menurut Winarno (2002) dikutip 
Sumanti (2017), pengurangan kadar 
air selama proses pengeringan 
menyebabkan bahan pangan akan 
mengandung senyawa-senyawa dalam 
konsentrasi yang lebih tinggi. Menurut 
Kusnandar (2010), sifat molekul air 
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dapat berikatan dengan molekul polar 
lain yaitu karbohidrat dan protein. 
Semakin rendah kadar air maka semakin 
bagus mutunya karena kadar air yang 
rendah tidak mempercepat kerusakan 
tepung. Jumlah air dalam bahan akan 
mempengaruhi daya tahan bahan 
terhadap kerusakan yang disebabkan 
oleh mikroba maupun serangga, 
dimana batas kadar air mikroba masih 
dapat tumbuh ialah 14-15% (Fardiaz, 
1992 dikutip Sumanti, 2017).

Kadar abu masing-masing tepung 
mempunyai jumlah rata-rata yang 
berbeda (Tabel 1). Kadar abu yang 
dipersyaratkan oleh SNI 3751:2009 
adalah maksimum 0,7% sedangkan 
DEAS 782:2012 adalah maksimum 4,0%. 
Berdasarkan Tabel 1 hasil pengamatan 
terhadap kadar abu, ketiga tepung 
komposit tidak memenuhi syarat SNI 
3751:2009 dimana hasil pengujian 
terhadap kadar abu menunjukkan lebih 
tinggi dari 0,7%. Tepung komposit B 
dan C telah memenuhi persyaratan 
DEAS 782:2012 dengan kadar abu 
masing-masing 3,95% dan 3,01%. 
Kadar abu yang terdapat dalam suatu 
bahan pangan menunjukkan jumlah 
kandungan mineralnya. Semakin tinggi 
kandungan mineral dari suatu bahan 
maka kadar abunya juga tinggi (Utami 
dan Sujaya, 2013). Tingginya kadar abu 
diduga karena kandungan mineral yang 
terdapat pada masing-masing tepung 
pembentuknya yaitu tepung bonggol 
pisang, tepung ubi jalar, dan tepung 

kecambah kedelai hitam. Menurut 
Direktorat Gizi Departemen Kesehatan 
RI (1981) dikutip Rukmana (2001), 
dalam 100 gram bonggol pisang kering 
mengandung kalsium 60 mg, fosfor 
150 mg, dan zat besi sebesar 2 mg dan 
ubi jalar mengandung mineral sebesar 
79,7 mg. Penentuan nilai kadar abu 
dapat menentukan baik tidaknya suatu 
proses pengolahan, dapat mengetahui 
jenis bahan yang digunakan dan dapat 
pula digunakan sebagai parameter nilai 
gizi bahan makanan. Kadar abu yang 
tinggi dapat digunakan sebagai bahan 
baku untuk produk pangan yang tinggi 
serat, seperti produk pangan fungsional 
yang dapat memperlancar saluran 
pencernaan (Sumanti, 2017).

Jumlah rata-rata kadar protein 
yang dihasilkan masing-masing tepung 
berbeda (Tabel 1). Berdasarkan Tabel 1 
hasil pengujian terhadap kandungan 
protein pada ketiga perlakuan 
tepung komposit memenuhi yang 
dipersyaratkan oleh SNI 3751:2009 
yaitu minimal 7,0% dengan kandungan 
protein yang paling tinggi yaitu tepung 
komposit A sebesar 10,11%. Tingginya 
kandungan protein pada tepung 
komposit dikarenakan kontribusi dari 
tepung kecambah kedelai hitam yang 
paling tinggi yaitu sebesar 45,83% 
dibandingkan dengan tepung bonggol 
pisang batu dan tepung ubi jalar yang 
masing-masing hanya mengandung 
protein sebesar 1,73% dan 2,26%. 

Perbandingan tepung ubi 
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jalar dan kecambah kedelai hitam 
yang ditambahkan tidak banyak 
mempengaruhi kandungan protein 
tepung komposit yang dihasilkan 
walaupun masih diatas standar SNI 
yang dipersyaratkan untuk tepung 
terigu. Hal ini bertentangan dengan 
Ginting, dkk. (2015) yang menyatakan 
semakin banyak jumlah tepung ubi jalar 
dan tepung kedelai yang digunakan 
maka akan meningkatkan kadar protein. 
Penelitiannya terhadap tepung komposit 
yang menggunakan komposisi tepung 
kedelai sebesar 29,5%, tepung ubi jalar 
50%, pati jagung 20% dan xanthan gum 
0,5% menghasilkan tepung komposit 
dengan kadar protein tertinggi yaitu 
sebesar 5,64%. Menurut Aurum dan 
Elisabeth (2015), penggunaan tepung 
terigu (70%), tepung keladi (18%), dan 
tepung ubi jalar (12%) menghasilkan mie 
kering dengan kadar protein sebesar 
7,97%. Hal ini sejalan dengan Rumapar 
(2015) dimana penambahan tepung 
kedelai sebanyak 24% menghasilkan 
beras instan berbahan sagu dan cassava 
dengan kadar protein paling tinggi 
sebesar 11,98%. Protein adalah sumber 
asam amino yang mengandung unsur-
unsur C, H, O dan N dan merupakan 
salah satu nilai gizi yang berperan 
penting dalam tubuh, yaitu sebagai 
sumber energi selain karbohidrat, 
sebagai zat pembangun dan pengatur 
(Winarno, 2002).

Jumlah rata-rata kadar lemak 
tepung komposit berbeda-beda (Tabel 

1) berkisar antara 3,99 – 9,28%. Hasil 
pengujian terhadap kadar lemak 
paling tinggi dimiliki oleh tepung 
komposit SBM C sebesar 9,28%. 
Kandungan lemak yang tinggi terjadi 
karena kontribusi bahan penyusunnya 
diantaranya kecambah kedelai hitam 
yang memiliki kadar lemak sebesar 
16,63%. Lemak pada tepung kecambah 
kedelai hitam yang dapat menyebabkan 
ketengikan berkurang secara signifikan 
karena perendaman, penggilingan, dan 
pengecambahan. Ketengikan adalah 
salah satu jenis kerusakan pangan yang 
dapat dijadikan sebagai parameter 
penolakan mutu pangan yang terjadi 
dalam pangan yang memiliki kandungan 
lemak. Ketengikan lemak disebabkan 
oleh oksidasi, (oxidative rancidity), 
ketengikan oleh enzim (enzymatic 
rancidity), dan ketengikan oleh proses 
hidrolisa (hidrolitic rancidity) (Ketaren, 
2008). Ketengikan oleh oksidasi terjadi 
karena proses oksidasi oleh oksigen 
udara terhadap asam lemak tidak jenuh 
dalam lemak (Zakaria, Hartoyo dan 
Susanto, 2000).

Proses oksidasi dapat terjadi 
pada suhu kamar dan selama proses 
pengolahan menggunakan suhu tinggi. 
Hasil oksidasi lemak dalam bahan 
pangan tidak hanya mengakibatkan 
rasa dan bau tidak enak, tetapi juga 
dapat menurunkan nilai gizi, karena 
kerusakan vitamin (karoten dan 
tokofenol) dan asam lemak esensial 
dalam lemak. Kerusakan lemak yang 
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utama adalah timbulnya bau dan rasa 
tengik yang disebut proses ketengikan. 
Hal ini disebabkan oleh autooksidasi 
radikal asam lemak tidak jenuh dalam 
lemak. Asam lemak bebas dengan 
O2 membentuk peroksida aktif yang 
dapat membentuk hidroperoksida yang 
bersifat tidak stabil dan mudah pecah. 
Selain itu, radiasi energi tinggi, panas, 
katalis logam, atau enzim dapat memicu 
pemecahan asam lemak bebas yang 
ada menjadi senyawa dengan rantai 
C lebih pendek. Senyawa-senyawa 
dengan rantai C lebih pendek ini adalah 
asam-asam lemak, aldehida-aldehida, 
dan keton yang bersifat volatil dan 
menimbulkan bau tengik pada lemak 
(Patty, 2015).

Menurut penelitian Ginting, dkk., 
(2015) penggunaan tepung kedelai 
sebesar 29,5%, tepung ubi jalar 50%, 
pati jagung 20% dan xanthan gum 
0,5% menghasilkan tepung komposit 
dengan kadar lemak tertinggi yaitu 
sebesar 9,52%. Semakin banyak jumlah 
tepung kedelai yang digunakan dalam 
tepung komposit akan meningkatkan 
kadar lemak. Sebaliknya semakin 
rendah tepung kedelai dan banyaknya 
jumlah pati jagung dan tepung ubi jalar 
dapat menurunkan kadar lemak tepung 
komposit. Hal ini sejalan dengan Rumapar 
(2015) dimana penambahan tepung 
kedelai sebanyak 24% menghasilkan 
beras instan berbahan sagu dan cassava 
dengan kadar lemak paling tinggi 
sebesar 5,25%. Menurut Aurum dan 

Elisabeth (2015), penggunaan tepung 
terigu (70%), tepung keladi (18%), dan 
tepung ubi jalar (12%) menghasilkan 
mie kering dengan kadar lemak sebesar 
0,63%. Lemak merupakan salah satu 
nilai gizi yang berperan penting dalam 
menentukan umur simpan dari suatu 
bahan pangan. Kandungan lemak 
yang tinggi akan mempercepat proses 
kerusakan dari bahan pangan. Hal ini 
dapat disebabkan oleh reaksi kimia yang 
timbul akibat kontak dengan udara yang 
dapat menyebabkan ketengikan. Lemak 
merupakan salah satu kelompok lipida 
yang didalam tubuh berfungsi sebagai 
sumber energi, pelindung organ tubuh, 
pembentukan sel dan memelihara sel 
tubuh (Winarno, 2008). 

Kadar karbohidrat total merupakan 
pengurangan dari jumlah air total, 
protein total, lemak total, dan abu total 
kadar sampel dari 100% jumlah sampel 
(Musfiroh, dkk., 2007). Berdasarkan 
Tabel 13, didapatkan bahwa kadar 
karbohidrat tertinggi dimiliki tepung 
ubi jalar sebesar 85,59% dan yang 
paling sedikit dimiliki oleh tepung 
kecambah kedelai hitam dengan nilai 
sebesar 27,17%. Kadar karbohidrat 
tepung komposit berkisar antara 71,3 – 
75,09%. SNI 3751:2009 maupun DEAS 
782:2012 tidak mensyaratkan kadar 
minimal yang harus dipenuhi untuk 
kandungan lemak maupun karbohidrat. 
Menurut Aurum dan Elisabeth (2015), 
perlakuan tepung terigu (70%), keladi 
(12%) dan ubi jalar (18%) menghasilkan 
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produk mie kering dengan kadar 
karbohidrat paling tinggi yaitu sebesar 
84,07%. Karbohidrat berperan penting 
dalam menentukan karakteristik bahan 
pangan seperti rasa, warna, tekstur, 
dan lainnya. Karbohidrat juga berguna 
untuk membantu metabolisme lemak 
dan protein dan mencegah kehilangan 
mineral (Winarno, 2002).

Sifat fungsional tepung
Pengukuran sifat fungsional 

tepung dilakukan untuk mengetahui 
karakter tepung komposit SBM selama 

pemasakan dengan menggunakan 
alat Rapid Visco Analyzer (RVA). 
Parameter yang diamati meliputi suhu 
awal gelatinisasi, vikositas puncak, 
viskositas pasta panas, viskositas 
pasta dingin, breakdown dan setback. 
Hasil pengukuran ini dilakukan untuk 
mengetahui kesesuaian penggunaan 
dari tepung komposit SBM tersebut 
dalam pembuatan sebuah produk. Hasil 
pengukuran terhadap sifat amilografi 
tepung komposit SBM ditampilkan 
dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Analisis Sifat Amilografi Tepung Komposit SBM
SIFAT AMILOGRAFI TEPUNG KOMPOSIT SBM A B C
Suhu awal gelatinisasi (oC) 48 61,5 68,5
Peak viscosity (cP) 1753 1494,5 4870,5
Hold viscosity (cP) 1361,5 1258 1174,5
Final viscosity (cP) 1987,5 1750,5 1900
Breakdown (cP) 391,5 236,5 369,6
Setback (cP) 626 492.5 725,5
Viskositas puncak brabender unit (BU) 834,8 711,7 843,1

Keterangan :
A = Tepung komposit A (Perbandingan 54:29:17)
B = Tepung komposit B (Perbandingan 46:37:17)
C = Tepung komposit C (Perbandingan 37:46:17)

Suhu awal gelatinisasi merupakan 
suhu dimana granula pati mulai 
menyerap air yang ditandai dengan 
mulai terbentuknya gel. Gelatinisasi 
adalah proses pecahnya ikatan antar 
molekul-molekul pati dengan adanya air 
dan panas serta memungkinkan molekul 
pati untuk mengikat air lebih banyak. 
Semakin kuat ikatan antara molekul 
pati, semakin tinggi jumlah panas yang 
dibutuhkan untuk memecahkan ikatan 
antar molekul sehingga suhu gel semakin 

tinggi (Singh-Sodhi dan Singh, 2005 
dikutip Kartikasari, dkk., (2016). Menurut 
Kartikasari, dkk. (2016), komposisi 
pati, struktur amilopektin, kandungan 
amilosa dan komponen protein 
mempengaruhi suhu gelatinisasi. Tidak 
hanya protein, kandungan lemak juga 
mempengaruhi suhu awal gelatinisasi 
(Sumanti dkk., 2017). Berdasarkan hasil 
pengujian tepung komposit SBM A dan 
B memiliki suhu gelatinisasi rendah. 
Berdasarkan suhu gelatinisasi, pati 
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dapat dikelompokkan menjadi pati 
bersuhu gelatinisasi rendah (< 70 oC), 
sedang (70-74 oC) dan tinggi (> 74 oC) 
(Winarno, 1992).

Viskositas puncak menunjukkan 
pati tergelatinisasi dengan 
pengembangan maksimum yang 
selanjutnya pecah. Menurut Kartikasari, 
dkk., (2016) semakin tinggi kandungan 
minor (abu, protein, dan serat) maka 
waktu (menit) dan suhu (oC) viskositas 
puncak semakin tinggi. Viskositas 
puncak yang paling tinggi adalah tepung 
komposit C sebesar 4870,5 cP. Beta 
dan Corke (2001) menyatakan bahwa 
viskositas puncak mengindikasikan 
kapasitas pengikatan air dan memiliki 
korelasi positif dengan kualitas produk 
akhir yaitu pengembangan dan jumlah 
polimer yang lepas, artinya kemampuan 
menyerap air semakin besar dan daya 
thickening-nya (kelengketan) semakin  
besar.

Viskositas pasta panas merupakan 
nilai minimum pada fasa suhu konstan 
pada profil RVA yang mengukur 
kemampuan pasta untuk bertahan 
terhadap breakdown selama pendinginan 
(Agustin, 2011). Hasil pengukuran 
terhadap viskositas pasta panas berkisar 
antara 1174,5 cP – 1361,5 cP. Viskositas 
breakdown atau penurunan selama 
pemanasan menunjukkan kestabilan 
pasta selama pemanasan, dimana 
semakin rendah breakdown maka pasta 
yang terbentuk semakin stabil terhadap 
panas. Peningkatan nilai viskositas pasta 

panas pati umumnya selalu diikuti oleh 
peningkatan nilai viskositas breakdown. 
(Purwani dkk., 2006). Hasil pengukuran 
RVA terhadap viskositas breakdown 
untuk tepung SBM A 391,5 cP, tepung 
SBM B 236,5 cP, tepung SBM C 3696 cP.

Viskositas pasta dingin 
menunjukkan kestabilan pati tepung 
beras saat didinginkan. Setback viscosity 
adalah parameter yang dipakai untuk 
melihat kecenderungan retrogradasi 
maupun sineresis dari suatu pasta. 
Setback atau perubahan viskositas 
selama pendinginan diperoleh dari selisih 
antara viskositas pasta dingin dengan 
viskositas pasta panas. Menurut Agustin 
(2011), semakin tinggi nilai setback 
maka menunjukkan semakin tinggi 
pula kecenderungan untuk membentuk 
gel (meningkatkan viskositas) selama 
pendinginan. Nilai setback yang paling 
tinggi adalah tepung SBM C sebesar 
725,5 cP dan yang paling rendah adalah 
tepung SBM B sebesar 492,5 cP.

Hasil penelitian terhadap sifat 
amilografi tepung berdasarkan konversi 
viskositas puncak terhadap brabender 
unit (BU), tepung komposit SBM A dan 
B cocok digunakan untuk menghasilkan 
produk pangan semi basah seperti 
biskuit. Sedangkan tepung komposit 
SBM C cocok digunakan untuk 
menghasilkan produk yang mekar seperti 
chiki dan kerupuk. Menurut Djuwardi 
(2009), berdasarkan sifat amilografinya 
diketahui bahan baku dengan viskositas 
puncak < 500 BU sesuai untuk produk 
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basah, viskositas puncak 500-1000 BU 
sesuai untuk produk semi basah dan 
viskositas puncak > 1000 BU sesuai 
untuk produk ekstrusi (produk yang 
mekar) seperti chiki dan kerupuk. 
Dari hasil pengukuran terhadap sifat 
amilografi tepungnya, tepung komposit 

SBM ini memiliki kesesuaian rentang 
penggunaan yang luas untuk produk 
pangan dari produk semi basah hingga 
produk ekstrusi. Kurva amilografi dari 
masing-masing tepung komposit SBM 
A, B, dan C dapat dilihat pada Gambar 1.

Sumber : Data Primer, 2019, diolah
Gambar 1. Kurva Amilografi Tepung Komposit SBM

KESIMPULAN 
Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tepung komposit B dengan 
perbandingan tepung bonggol pisang 
batu, ubi jalar dan kecambah kedelai 
hitam 46:37:17 memiliki karakteristik 
yang paling mendekati standar SNI 
tepung terigu karena memenuhi syarat 
SNI tepung terigu maupun syarat 
DEAS mengenai tepung komposit. 
Karakteristik kimianya meliputi kadar air 
sebesar 6,46%, kadar abu 3,95%, kadar 
protein 9,88%, kadar lemak 6,67% dan 
kadar karbohidrat sebesar 73,04%. Hasil 
analisis terhadap sifat amilografi tepung 
tepung komposit SBM “B” memiliki 
suhu awal gelatinisasi 61,5oC, viskositas 
puncak 1494,5 cP, viskositas pasta 

panas 1258 cP, viskositas pasta dingin 
1750,5 cP, breakdown 236.5 cP, setback 
492,5 cP dan konversi nilai brabender 
unit sebesar 711,7 BU, sehingga cocok 
untuk digunakan pada produk pangan 
semi basah seperti biskuit. Hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
dasar rekomendasi penetapan syarat 
mutu tepung komposit berbahan 
baku bonggol pisang batu, ubi jalar, 
dan kecambah kedelai hitam sehingga 
perbandingan tepung komposit 
SBM dapat berlaku secara umum 
untuk pembuatan produk pangan 
berbasis tepung komposit dan mampu 
memberikan kontribusi dalam menjaga 
ketahanan pangan nasional.
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PENGARUH PRECOOLING DAN SUHU PENYIMPANAN
TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK PADA TERONG (SOLANUM MELONGENA)

Maya Sari dan Retmono Agung Winarno
Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

PENDAHULUAN
Terong atau yang dikenal dengan 

nama latin Solanum melongena L. adalah 
jenis tanaman yang hidup baik pada 
daerah tropis dan wilayah iklim sedang. 
Di Indonesia, terong menjadi salah satu 
jenis sayuran yang selalu dihidangkan 
di rumah tangga maupun industri 
makanan, karena terong memiliki 
kandungan gizi yang cukup tinggi, 
meliputi protein, kalsium, kalium, fosfor, 
lemak, vitamin A, vitamin B, vitamin C 
dan juga harga jualnya relatif murah. 

Sebelum sampai ditangan 
konsumen, buah dan sayuran dalam 
hal ini terong harus melalui perjalanan 
yang panjang mulai dari lapangan/
kebun, pengepul buah dan sayuran, 
pasar besar, pedagang kecil, dan 
akhirnya sampai ke konsumen. Dengan 
perjalanan yang panjang, tentu saja 
akan terjadi kerusakan–kerusakan yang 
nantinya bisa mengurangi kualitas baik 
secara fisik maupun mutu dari buah dan 
sayuran itu sendiri. Menurut Soesanto 
(2006), produk tanaman yang diangkut 
dari jarak dekat akan cepat sampai 
dan akan memperkecil kerusakan yang 
terjadi. Selain itu, fasilitas pengangkutan 
juga harus sesuai, seperti kelengkapan 
pengatur kelembaban dan suhu di 
dalam pengangkutan, akan sangat 
membantu mencegah cepatnya 

kerusakan pascapanen. Mengingat 
terong merupakan buah tropis yang 
mudah rusak, banyak terong sebelum 
sampai di tangan konsumen telah 
mengalami beberapa penurunan 
kualitas fisik seperti luka pada buah, 
beberapa bagian buah sudah lembek/
layu, pencoklatan (browning). 

Kegiatan pascapanen perlu 
dilakukan untuk menjaga dan 
memperpanjang umur simpan produk 
pertanian. Perlakuan pendinginan awal 
(precooling) dan penyimpanan dingin 
pada terong diharapkan mampu untuk 
menjaga kesegaran dan memperlambat 
produk pertanian memasuki fase 
pembusukan. Precooling merupakan 
salah satu tindakan penghilangan panas 
dari lapang yang terbawa saat buah atau 
sayur dipetik. Penyimpanan suhu rendah 
(pendinginan) adalah penyimpanan 
bahan pangan di atas suhu pembekuan 
yaitu -2 sampai +10oC. Pendinginan 
yang biasa dilakukan sehari-hari dalam 
lemari es pada umumnya mencapai 
suhu 5-8oC.

Tujuan penulisan paper ini adalah 
mempelajari pengaruh perlakuan 
precooling dan suhu penyimpanan 
terhadap perubahan kualitas fisik 
(kekerasan, susut bobot, dan kadar air)  
pada terong dan menentukan perlakuan 
precooling dan suhu penyimpanan 
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terbaik yang dapat mempertahankan 
kualitas fisik terong.

METODOLOGI

Prosedur
Terong berasal dari Pasar lalu 

dikemas dengan plastik putih dan 
diangkut ke laboratorium pada 
pukul 6 pagi. Terong diberi label dan 
dinamai sesuai dengan perlakuan yang 
diberikan. Diukur bobot terong dengan 
menggunakan timbangan Lalu terong 
tersebut dicuci dan direndam dalam 
air dingin (precooling) dengan suhu 7oC 
selama 10 dan 20 menit dan sisanya 
tidak diprecooling yang akan dijadikan 
sebagai kontrol. Air dingin ini diperoleh 
dengan memasukkan 3-4 buah batu 
es ke dalam 3 liter air biasa pada suatu 
wadah penampung yang besar. Setelah 
precooling selesai, terong disimpan 
dalam cold storage dan di ruang terbuka   

Pengukuran kekerasan dilakukan 
dengan alat Penetrometer, biasa 
digunakan untuk mengukur tekstur 
atau kekerasan buah. Penetrometer atau 
dikenal dengan nama Fruits Hardness 
Tester model FHM 1 memiliki maksimum 
pressure 0.1 kg/m3 dan maksimal 1 kg/
m3. Penetrometer berdimensi 175 x 40 x 
35 mm dengan bobot alat 220 gr.

Susut bobot dilakukan dengan 
menggunakan timbangan. Data diambil 
saat awal pengamatan dan setiap akhir 
pengamatan yaitu setiap sehari sekali. 
Hasil pengukuran susut bobot ini akan 
digunakan untuk mengetahui perubahan 
kadar air yang terjadi. Umumnya kadar 

air awal terong adalah sama yaitu 90% 
(dry basis). Dengan diketahuinya bobot 
terong setiap hari, maka perubahan 
kadar air tiap harinya dapat dihitung 
dengan mendapatkan selisih kadar air 
awal terong dengan bobot yang sudah 
dikalikan dengan kadar air awalnya. 
Secara ringkas, rumusnya dapat ditulis 
sebagai berikut:

Mt = M0 - (M0  x Wt )

Diagram Alir
Diagram Alir

Variable Pengamatan

1. Perubahan tekstur kekerasan terong selama penyimpanan.

2. Perubahan susut bobot terong selama penyimpanan.

3. Perubahan kadar air terong selama penyimpanan.

 

 

 

Mulai

Precooling 
10 menit

Precooling 
20 menit

Non 
Precooling

Penyimpanan
Suhu : 70C ; 150C  ; 280C

Pengamatan dan 
Pengambilan Data

Analisa Data

Selesai

Variable Pengamatan
1. Perubahan tekstur kekerasan terong 

selama penyimpanan.
2. Perubahan susut bobot terong 

selama penyimpanan.
3. Perubahan kadar air terong selama 

penyimpanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan Kekerasan

Secara keseluruhan, kekerasan 
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terong yang mengalami perlakuan 
precooling mengalami kenaikan, ini 

dapat dilihat pada gambar berikut 
(gambar 1).  
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Gambar 1. Grafik perubahan kekerasan pada (a).Suhu 7 oC, (b). Suhu 15 oC dan
(c). Suhu 28oC 

 Grafik diatas menjelaskan bahwa 
dengan perlakuan precooling 10 dan 20 
menit lalu disimpan pada suhu 7 oC dan 
15 oC kekerasan terong tidak berubah 
secara signifikan dengan nilai kekerasan 
yang fluktuatif. Sementara terong yang 
disimpan pada suhu 28 oC mengalami 
penurunan tingkat kekerasan. 
Penurunan kekerasan yang signifikan 
terjadi pada terong non precooling, 
sedangkan untuk terong dengan 
perlakuan precooling penurunan terjadi 
secara lambat. Penurunan kekerasan 
ini akan terus terjadi sampai terong 

mengalami pembusukan. Ketahanan 
kualitas fisik terong dengan perlakuan 
precooling dan penyimpanan pada suhu 
28 oC selama 7-8 hari, sedangkan untuk 
non precooling terong hanya mampu 
bertahan selama 4 hari setelah itu 
membusuk. Selain bakteri pembusuk, 
transpirasi juga menjadi salah satu 
penyebab tekstur terong menjadi 
lunak dan berkerut. Menurut Kader et 
al. dalam Sucahyo (1992), kehilangan 
air akibat transpirasi merupakan salah 
satu sebab utama kemunduran kualitas, 
karena mengakibatkan kehilangan 
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berat juga menurunkan kenampakan 
(layu dan pengkerutan), dan tekstur 
menjadi lunak. Pada suhu ruang proses 
transpirasi berlangsung cepat. 

Penurunan Kadar Air
Kerusakan fisik pada produk 

pertanian dapat mempercepat terjadinya 
proses transpirasi. Semakin banyak luka 
pada buah atau sayuran, maka akan 
semakin banyak pula air yang keluar dari 
dalam jaringan. Air dari dalam sel akan 
menguap ke rongga antar sel melalui 

lentisel, ranting atau daerah yang luka 
secara langsung melalui kutikula. 

Suhu penyimpanan juga 
mempengaruhi terjadinya transpirasi. 
Semakin tinggi suhu penyimpanan 
maka air yang hilang akan semakin 
banyak. Suhu rendah tidak mampu 
mencegah, melainkan hanya mampu 
memperlambat terjadinya proses 
transpirasi. Pengaruh suhu penyimpanan 
terhadap kadar air terong dapat dilihat 
pada gambar 2.
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Gambar 2. Grafik penurunan kadar air terong pada (a). Suhu 7 oC, (b). Suhu 15 oC 

dan (c). Suhu 28 oC

Penyimpanan terong pada suhu 
28 oC, terjadi penurunan kadar air 
sangat besar dibandingkan pada suhu 
penyimpanan 7 oC atau 15 oC. Kadar 

air awal terong yaitu 90%  selama 11 
hari penyimpanan dengan perlakuan 
precooling 10 menit dan penyimpanan 
pada suhu 7 oC kadar air akhir terong 
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yaitu 85%, sedangkan pada suhu 
penyimpanan 15 oC sebesar 84% dan 
pada suhu penyimpanan 28 oC  sebesar 
69%. 

Pada perlakuan precooling 20 
menit dan penyimpanan pada suhu 
7 oC kadar air akhir terong yaitu 85%, 
pada suhu penyimpanan 15 oC sebesar 
84% dan pada suhu penyimpanan 28 
oC  sebesar 70%. Pada perlakuan non 
precooling dan penyimpanan pada 
suhu 7 oC kadar air terong sebesar 84%, 
sedangkan pada suhu penyimpanan 

15 oC sebesar 83% dan pada suhu 
penyimpanan 28 oC  sebesar 60%. Hal ini 
berarti pengurangan persentase kadar 
air terjadi sangat signifikan pada suhu 
28 oC untuk terong dengan perlakuan 
non precooling.

Susut Bobot
Penurunan kadar air akan 

mengakibatkan terjadinya penyusutan 
bobot terong. Pengaruh suhu 
penyimpanan terhadap susut bobot 
terong dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik susut bobot terong pada (a). Suhu 7 oC, (b). Suhu 15 oC dan (c). 

Suhu 28 oC

Seperti halnya dengan kadar air, 
susut bobot terong banyak terjadi pada 
suhu ruang dengan perlakuan non 
precooling. Penyusutan bobot terong 

hampir mencapai 35% dari bobot 
awalnya, diikuti dengan precooling 
10 dan 20 menit terjadi penyusutan 
sebesar 20%. Pada suhu penyimpanan 7 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019358

oC dan 15 oC, penyusutan terjadi berkisar 
5-6% untuk precooling 10 dan 20 menit, 
sedang untuk non precooling berkisar 
7-8%.

 

KESIMPULAN
1. Perlakuan precooling dan suhu 

penyimpanan berpengaruh pada 
tingkat kekerasan terong selama 
penyimpanan.

2. Perlakuan precooling tidak 
berpengaruh pada penurunan kadar 
air dan susut bobot terong selama 
penyimpanan.

3. Suhu penyimpanan berpengaruh 
pada penurunan kadar air dan susut 
bobot terong selama penyimpanan.

4. Perlakuan terbaik untuk 
mempertahankan kesegaran terong 
adalah dengan perlakuan precooling 
selama 20 menit dan dilanjutkan 
dengan penyimpanan pada suhu 15 
0C. 
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KAJIAN EVALUASI PENERAPAN GAP (GOOD AGRICULTURE PRACTICES) 
OLEH PETANI DI SENTRA PRODUKSI SAYURAN LEMBANG

(Study for Evaluation of GAP  Implementation by Farmers in Lembang Vegetable 
Production Center) 

Yul Harry Bahar dan Farhan M. Ikhsan
Dosen dan Alumni, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor

ABSTRACTS
GAP is important tobe implemented on vegetable agribusiness development for 
supplying to moderen market and compete on global market.  During the periode 2015-
2017, about 843 vegetable GAP registration number have been released.. Some factors 
affect  to the sustainability of GAP in the farmers field including intensive extension and 
coaching to the producers, GAP implementation surveillance,  and market consistency 
of the GAP product. The objectives of this study are;  1) to analyze the condition of GAP 
implementation, 2) to study the sustainability GAP implementation, and 3) to formulate 
the  strategies to improve the sustainability of vegetable GAP implementation. This 
study was conducted in Lembang Sub-District, West Bandung District at four farmer 
groups at three vilaleges.  The methodologies implemented through descriptive 
analysis, comprise of key factor of GAP implementation,  adinistrative stipulations, etc. 
The results of the study showed the sustainability of GAP implementation is in the 
quite moderate category (0.51) and the sustainability on technical aspect is better 
than administration aspect. From 14 Mandatory critical points of the GAP Registration, 
it is found that only 29 responder  (48.33%)  passed.  Meanwhile, from  36 respondents 
who got the Vegetable GAP Registration number,  only 27 person (75 %) can pass 
the Mandatory critical points, and 25 person (69,4%) pass the Most Suggested critical 
points, and all of them pass the Suggested critical points. Some strategies needed for 
improvement the sustainability of GAP on technical aspects are; 1) Not allow to use 
the sloping land  more than 30%, 2) conduct the product labelling, 3) improve farming 
practices.  Meanwhile the strategies on improvement the administrative aspect are;  1) 
extend the GAP Registration, and 2) intensify the farm recording (work book).

Keywords : Sustainability, GAP, Critical Points

ABSTRAK
Good Agriculture Practice (GAP) penting diterapkan pada agribisnis komoditas sayuran 
karena merupakan persyaratan untuk pasokan ke pasar moderen dan bersaing di pasar 
global. Pada periode tahun 2015-2017 telah dikeluarkan 843 nomor Registasi GAP 
sayuran   Faktor penting  dalam keberlajutan penerapan GAP adalah pembinaan dan 
pendampingan kepada petani produsen, pelaksanaan surveilan terhadap produsen 
yang sudah mendapat GAP, dan konsistensi persyaratan oleh pasar.  Tujuan penelitian; 
1) Menganalisis kondisi penerapan GAP, 2) Mengkaji keberlanjutan penerapan GAP, 
dan 3) Merumuskan strategi meningkatkan keberlanjutan GAP sayuran. Penelitian 
dilakukan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada 4 kelompok 
tani di tigadesa.  Metode penelitian yang digunakan adalah sebutkan dan dianalisa 
secara  deskriptif serta variable yang diamati adalah keberlanjutan penerapan GAP, 
mencakup kesesuaian titik kendali GAP, persyaratan administrasi, dll  Hasil pengkajian 
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menunjukkan bahwa penerapan GAP termasuk kategori cukup berkelanjutan (0.51).  
Keberlanjutan dari aspek  teknis lebih baik dibandingkan dengan aspek administrasi.  
Dari 14 titik kendali wajib registrasi penerapan GAP, hanya 29 responden (48.33%)  
yang lulus.  Sementara itu dari 36 petani yang pernah mendapat nomor registrasi 
GAP sayuran, 27 orang (75 %) lulus pada titik kendali wajib, dan 25 orang (69,4%) 
lulus dalam titik kendali Sangat Anjuran, serta semua responden lulus dalam titik 
kendali anjuran. Strategi pembinaan untuk keberlanjutan GAP secara teknis adalah: 1) 
tidak melakukan penanaman pada lahan kemiringan >30%, 2) Melakukan pelabelan 
produk sayuran, 3) melakukan penyempurnaan teknologi budidaya.  Sementara 
strategi pembinaan secara administrai adalah:  1) melakukan perpanjangan nomor 
registrasi GAP dan 2) membuat pembukuan kerja.

Kata kunci : Keberlanjutan, GAP, titik kendali, 

PENDAHULUAN
Dalam perdagangan global dan 

pasokan produk untuk mengisi pasar-
pasar moderen, salah satu persyaratan 
produk hortikultura adalah menerapkan 
GAP (Good Agricultural Practices) dalam 
kegiatan budidaya Dengan penerapan 
GAP akan dapat menghasilkan produk 
hortikultura yang berdaya saing, 
yaitu produk yang aman konsumsi, 
bermutu dan diproduksi secara ramah 
lingkungan. Selain itu penerapan GAP 
dapat meningkatkan produksi yang 
berkualitas, efisiensi produksi dan 
optimalisasi penggunaan sumberdaya 
alam, serta mendorong petani/produsen 
hortikultura untuk memiliki sikap 
mental bertanggung jawab terhadap 
produk, kesehatan, kemananan diri dan 
lingkungan.

Penerapan GAP mempunyai 
arti penting dalam pengembangan 
komoditas hortikultua, yaitu sebagai 
dasar dalam menjalankan kegiatan 
budidaya tanaman sesuai tuntutan 
pasar dan konsumen, sebagai suatu 

sistem jaminan mutu,  alat untuk 
berkompetisi dan melindungi pelaku 
usaha dalam memasuki perdagangan 
dunia, serta sebagai rangkaian terpadu 
dari penerapan Pengelolaan Rantai 
Pasokan (Supply Chain Management–
SCM).  Sasaran penerapan GAP buah 
dan sayuran terutama pada kebun dan 
lahan usaha milik pelaku usaha agribisnis 
yang siap memasuki perdagangan 
dunia, pasar ekspor, pasar moderen dan 
industri, serta kegiatan yang dibiayai 
pemerintah.  Permasalahan yang banyak 
ditemui di lapangan yaitu, penerapan 
GAP belum menarik bagi produsen 
karena belum merasakan manfaat dan 
nilai tambahnya, produsen hortikultura 
yang sudah mendapatkan nomor 
registrasi GAP atau Sertifikat GAP 
enggan untuk melakukan perpanjangan. 

Penerapan GAP pada komoditas 
hortikultura harusnya menjadi 
kewajiban bagi produsen, karena sudah 
diamanatkan dalam UU No. 13 tahun 
2010 tentang Hortikultura, pada Fasal 
65 disebutkan “Pelaksanaan usaha 
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budidaya hortikultura memperhatikan 
dan melalui Penerapan Budidaya yang 
Baik (Good Agriculture Practices = GAP), 
disamping memperhatikan permintaan 
pasar, efisiensi dan daya saing, 
fungsi lingkungan dan kearifan lokal. 
Sebelumnya Penerapan GAP untuk 
buah-buahan dan sayuran telah diatur 
dalam Permentan no 48/Permentan/
OT.140/2009 tentang Pedoman 
Budidaya Buah dan Sayur yang Baik 
(Good Agricultural Practices for Fruits 
and Vegetables).  

Dalam Permentan 48/2009 
disebutkan bahwa kebun buah atau 
lahan usaha sayuran yang dinilai dan 
memenuhi persyaratan GAP diberi 
Nomor Registrasi GAP oleh dinas 
provinsi yang membidangi tanaman 
hortikutura. Selanjutnya Tatacara 
Penerapan dan Registrasi Kebun dan 
Lahan Usaha dalam Budidaya Buah 
dan Sayur yang Baik telah diatur 
dalam Peraturan Menteri Pertanian 
nomor 62/Permentan/OT.140/10/2010. 
Aturan tersebut menjadi acuan dalam 
pembinaan penerapan dan penilaian 
penerapan GAP kepada petani produsen 
di lapangan (terutama komoditas buah-
buahan dan sayuran). Mengacu pada 
aturan tersebut, pada periode tahun 
2015-2017 telah dikeluarkan 843 nomor 
Registasi GAP sayuran, akan tetapi tidak 
semua pelaku usaha melakukan proses 
perpanjangan registrasi GAP.  

Lembang merupakan salah satu 
sentra produksi hortikutura di provinsi 

Jawa Barat, khususnya sayuran dan 
buah-buahan. Dalam memenuhi 
permintaan pasar dan meningkatkan 
nilai produk serta produksi, beberapa 
kelompok tani ataupun petani produsen 
di kecamatan Lembang telah melakukan 
budidaya dengan menerapkan GAP 
hingga mendapatkan nomor Registrasi 
GAP pada tahun 2015. Seharusnya 
setelah mendapat nomor registrasi 
GAP, maka kelompok tani atau pelaku 
usaha hortikultura tersebut konsisten 
melakukan budidaya dengan cara GAP, 
sehingga keberlanjutan penerapan 
GAP dapat dipertahankan. Penerapan 
GAP yang konsisten dan berkelanjutan 
merupakan perilaku individu untuk terus 
menerapkan GAP pasca mendapatkan 
nomor registrasi GAP. 

Mengingat Lembang merupakan 
salah satu sentra produksi sayuran dan 
sudah menerapkan GAP, maka kondisi 
dan konsistensi penerapan GAP pada 
petani sayuran perlu dilakukan kajian 
dan evalausi.  Tujuan penelitian ini 
adalah; 1) Melakukan evaluasi kondisi 
dan konsistensi penerapan GAP oleh 
petani produsen sayuran, 2) Mengkaji 
keberlanjutan penerapan GAP oleh 
kelompok tani dan petani produsen 
sayuran, dan 3) Merumuskan strategi 
untuk meningkatkan keberlanjutan 
penerapan GAP sayuran.

METODE PELAKSANAAN
Pengkajian dilaksanakan pada 

bulan April sampai Juli 2019 di 
Kecamatan Lembang, mencakup tiga 
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desa yaitu; Cikidang, Cibodas, dan 
Suntenjaya.  Pemilihan Lembang karena 
selama ini merupakan salah satu sentra 
produksi sayuran di kabupaten Bandung 
Barat.  Populasi adalah kelompok 
tani dan petani anngota kelompok 
sebagai produsen sayuran yang telah 
menerapkan GAP, yaitu terdapat 4 
kelompok (dari 19 kelompok tani di 
empat desa tersebut) dengan 150 
anggota. 

Metode yang digunakan dalam 

memperoleh dan menganalisis data 
adalah metode kuantitatif didukung 
dengan data kualitatif. Metode 
kuantitatif dilakukan dengan cara survai 
kepada responden. Penentuan sampel 
menggunakan rumus Slovin dan petani 
dipilih secara disproportionate stratified 
random sampling antara ketua dan 
anggota, sehingga terdapat jumlah 
sampel 60 petani. Distribusi jumlah 
sampel pada pelaksanaan kajian ini 
adalah sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Populasi dan Distribusi Sampel di Sentra Produksi Saluran Lembang

No Nama 
Kelompok Desa Anggota 

(orang)
Sampel
(orang)

1.
2.

 3.
 4.

Tauhid
Budi Rahayu
Sukarasa Tani
Baby French

Cikidang
Cibodas
Cibodas

Suntenjaya

20
60
20
50

8
24
8
20

Jumlah 150 60

Data dikumpulkan melalui 
wawancara kepada petani dengan 
menggunakan daftar pertanyaan terinci 
(kuisioner), dan melakukan observasi 
langsung ke lahan petani responden 
untuk melihat kondisi nyata di lapangan 
dan pertanaman. Analisis data dilakukan 
melalui; uji korelasi rank spearman,  uji T, 
dan uji Kendall’s W.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerakteristik Petani

Karakteristik reponden pada lokasi 
penelitian ini adalah; 1) kebanyakan 
berusia madya dengan kisaran umur 
35- 51 tahun (61,7%) yang berusia 
muda dengan usia kurang dari 35 tahun 
sebanyak 35%, umur petani termasuk 

kategori usia produktif sehingga 
berpeluang besar menerapkan GAP 
dapat terus berlanjut, 2) kebanyakan 
petani (60%) mempunyai tingkat 
pendidikan menengah keatas, 3) 
sebagian besar petani responden 
memiliki pengalaman bertani yang 
sedang yaitu degan rentang waktu 
10-20 tahun, ini akan mempengaruhi 
tingkat keberhasilan petani. Dengan 
karakteristik petani demikian, maka 
cukup produktif dan responsif terhadap 
kegiatan pertanian dengan penggunaan 
teknologi dan menerima inovasi (Ikhsan, 
2019)

Luas lahan pertanian yang dimiliki 
petani sangat mempengaruhi skala 
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usaha, dan skala usahatani ini pada 
akhirnya akan mempengaruhi efisiensi 
dan keuntungan suatu usaha pertanian 
(Hermy, 2015). Semakin luas lahan yang 
dimiiki oleh petani, maka akan semakin 
banyak jumlah populasi tanaman sayuran 
yang ditanam sehingga memungkinkan 
petani menghasilan produksi yang lebih 
banyak. Akan tetapi kepemilikan lahan di 
areal penelitian ini relatif sempit, hanya 
43,3% petani yang mempunyai lahan 
lebih dari 0,4 Ha, sehingga menyulitkan 
dalam peningkatan usahanya. 
Keberlanjutan Penerapan GAP

Keberlanjutan penerapan GAP 
sayuran di Kecamatan Lembang 
dilakukan dengan mengukur Indek 
Keberlanjutan (Sari, 2018), diukur 
berdasarkan kesesuaian aspek teknis 
dan aspek administrasi, hasil analisis 
penilaian terhadap Indek Keberlanjutan 
dikemukakan pada Tabel 1. Skor penilaian 
indeks keberlanjutan GAP secara 
keseluruhan adalah 0.51 yang berarti 

bahwa penerapan GAP di Kecamatan 
Lembang cukup berkelanjutan, akan 
tetapi pada aspek administrasi berada 
pada tingkat kurang berkelanjutan yaitu 
hanya pada indeks 0.40, sedangkan pada 
aspek teknis sudah cukup berkelanjutan 
dengan indeks 0.61. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa dalam kegiatan 
teknis budidaya, petani responden di 
Kecamatan Lembang sudah menerapkan 
kriteria-kriteria berdasarkan Titik Kkritis 
pada GAP sedangkan pada aspek 
administrasi hanya sebagian kecil 
petani yang sudah menerapknya secara 
berkelanjutan, artinya mereka tidak 
melakukan proses perpanjangan nomor 
Registrasi GAP yang telah mereka 
dapatkan..  Keberlanjutan penerapan 
GAP dari aspek teknis (pemenuhan 
terhadap titik kendali penerapan 
GAP) lebih baik dibandingkan dengan 
aspek administrasi (surveilance dan 
perpanjangan registrasi GAP).

Tabel 2. Evaluasi Penerapan GAP berdasarkan Indeks Keberlanjutan

Indikator Interval 
skor

Skor
Rata-rata

Indeks
Keberlanjutan

Aspek Teknis 0-22 13.56 0.61
Aspek Administrasi 0-6

2.40
0.40

Indeks Keseluruhan 0.51
Sumber : Analisis Data Primer, 2019

Umumnya petani responden di 
Kecamatan Lembang mengaku tidak 
terbiasa melakukan pencatatan usaha 
tani (recording), karena menganggap 
hal tersebut sulit dilakukan dan tidak 
mengetahui cara pencatatan usaha tani 

yang baik. Selain itu, tingkat pendidikan 
petani responden yang rendah 
menyebabkan kurangnya kemampuan 
petani dalam melakukan pencatatan 
usaha tani. Hal ini selaras dengan 
penelitian Leatemia dan Sari (2012) 
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bahwa walaupun petani sebagian besar 
sudah mengetahui kapan sebaiknya 
dilakukan pembukuan usahatani, 
namun mereka tidak pernah melakukan 
pembukuan usahatani dengan berbagai 
alasan yaitu mereka tidak tahu cara 
pembuatan pembukuan usahatani serta 
tidak terbiasa melakukan pembukuan 
usahatani dan juga karena belum 
mengetahui manfaatnya.

Menghadapi kondisi ini, untuk 
menjaga keberlanjutan legalitas 
Registrasi GAP, maka kepada petani 
pelaku usaha sayuran perlu dilakukan 
pembinaan sebagai berikut; 1) 
memberikan pelatihan dan memotivasi 
petani untuk melakukan pencatatan 
dalam usahataninya, 2) melakukan 
pendampingan intensif tetang 
penerapan pencatatan kegiatan usaha 
tani, 3) Fasilitasi penyediaan buku catatan 
(recording Book) untuk pengenalan 
dan iniisiasi pelaksanaan pencatatan. 
Disamping itu poihak dinas pertanian 
terkait perlu melakukan pemantauan 
dan surveilance terhadap pelaku usaha 
yang akan dan telah mendapatkan 
Registrasi GAP. 

Sebagai indikator untuk evaluasi 
teknis penerapan GAP oleh petani 
sayuran, dilakukan penilaian terhadap 
penerapan titik kendali wajib (W = 14 
titik kritis) penilaian GAP kepada semua 
petani responden.  Hasilnya hanya 29 
orang petani (48,33%) anggota Poktan 
yang bisa memenuhi persyaratan titik 
kendali wajib, sedangkan yang belum 

lulus atau belum menerapkan seluruhnya 
sebanyak 31 orang responden (51.67%). 
Hal tersebut menunjukkan bahwa masih 
banyak petani yang belum menerapkan 
titik kendali wajib GAP. Hasil analisis 
dikemukakan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Persentase Kelulusan Titik 
Kendali Wajib Penerapan GAP

No Kelulusan  
GAP

Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%)

1 Lulus 29 48.33
2 Tidak Lulus 31 51.67

Total 60 100
Sumber : Analisis Data Primer (2019)

Parameter titik kendali wajib GAP 
yang paling rendah penerapannya oleh 
petani responden secara keseluruhan 
adalah mengenai pemberian label 
pada produk hasil pertanian dengan 
persentase 65%. Hal tersebut 
dikarenakan masih banyak petani yang 
menjual seluruh hasil panennya untuk 
pasar tradisional, sedangkan petani 
yang sudah menerapkan pelabelan 
produk dijual untuk pasokan ke pasar 
moderen dan pasar ekspor. Adapun 
parameter titik kendali wajib lainnya 
sudah hampir seluruhnya diterapkan 
dengan persentase >90%.  

Belum terpenuhinya hingga 
100% pada titik kendali wajib GAP ini 
bukan berarti petani tidak bisa dibina, 
petani perlu didampingi dan diberikan 
motivasi untuk dapat menerapkan 
titik kendali wajib GAP secara penuh. 
Peranan pembinaan dan pelatihan yang 
telah didapatkan petani, yang salah 
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satunya adalah kegiatan OTM (Onside 
Training Model) yang diselenggarakan 
oleh TTM (Taiwan Techincal Mission) 
melalui BBPP (Balai Besar Pelatihan 
Pertanian (BBPP) Kayuambon sangat 
berpengaruh dalam pembinaan mental 
dan karakter petani daalam menerapkan 
GAP. Melalui kegiatan tersebut, petani 
diberikan pelatihan mengenai budidaya 
dan agribisnis dari perencanaan tanam, 
persiapan tanam hingga pasca panen. 
Setiap komponen materi tersebut sesuai 
dengan kaidah dalam GAP. Hanya saja 
masih ada beberapa petani yang tidak 
menerapkan komponen titik kendali 
wajib GAP secara utuh, padahal, titik 
kendali wajib GAP merupakan hal yang 
mutlak.

Suatu hal yang menyulitkan dalam 
meloloskan petani mendapatgan Nomor 
Registrasi GAP adalah pada titik kendali 
wajib penanaman di lahan dengan 
kemiringan lebih dari 30%, karena 
seharusnya lahan ini tidak digunakan 
untuk pertanaman sayuran semusim bila 
ingin lulus dan mendapatkan Registrasi 
GAP.  Oleh karena itu pad lahan tersebut 
sebaiknya melakukan pertanaman 
di lahan lain yang memenuhi syarat 
(kemiringan < 30%) sementara lahan 
yang ada digunakan untuk pertanaman 
sayuran dan buah-buahan tahunan.

Mengacu pada Pedoman 
Budidaya Buah dan Sayur yang Baik 
(GAP for Fruit and Vegetables) yaitu 
Permentan No 48/2010, dan Tatacara 
Penerapanan dan Registrasi Kebun dan 

Lahan Usaha dalam Budidaya Buah 
dan Sayur yang Baik, yaitu Permentan 
No 62/Permentan/OT.140/10/2010, 
maka persyaratan bagi petani pelaku 
usaha untuk dapat mengajukan 
Registrasi GAP adalah; 1) Memahami 
dan menerapkan GAP, 2) Memahami 
dan menerapkan Standaar Operational 
Procedure (SOP) sesuai komodits dan 
lokasi produksi, 3) Memahami dan 
menerapkan Pengendalian Hama 
Terpadu (PHT), dan 4) Melakukan 
Pencatatan/Pebukuan dalam kegiatan 
budidaya.  Sedangkan pengajuan 
Registrasi GAP yang dilakukan atas 
nama kelompok atau Gapoktan, maka 
harus dilengkapi dengan persyaratan; 
1) Adanya pernyataan  kesanggupan 
anggota untuk melaksanakan GAP, 
dan 2) mempunyai Struktur Organisasi 
Penerapan GAP.  

Bagi petani produsen dan/atau 
Poktan/Gapoktan yang baru mau 
mengajukan Registrasi GAP, ataupun 
yang sudah mendapatkan Nomor 
Registrasi GAP mereka harus melakukan 
perpanjangan setiap dua tahun (karena 
masa berlaku Nomor Registrasi GAP 
adalah selama dua tahun dan dapat 
diperpanjang). Dalam penelitian ini 
dilakukan evaluasi terhadap  komponen 
untuk pemenuhan persyaratan 
Registrasi GAP tersebut, untuk analisis 
keberlanjutan penerapan GAP.  Hasil 
evaluasi terhadap keberlanjutan 
Penerapan GAP mengacu pada aturan 
tersebut dikemukakan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Keragaan Skor Indikator Persyaratan Keberlanjutan Penerapan GAP

Indikator Interval 
skor

Skor 
Rata-rata

Indikator
Keberlanjutan

Hasil
Evaluasi

Aspek Teknis
Titik Kendali Wajib GAP - - 0.48 Kurang
Penerapan PHT 0-5 3.88 0.77 Baik
Penerapan SOP 0-3 1.77 0.58 Cukup
Aspek Administrasi
Mempunyai Buku Kerja
Melakukan Perpanjangan Registrasi GAP

0-3
0-3

1.42
0.98

0.47
0.32

Kurang
Kurang

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan 
keragaan hasil penilaian keberlanjutan 
penerapan GAP pada setiap indikator 
penilaian keberlanjutan. Pada indikator 
titik kendali wajib GAP memiliki 
indeks 0.48 yang berarti masih kurang 
berkelanjutan. Hal tersebut berarti hanya 
48% petani responden yang sudah 
lulus memenuhi seluruh titik kendali 
wajib GAP. Karena indikator titk kendali 
wajib GAP merupakan komponen yang 
mutlak untuk dipenuhi dan diterapkan 
seluruhnya tanpa terkecuali sehingga 
mereka dapat dinyatakan lulus 
memenuhi syarat, sementara untuk titik 
kendali lainnya tidak seluruhnya harus 
dipenuhi dan ada beberapa pilihan yang 
akan dipenuhi. 

Adapun indikator Penerapan 
Pengendalian Hama Terpadu (PHT), dan 
Penerapan SOP  komoditas memiliki 
nilai indeks keberlanjutan sebesar 0.77 
dan 0.58, atau termasuk kategori cukup 
berkelanjutan. Hal ini karena petani 
responden di Kecamatan Lembang 
seluruhnya telah mendapatkan berbagai 
pelatihan teknis budidaya sayuran 

yang didalamnya termasuk komponen 
penerapan PHT sayuran, SL-PHT sayuran, 
dan lainnya. Hal tersebut tidak lepas 
dari adanya peran BBPP (Balai Besar 
Pelatihan Pertanian) yang berlokasi di 
wilayah Lembang sebagai salah satu 
instansi penyelenggara pelatihan bagi 
petani, disamping peranan penyuluh 
dan pembina lainnya. 

Petani responden juga telah 
memiliki SOP komoditas tersendiri 
dalam melakukan usahataninya 
sehingga dalam aspek produksi sudah 
memiliki tata cara produksi yang 
baik dan dapat memenuhi kriteria 
permintaan pasar.  Selain karena kondisi 
alam yang mendukung, rata-rata para 
petani di Kecamatan Lembang telah 
memiliki pengalaman usaha tani yang 
cukup lama yaitu berkisar antara 10-
20 tahun. Hal ini sesuai dengan yang 
dinyatakan Sukma (2017) bahwa 
pengalaman bertani mempengaruhi 
tingkat keberhasilan petani dalam 
melaksanakan usahataninya. 

Dari aspek administrasi, pada 
indikator ketersediaan buku kerja dan  
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perpanjangan Nomor Registrasi GAP 
memiliki nilai indeks keberlanjutan 
0.47 dan 0.32 atau pada kategori 
kurang berkelanjutan. Rata-rata 
tingkat pendidikan petani responden 
di Kecamatan Lembang adalah rendah 
atau hanya sampai lulusan SD sebesar 
40%. Hal tersebut menyebabkan petani 
kurang mempunyai kemampuan dalam 
melakukan pencatatan dan pembukuan 
usaha tani. Mesti demikian petani 
responden di Kecamatan Lembang masih 
dapat melakukan kegiatan tulis menulis 
dan tidak termasuk kategori buta huruf, 
sehingga kegiatan pencatatan usaha 
tani masih dapat dilakukan oleh petani.  
Kesadaran akan pentingnya melakukan 
pencataan usaha baru dilakukan oleh 
sebagian petani, sedangkan kebanyakan 
merasa malas untuk mencatat kegiatan 
dalam buku kerja. Sari, dkk (2016) 
menyebutkan dalam penelitiannya, 
pola-pola pertanian akan mengikut 
pada pola yang sudah dibudayakan 
sejak dahulu sehingga cukup sulit jika 
tidak merubah secara parsial kebiasaan 
kelompok. Petani sejak dahulu tidak 
dibiasakan untuk melakukan pencatatan 
usaha taninya, dan cenderung melihat 
pada kentungan atau kerugian jangka 
pendek.

Fakta  dan hasil pengamatan 
lainnya adalah,  petani merasa tidak 
terlalu memerlukan untuk melakukan 
registrasi ulang GAP pasca berakhirnya 
masa berlaku nomor registrasi 
GAP. Petani di Kecamatan Lembang 

menyatakan bahwa pasar tetap tersedia 
dan menerima produk mereka tanpa 
harus memperbarui nomor registrasi 
GAP. Penggunaan nomor registrasi GAP 
hanya digunakan sebagai persyaratan 
awal untuk dapat bekerjasama dengan 
pasar atau pemasok (supplier). Selain 
itu, adanya registrasi GAP masih kurang 
dihargai pembeli (terutama di pasar 
tradisional) karena tidak menambah 
nilai jual produk dan kelancaran 
pemasaran secara signifikan. Banyak 
produk pertanian yang tidak disertai 
dengan GAP, tetapi memiliki harga yang 
sama dengan produk dari lahan yang 
mendapat nomor registrasi GAP. 

Mengatasi kondisi aspek 
administrasi ini, maka perlu dilakukan 
pembinaan dan pendampingan untuk 
meningkatkan minat serta keseriusan 
petani dalam melaksanakan pencatatan 
kegiatan usahatani, pendampingan dan 
pembinaan  petani untuk melakukan 
tertib administrasi (dimulai dari ketua, 
pengurus hingga seluruh anggota).  
Sementara untuk aspek perpanjangan 
nomor Registrasi GAP, diperlukan 
keaktifan petugas pembina Penerapan 
GAP (dinas pertanian yang mebidangi 
komoditas hortikultura) agar aktif ke 
lapangan melakukan pengecekan/
surveilan, penilaian  ulang, serta 
mendorong petani untuk melakukan 
usulan Registrasi GAP mengacu pada 
Permentan no 62/2010. 
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Strategi Penyuluhan Keberlanjutan 
GAP

Dari kondisi, fakta dan pembahasan 
terhadap GAP di lokasi penelitian, maka 
perlu ditentukan strategi penyuluhan 
kepada petani untuk meningkatkan 
keberlanjutan GAP. Dalam hal ini 
strategi penyuluhan berupa penentuan 
materi penyuluhan yang tepat 
sasaran berdasarkan nilai mean rank 
indikator keberlanjutan GAP (peringkat 
terendah merupakan permasalahan 

utama dan akan menjadi strategi 
utama dalam melakukan penyuluhan 
kepada petani).  Hasil analisis indikator 
yang mempengaruhi pada indeks 
keberlanjutan penerapan GAP sayuran 
didapatkan dari pengolahan data 
primer terhadap responden sasaran.  
Hasil analisis terhadap indikator GAP 
untuk menetapkan strategi penyuluhan 
kepada Kelompok tani maupun 
Gapoiktan dikemukakan pada Tabel 5 
berikut. 

Tabel 5. Analisis Peringkat Indeks Keberlanjutan GAP Pada Petani

No Indikator/ Poktan
Peringkat Indeks Keberlanjutan GAP

Tauhid Baby French Sukarasa Tani Budi Rahayu
1 Titik Kendali Wajib I I II I
2 Penerapan PHT III II I II
3 Penerapan SOP II III III III
4 Megisi Buku Kerja IV IV IV IV
5 Melakukan Re-Registrasi GAP V V V V

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa 
indikator peringkat indeks keberlanjutan 
GAP pada setiap kelompok tani sasaran 
masih bervariasi, terutama untuk aspek 
teknis, meskipun keseluruhan berada 
pada peringkat I – III, artinya dari 
hasil analisis menggambarkan bahwa 
umumnya petani tidak menemukan 
masalah serius dalam menghadapi 
kebelanjutan GAP. ing. Sementara aspek 
adminsitrasi menempati peringkat IV 
dan V, ini artinya disinilah penekakan 
kegiatan penyuluhan perlu dilakukan.

Dalam indikator dari keseluruhan 
kelompok yang memiliki indeks 
terendah hingga tertinggi, maka 

untuk menetapkan peringkat indeks 
keberlanjutan GAP secara keseluruhan 
atau gabungan, dilakukan melalui 
analisis Kendall’s W. Berdasarkan 
hasil analisis, maka materi kegiatan 
penyuluhan pertanian berdasarkan 
analisis prioritas masalah atau urutan 
masalah dengan analisis Kendall’s W 
disajikan pada Tabel 6.
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Tabel 6. Analisis Mean Rank Uji Kendall’s W dalam Menentukan Materi Penyuluhan

No Materi Penyuluhan Pertanian Mean 
Rank

Peringkat 
Prioritas

1 Titik Kendali Wajib (TK. Wajib) 4.75 V
2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 4.00 IV
3 Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3.25 III
4 Mengisi Buku Kerja 2.00 II
5 Melakukan Perpanjangan Nomor Registrasi (Re-Registrasi GAP) 1.00 I

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

Berdasarkan peringkat tersebut, 
maka yang menjadi prioritas utama 
untuk dijadikan materi penyuluhan 
kepada petani sayuran adalah mengenai 
perpanjangan nomor registrasi GAP 
karena memiliki nilai mean rank terendah 
diantara materi yang lainnya. Dengan 
demikan, materi penyuluhan yang dipilih 
berdasarkan pada prioritas masalah 
pertama yaitu mengenai perpanjangan 
nomor registrasi, kemudian diikuti 
dengan prioritas masalah kedua yaitu 
materi mengenai buku kerja.

Mengacu pada Permentan 
No 62/2010, rpanjangan nomor 
Registrasi GAP ini dilakukan oleh dinas 
pkultertanian provinsi yang menanganai 
pembinaan komoditas hortikultura, atas 
ajuan dari pelaku usaha hortikultura 
atau Poktan/Gapoktan, melalui Dinas 
Pertanian Kabupaten atau Kota. 
Mengingat Penerapan GAP ini masih 
merupakan hal yang baru akan tetapi 
sangat dibutuhkan dalam menghadapi 
perdagangan pada pasar moderen, 
pasar global atau pasar ekspor, maka 
seharusnya pihak dinas yang menangani 
pembinaan komoditas hortikultura di 
tingkat provinsi dan kabupaten lebih 

aktif. Oleh karena itu dalam penyuluhan 
ini sebaiknya dilakukan dengan 
melibatkan dinas pertanian kabupaten 
dan/atau provinsi, yang menangani 
komoditas hortikltura.

Kemudahan dalam penelusuran 
balik (tracebility) kegiatan budidaya 
sangat ditunjang dengan adanya buku 
kerja dari pelaku usaha atau Poktan/
Gapoktan. Oleh karena itu mempunyai 
dan mengisi buku kerja sangat lah 
penting, dan kenyataannya inilah 
yang menjadi masalah di lapangan, 
karena petani tidak terbiasa melakukan 
pencatatan sesuai dengan aturan 
dan persyaratan.  Oleh karena itu 
penyuluhan tentang pelaksanaan 
pencatatan di buku kerja juga menjadi 
prioritas.  Bentuk kegiatan yang 
dilakukan adalah; pendampingan dalam 
pencatatan, menyediakan contoh-
contoh buku pencatatan, mendampingi 
petani dalam melakukan pencatatan, 
melakukan koreksi dan penyempurnaan 
terhadap catatan yang dilakukan petani, 
serta memberi motivasi petani dalam 
melakukan pencatatan. 
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KESIMPULAN
1. Penerapan GAP sayuran pada petani 

di kecamatan Lembang termasuk 
kategori cukup berkelanjutan (nilai 
0.51), keberlanjutan GAP dari aspek 
teknis lebih baik dibandingkan 
dengan aspek administrasi. 

2. Penilaian terhadap Titik Kendali Wajib 
GAP pada petani sayuran,  hanya 
48.33%  yang lulus, permasalahan 
yang banyak dihadapi adalah 
pelabelan produk dan penanaman 
sayuran di lahan dengan kemiringan 
lebih dari 30%.  

3. Petani sayuran yang pernah 
mendapatkan nomor registrasi GAP 
sebelumnya (tahun 2015), sebanyak 
75 % masih  lulus pada Titik Kendali 
Wajib, 69,4%  lulus dalam titik 
kendali Sangat Anjuran, serta semua 
responden lulus dalam titik kendali 
Anjuran.  

4. Strategi prioritas dalam pembinaan 
petani untuk keberlanjutan GAP 
adalah dari aspek administrasi, yaitu; 
1) melakukan perpanjangan nomor 
registrasi GAP dan 2) membuat dan 
mengisi buku kerja. Pembinaan harus 
dilakukan oleh dinas pertanian yang 
menangani hortikultura di tingkat 
provinasi dan/atau kabupaten, 
bekerjasama dengan penyuluh.

5. Pembinaan dan perbaikan secara 
teknis adalah 1) tidak melakukan 
penanaman pada lahan kemiringan 
> 30%, 2) Melakukan pelabelan 
produk sayuran, 3) melakukan 

penerapan budidaya sesuai perinsip 
GAP.  
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ABSTRACT
As a mega-biodiversity country, Indonesia has a high amount and type of genetic 
resources (SDG). This diversity is due to the geographical position of Indonesia and 
its nature which is an island nation. The purpose of this paper is to conduct a review 
of the application of Community Biodiversity Management (CBM) in Indonesia, 
particularly for tropical fruit as an effort to protect SDG diversity. Most stages and 
CBM activities have been implemented in Indonesia and have been able to increase 
community capacity. Furthermore, conservation of tropical fruit genetic resources in-
situ and on-farm together will be able to preserve good practices and provide benefits 
to the community. Stakeholder participation and CBM adoption rates are high in two 
locations in Central Java and South Kalimantan, namely in Tiron and Telaga Langsat, 
this is due to the high response of farmers and the presence of good practices that have 
taken as tradition in the region.

Keywords: community, tropical fruits, farming system

ABSTRAK
Sebagai negara mega-biodiversity, Indonesia memiliki jumlah dan jenis sumberdaya 
genetik (SDG) yang cukup tinggi.  Keragaman ini disebabkan oleh posisi geografis 
Indonesia dan sifatnya yang merupakan negara kepulauan.  Tujuan dari penulisan ini 
adalah melakukan review terhadap penerapan Community Biodiversity Management 
(CBM) di Indonesia terutama untuk buah tropis sebagai salah satu upaya untuk 
melindungi keanekaragaman SDG. Sebagian besar tahapan dan kegiatan CBM 
telah diimplementasikan di Indonesia dan telah dapat meningkatkan kapasitas 
komunitas.  Lebih lanjut, konservasi SDG buah tropis secara in-situ dan on-farm 
secara bersamaan akan dapat melestarikan good practices dan memberikan manfaat 
kepada masyarahat.  Peran serta stakeholder dan tingkat adopsi CBM tinggi di dua 
lokasi di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, yaitu di Tiron dan Telaga Langsat, hal 
ini disebabkan oleh tingginya respon petani dan adanya good practices yang sudah 
berakar di wilayah tersebut. 

Kata kunci: komunitas, buah tropis, budidaya

PENDAHULUAN
Sebagai negara mega-biodiversity, 

Indonesia memiliki keanekaragaman 
sumberdaya genetik (SDG) yang cukup 

tinggi.  Keragaman ini disebabkan oleh 
posisi geografis Indonesia dan sifatnya 
yang merupakan negara kepulauan.  
Biodiversity sendiri diartikan sebagai 
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variasi makhluk hidup yang saat ini 
masih banyak dijumpai di hutan, yang 
merupakan tempat berlindung berbagai 
makhluk hidup (Carnus et al., 2006).  
Provinsi Jawa Tengah misalnya sangat 
kaya dengan SDG pangan seperti Talas, 
Uwi, Gembili, Ganyong dan Suweg 
(Rustini, Sudaryono, Triastono, & 
Cempaka, 2003).  Provinsi Jawa Timur 
tidak kalah keberagamannya baik 
tanaman pangan, buah2an dan sayuran. 
Terdapat berbagai macam tanaman 
pangan selain seperti keberagaman 
di Provinsi Jawa Tengah juga terdapat 
Bentul dan Kentang Hitam.  Di samping 
itu terdapat pula Kelor, Kenikir, Koro, 
Katu untuk tanaman sayuran serta 
Bisbul, Sukun, Pace, dan Asam Jawa 
untuk tanaman buah2an (Purnomo, 
Zubaidi, & Hosni, n.d.).  Sementara 
itu di Maluku Utara, aksesi tanaman 
padi cukup beragam.  Terdapat 15 
akses tanamn padi antara lain lokal 
Jongodi dan Kayoan (Wahab, Hidayat, 
& Cahyaningrum, 2013).  Di Provinsi 
NTT, ditemukan tidak kurang dari 90 
aksesi yang sebagian besar merupakan 
tanaman buah seperti avokad, mangga, 
nangka, pisang, kabu biji dan pepaya 
yang secara keseluruhan berjumlah 
berjumlah 44 aksesi, di mana tentu saja 
keragaman tersebut harus dilestarikan 
(Hosang et al., n.d.).  Keragaman 
tanaman di Indonesia memang cukup 
tinggi, terbukti di Provinsi Gorontalo 
khususnya Kabupaten Bone Bolango 
terdapat sekitar 70 aksesi dari berbagai 

jenis tanaman, di mana kergaman 
terbanyak adalah pada paadi dan 
pisang (Asaad, 2013).  Hal yang sama 
juga ditemukan di Provinsi Papua Barat, 
kgusunya di Kabupaten Manokwari, di 
mana keragaman ubi dan pisang cukup 
tinggi dibandingkan dengan tanaman 
pangan lainnya (Rauf, Tata, & Arbianto, 
2013).  Sementara keragaman tanaman 
dan yang berada di suatu wilayah dan 
jumlahnya juga ditentukan oleh suku 
yang berdomisili di wilayah tersebut 
(Astarina, 2013).     

Terkait dengan hal tersebut, 
agro-biodiversity di Indonesia lebih 
ditekankan pada bagaimana upaya 
pengelolaan lingkungan daripada 
penekanan pada sumber daya yang 
ada.  De Boef and Thijssen, 2013, 
menyebutkan bahwa terdapat tiga 
tingkatan agro-biodiversity, yaitu sistem, 
spesies dan keragaman sumberdaya 
genetik.  Adapun definisi dari agro-
biodiversity adalah pola perubahan 
yang dinamis dan integrasi antara 
manusia, hewan, tanaman, organisme 
lain dan lingkungan,yang bertujuan 
untuk mengatasi permasalahan yang 
dihadapi.   

Permasalahan yang saat ini 
dihadapi di Indonesia terkait dengan 
sumberdaya genetik adalah tingginya 
tingkat erosi SDG dan perubahan 
iklim.  Erosi SDG terutama disebabkan 
oleh de-forestation.  Adanya sistem 
budidaya dengan berbagai tanaman 
bahkan dapat menambah keragaman di 
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suatu wilayah di samping memberikan 
kemanfaaatan bagi masyarakat sekitar 
(Brockerhoff, Jactel, Parrotta, Quine, & 
Sayer, 2008).  Sementara itu perubahan 
iklim mengharuskan adanya adaptasi 
manajemen konservasi dengan menitik 
beratkan pada perencanaan wilayah, 
manajemen sumberdaya berbasis 
wilayah, serta modifikasi dari cara-cara 
konservasi yang ada saat ini (Heller 
dan Zavaleta, 2008) (Journal, 2010).  
Biodiversity sangat penting untuk dijaga 
karena merupakan tanngung jawab kita 
pada genrasi selanjutnya disamping 
alam semesta (Otto, 2015).       

Salah satu pendekatan yang 
dapat digunakan untuk optimalisasi 
konservasi adalah Community 
Biodiversity Management (CBM), yaitu 
kegiatan konservasi secara in-situ dan 
on-farm dengan pelibatan komunitas 
secara aktif melalui peningkatan peran 
dan pengambilan keputusan dalam 
melakukan akses dan pengawasan 
terhadap pengelolaan SDG yang 
berkelanjutan (Shrestha et al., 2013) 
(Agarwal, 2016).  Salah satu metodologi 
CBM adalah mengintegrasikan kearifan 
lokal dan teknik budidaya yang 
disarikan dari sistem sosial, aturan lokal, 
serta pemerintah daerah (Sthapit et al., 
2008).  Beberapa variabel kunci yang 
harus dikelola dalam implementasi 
CBM adalah komunitas, kearifan dan 
manajemen lokal, sistem perbenihan, 
kesadaran akan keragaman dan 
diversitas, jejaring sosial, modalitas 

institusi,  kelembagaan, pendanaan, serta 
collective community action (Shrestha et 
al., 2013).   Di beberapa negara CBM 
disebut juga dengan community natural 
resource management (CNRM).  Dengan 
konsep serupa CNRM telah dapat 
meningkatkan distribusi kekuatan dan 
manfaat ekonomi, mengurangi konflik, 
menggali kearifan lokal, menjaga 
keragaman dan menjamin pemanfaatan 
sumber daya yang berkelanjutan (Kellert 
et al, 2010).  

Di Indonesia selama lima tahun 
terakhir ini, CBM, terutama on-farm 
conservation telah diimplementasikan di 
beberapa lokasi di Jawa Timur, Sumatera 
Barat dan Kalimantan Selatan untuk 
tanaman buah tropika.  Sehubungan 
dengan hal tersebut, makalah ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan 
implementasi konsep CBM tanaman 
buah tropika di Indonesia.  Sebelum 
mengimplementasikan metodologi 
CBM tanaman buah tropika, perlu 
dilakukan beberapa upaya, yaitu 
pengayaan pengetahuan terkait on-
farm conservation, pendampingan, 
serta pembelajaran dari pengalaman 
sebelumnya terkait konservasi berbasis 
komunitas (Subedi, et al., 2013).   Di 
dalam makalah ini, akan disampaikan 
terlebih dahulu mengenai keragaman 
SDG tanaman buah tropika dan 
tantangannya.  Dilanjutkan dengan 
implementasi CBM dalam melakukan 
konservasi tanaman buah tropika, 
serta pelaksanaan grassroots breeding, 
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perbenihan varietas lokal secara 
partisipatif, serta seleksi dan perakitan 
varietas dari sumberdaya lokal tersebut.

Secara keseluruhan, tahapan 
CBM dan implementasinya digunakan 
untuk meningkatkan dan memahami 
pentingnya upaya konservasi dan 
pemanfaatan berkelanjutan dari 
keragaan sumber daya genetik.  Kegiatan 
ini lebih efektif dalam meningkatkan 
kesadaran antar komunitas petani, 
meningkatkan kapasitas petani 
dan stakeholders, mengembangkan 
modalitas institusi, mengkonsolidasikan 
peran komunitas dalam perencanaan 
dan implementasi, mengelola dana CBM, 
melakukan replikasi model community 
collective action, serta memfasilitasi 
pembelajaran sosial. Lebih lanjut metode 
CBM yang paling banyak dilakukan 
adalah pameran diversitas(diversity 
fair), blok diversitas (diversity block), 
pembibitan dan perbanyakan benih 
(nursery dan seed propagation), register 
oleh komunitas (community biodiversity 

register), keragaman SDG tanaman buah 
tropis. pendidikan masyarakat,materi 
unggulan dan katalog buah tropis 
(agrobiodiversity, education, elite 
materials, fruit catalogues), GPD, petani 
pelestari(custodian farmers),mekanisme 
keuangan mikro (micro trust fund 
mechanism), nilai tambah (value 
addition), kajian pasar (marketing 
assessment) (Subedi et. al, 2013).

Lebih lanjut, Sthapit et.al (2008) 
menyatakan bahwa konservasi tanaman 
buah tropis melalui CBM merupakan 
pendekatan partisipatif yang melibatkan 
komunitas, dengan memberdayakan 
petani dan kelompoknya membentuk 
kelembagaan dan mengembangkan 
strategi dan rencana yang mendukung 
budidaya tanaman buah tropis.  
Hubungan antara CBM, konservasi in-
situ and on-farm, serta pemberdayaan 
dan insentif dapat dilihat pada Gambar 
1.

Gambar 1.  Hubungan antara CBM, konservasi in-situ dan on-farm, serta 
pemberdayaan dan insentif  (Sthapit, et.al, 2008)
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IMPLEMENTASI COMMUNITY 
BIODIVERSITY MANAGEMENT DI 
INDONESIA
Implementasi CBM Di Kalimantan 
Selatan

Kalimantan Selatan merupakan 
salah satu lokasi kegiatan Conservation 
and Sustainable Use of Cultivated and 
Wild Tropical Fruit Diversity: Promoting 
Sustainable Livelihood, Food Security 
and Ecosystem Services.  Kegiatan ini 
berlokasi di sentra produksi mangga 
dan jeruk, yaitu di Desa Pambantanan 
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 
Banjar dan Desa Mandala, Telaga 
Langsat dan Hamak Kecamatan Telaga 
Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
untuk tanaman mangga, serta Desa 
Sungai Kambat Kecamatan Cerbon 
Kabupaten Barito Kuala dan Desa 
Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul 
Kabupaten Banjar untuk tanaman jeruk. 
Di Site Telaga Langsat ditemukan 22 
jenis mangga. Sementara di Site Sungai 
Tabuk ditemukan 19 jenis mangga.  Di 
Site Astambul ditemukan 12 jenis jeruk 
dan di Site Cerbon ditemukan 13 jenis 
jeruk.

Implementasi CBM di Kalimantan 
Selatan mencakup: 1) Registrasi 

tanaman oleh masyarakat (Community 
Biodiversity Register), 2) Blok 
keanekaragaman (diversity block), 3) 
Pembibitan buah oleh masyarakat 
(community nursery), 4) Pelatihan untuk 
meningkatkan nilai tambah buah (fruits 
processing), 5) kunjungan petani, 6) 
Petani pelestari (custodian farmers), 
7) Pembuatan katalog buah oleh 
masyarakat (Farmers’ Fruits Catalogue), 
serta  8) Pameran keanekaragaman 
buah (diversity fair).

Registrasi tanaman yang 
dilakukan oleh masyarakat (Community 
Biodiversity Registers-CBR), bertujuan 
untuk melindungi berbagai jenis 
tanaman mangga dan jeruk  yang 
masih ada.  Kegiatan registrasi tanaman 
diawali dengan membuat nomor seri 
register, yang dicantumkan pada pohon 
buah-buahan yang diregister, membuat 
catatan- catatan  pendukung, seperti 
informasi tentang pemilik, agro-ekologi, 
budaya, serta nilai guna dari tanaman 
tersebut.  Catatan tersebut kemudian 
disimpan oleh petani.  Kegiatan registrasi 
tanaman yang dilakukan masyarakat di 
Kalimantan Selatan dapat dilihat pada 
Gambar 2.

 

     

 

     

 

Gambar 2. Kegiatan register tanaman yang dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan 
Selatan
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Sementara itu, blok keaneka-
ragaman merupakan sebuah lokasi 
yang disepakati oleh masyarakat untuk 
ditanami berbagai varietas tanaman 
yang pengelolaannya dilakukan oleh 
masyarakat itu sendiri. Fungsi dari 
keberadaan blok keanekaragaman 
tersebut adalah sebagai: (1) Kebun 
koleksi berbagai varietas buah mangga/

jeruk; (2) Sumber bahan pertanaman 
yang dapat digunakan untuk pertukaran 
sumber daya genetik, produksi benih 
kultivar langka, koleksi ex situ dan 
regenerasi untuk bank benih komunitas; 
serta (3) Wahana pembelajaran bagi 
masyarakat dan generasi muda 
mengenai keragaman varietas yang 
menjadi kekayaan alam (Gambar 3).  

     

 

Gambar 3. Blok keanekaragaman buah mangga dan jeruk di Kalimantan Selatan

Untuk menjamin ketersediaan 
bahan tanam yang baik untuk 
dikembangkan di komunitas, maka 
dibuat kebun bibit komunitas 
(Community nursery) pada setiap site 
(Gambar 4).  Aktivitas petani dalam 
pembibitan dapat dilihat pada Gambar 
5.  Pengembangan pembibitan ini 
menjamin jumlah dan keberagaman 
tanaman, serta meningkatkan 
pengetahuan dan pendapatan petani, 
sejalan dengan pemikiran bahwa 
penggunaan bioteknologi akan 
memberkaya keragaman SDG di 
Indonesia (Sharma & Sharma, 2013).  Di 
kebun bibit tersebut ditanam beberapa 
jenis tanaman, seperti berikut ini:
a. Telaga Langsat, ditanam batang 

bawah bibit mangga kasturi 
sebanyak 1.000 batang dan mangga 

madu 1.000 batang.  Sebagai mata 
temperlnya adalah Kasturi, Pulasan, 
Rawa-rawa, Palipisan, Binjai, 
Hambawang, dan  Hambawang 
Pisang) 

b. Sungai Tabuk, sudah disemai batang 
bawah mangga Kasturi sebanyak 
500 batang dan mangga madu 1.000 
batang.  Sebagai mata tempel adalah 
Hampalam Damar, Cuban, Palapisan, 
Hambawang, Hambawang Putaran 
dan Binjai.

c. Cerbon, dilakukan penyemaian 
batang bawah jeruk Japaness Citrus 
(JC) sebanyak 2.000 batang.  Sebagai 
mata tempel adalah Limau Kuit, 
Limau Bali Merah, Limau Bali Putih, 
Limau Papaya, Lemon dan Limau 
Nipis

d. Astambul, sudah dilakukan 
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penyemaian batang bawah JC 
sebanyak 2.000 batang.  Sebagai 
mata tempel adalah Limau Kuit, 

Limau Nipis, Limau Sambal,  Limau 
Bali Merah, Limau Bali Putih, Limau 
Sasanggan dan Limau Siam Banjar.

 

Telaga Langsat Cerbon
n 

Astambul 

Gambar 4.  Persemaian pada Community nursery di Site Astambul, Telaga Langsat 
dan Cerbon

Gambar 5.  Perbanyakan dan pendistribusian bibit mangga di Telaga Langsat

Untuk meningkatkan kapasitas 
petani, dilakukan kunjunga ke petani 
lain, baik dalam negeri maupun ke luar 
negeri, yaitu ke Malaysia dan Thailand.  
Pada kunjungan ke Malaysia (Gambar 
6), kunjungan pertama kali dilakukan 
ke Yan Project Site (Kedah).  Kelompok 
tani di Yan mengusahakan tanaman 
mangga, rambutan, dan manggis.  Dua 
jenis mangga yang utama diusahakan di 

wilayah Yan adalah, Pedal ayam dan Pelam 
sawa. Kunjungan berikutnya adalah 
ke lokasi pembuatan pupuk organik 
IMO 5.  Pupuk organik ini merupakan 
campuran antara kandang ayam dengan 
indigenous micro-organisms (IMO).  
Selanjutnya kunjungan dilakukan ke 
Sala Kanan Station (Kedah) dan di sini 
diperkenalkan teknik pemangkasan pada 
tanaman mangga untuk mempermudah 
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pemanenan.  Kunjungan ke Herbal 
Traditional Business Center mempelajari 
bagaimana membuat berbagai macam 
enzim melalui fermentasi dari beberapa 
macam buah-buahan seperti: mangga, 
manggis, belimbing, apel, dsb, yang 
olah menjadi obat-obatan herbak 

untuk kesehatan dan menyembuhkan 
dari berbagai penyakit.   Di sini juga 
diproduksi sabun organik, cream 
rambut dan shampoo dari buah-
buahan.  Kunjungan berikutnya adalah 
ke  Mango Farm and Processing Factory  
at  Tobiar, Pendang.   

 

Gambar 6.  Kunjungan petani Kalimantan Selatan ke Malaysia

Pada kunjungan ke Thailand, 
Kalimantan Selatan diwakili oleh Ida 
Susanti dari Telaga Langsat, Kab. Hulu 
Sungai Selatan dan Norhayati dari 
Cerbon, Kab. Banjar.  Di Thailand, petani 
dibawa ke Kiriwong Herbal Home 

yang dipimpin oleh Mr. Sonthaya.  Di 
sini petani mempelajari pengolahan 
manggis dan buah-buahan lainnya 
menjadi produk sabun, kosmetik, 
pewarnaan alami untuk batik, dan 
produk lainnya (Gambar 7).

 

Gambar 7. Kunjungan ke petani pengolah produk manggis di Kiriwong, Thailand

Untuk menambah pengetahuan 
petani pada tanaman selain mangga, 

dilakukan kunjungan ke petani manggis di 
Thailand.  Di sana mereka diperkenalkan 
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dengan teknik pengolahan manggis 
menjadi berbagai macam produk, seperti: 
sabun, balsem, shampo, dsb.  Selain itu 
juga diperkenalkan teknik pewarnaan 

pakaian dengan menggunakan kulit 
manggis dan rambutan.  Setelah itu 
kunjungan dilanjutkan ke petani buah-
buahan di Kiriwong (Gambar 8). 

 

Gambar 8.  Kunjungan ke petani buah-buahan di Kiriwong, Thailand

Untuk mendokumentasikan ber-
bagai jenis sumberdaya genetik buah 
tropis yang ada di masyarakat dibuat 
sebuah katalog buah.  Katalog buah 
berisikan pengetahuan masyarakat 
tentang buah lokal yang ada di 
masayarakat tersebut.  Isi dari katalog 
buah merupakan deskripsi dari nama 
lokal tanaman, bentuk daun, bentuk 
buah buah, bentuk pohon, penggunaan 
berdasarkan kearifan lokal, dan deskripsi 
tindakan yang terkait pelaksanaan 

Good Practices on Diversity (GPD) yang 
dideskripsikan oleh masyarakat petani 
sendiri. Katalog tersebut juga berisi 
gambar-gambar yang menjelaskan 
tentang tanaman, mulai dari gambar 
tanaman utuh, gambar bunga buah, biji 
sampai petani yang memiliki tanaman 
buah tersebut (Gambar 9).  Dokumentasi 
ini sangat penting untuk dapat 
menghimpun dan mengembangkan 
kekayaan SDG kita  (Services & Network, 
2012). 

 

Gambar 9. Katalog keanekaragaman buah yang dibuat oleh petani, PPMU,  dan 
NPMU

Implementasi Pendekatan Konservasi 
berbasis Masyarakat Di Jawa Timur

Lokasi yang dipilih untuk 
melaksanaan kegiatan konservasi 
buah-buahan di Propinsi Jawa Timur  

adalah Dusun Kaligayam, Desa Tiron 
Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri 
untuk spesies mangga dan Desa Bibis, 
Kecamatan Sukomoro Kabupaten 
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Magetan untuk spesies jeruk. Pemilihan 
kedua lokasi tersebut merepresentasikan 
sentra keanekaragaman mangga dan 
jeruk di Jawa Timur.  Berdasarkan data 
baseline survei, teridentifikasi bahwa di 
Bibis, Magetan terdapat 6 spesies jeruk 
yang berbeda, sedangkan di Tiron, Kediri 
terdapat 4 spesies mangga (Winarno et 
al, 2013).

Alat partisipatif CBM lainnya yang 
digunakan dalam kegiatan ini antara 
lain registrasi tanaman oleh masyarakat 
(Community Biodiversity Register), 
blok keanekaragaman (diversity block), 
pembibitan buah oleh masyarakat 
(community nursery), pelatihan untuk 
meningkatkan nilai tambah buah (fruits 
processing),  kunjungan petani (farmers 
field visit),  petani pelestari (custodian 
farmers),  pembuatan katalog buah oleh 
masyarakat (Farmers’ Fruits Catalogue), 
dan pameran keanekaragaman buah 
(diversity fair). Semua alat partisipatif 
CBM tersebut digunakan  sebagai 
strategi untuk meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam kegiatan 
konservasi yang dilakukan oleh 
pemerintah sehingga pemanfaatan 

keanekaragaman sumber daya genetik 
buah-buahan dapat berjalan secara 
utuh, terpadu, dan berkelanjutan.

Kegiatan selanjutnya di Provinsi 
Jawa Timur adalah memberikan 
pelatihan pengolahan pascapanen untuk 
komoditas mangga di Kediri dan jeruk 
di Magetan (Gambar 10). Pengolahan 
produk bertujuan untuk meningkatkan 
nilai ekonomis dari buah-buahan yang 
dihasilkan. Jika nilai ekonomis dari buah-
buahan yang dipelihara meningkat, 
maka masyarakat termotivasi 
untuk membudidayakan. Kegiatan 
memberikan pertambahan nilai pada 
produk buah lokal merupakan suatu 
strategi pemasaran untuk menciptakan 
permintaan varietas tanaman lokal dan 
pasar dengan meningkatkan kesadaran 
konsumen, pengolahan yang lebih 
baik, kemasan dan mempromosikan 
nilai gizi dan kesehatan produk. Prinsip 
dasar dari pendekatan ini adalah 
bahwa penambahan nilai produk lokal 
dapat meningkatkan permintaan dan 
memperluas daerah pemasaran dari 
tanaman lokal dan varietas tertentu.

               
Sumber foto : PPMU Jawa Timur 

Gambar 10. Kegiatan pengolahan mangga dan jeruk di Kediri dan Magetan
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Kegiatan pengolahan mangga di 
Kediri melibatkan Lembaga Swadaya 
Masyarakat Resource Exchange 
International (REI) yang membantu 
memberikan pendampingan terhadap 
kelompok petani dalam pengolahan 
mangga menjadi produk sirup, puree, 
manisan, dodol, selai, dll. Sedangkan 
jeruk di Magetan diolah menjadi sirup 
jeruk nipis, manisan kulit pamelo, sirup, 
dll. 

Di samping itu, dilakukan pula 
kunjungan petani, di mana merupakan 
pendekatan pembelajaran sosial yang 
efektif bagi petani untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilannya 
dalam aspek konservasi.   Selama 
pelaksanaan kegiatan konservasi ini di 
Jawa Timur, PMU telah memfasilitasi 
kunjungan petani antara lain : (1) 
Kunjungan ke kantor Balai Penelitian 
Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika-
Balitjestro, kebun Plasmanutfah Punten, 
BPTP Jawa Timur, Kebun Koleksi Plasma 

Nutfah Mangga Cukur Gondang, Kebun 
Percobaan Kraton dan BBI Hortikultura 
Poh Jentrek; (2) Kunjungan petani dari 
Jawa Timur sebanyak 3 orang (Pak Sadino, 
Pak Sabarno, Pak Mustari, Bu Luluk) 
ke Malaysia untuk pembuatan pupuk 
organik (indigenous microorganism 5) di 
Kedah,  mempelajari budidaya mangga 
di Pusat Teknologi Mempelam di Kedah, 
pengolahan mangga yang kualitasnya 
kurang baik menjadi puree di Ladang 
Mempelam MoA Inc., mengunjungi 
Pak Ali Food Industries Sdn. BHD untuk 
mempelajari pengolahan buah-buahan 
menjadi manisan, dan mengunjungi 
Bioversity Community di Perak untuk 
mempelajari budidaya asam gelugur 
dan pengolahannya; (3) Kunjungan 
sejumlah 2 petani dari Jawa Timur ke 
Thailand untuk mempelajari pengolahan 
manggis dan buah-buahan lainnya 
menjadi produk sabun, kosmetik, 
pewarnaan alami untuk batik, dan 
produk lainnya (Gambar 11). 

Sumber foto : NPMU,  PPMU Jawa Timur
Gambar 11. Kunjungan petani untuk meningkatkan kapasitas petani dalam 

pemeliharaan maupun pengolahan buah
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Keberadaan petani pelestari 
telah menjadi row model bagi 
anggota masyarakat yang lainnya. 
Efektivitas pengaruh petani pelestari 
dalam membangun kesadaran 
masyarakat sekitar, tergantung 
pada tingkat keberhasilannya dalam 
mengelola sumber daya genetik yang 
dimiliki menjadi suatu produk yang 
mempunyai nilai tambah.  Dengan 
pendampingan dari kegiatan ini, para 
petani pelestari diberikan pelatihan-
pelatihan untuk menghasilkan produk 
yang bernilai tambah. Keberhasilan 
para petani pelestari cukup efektif 

memotivasi masyarakat sekitar untuk 
ikut ambil bagian dalam kegiatan-
kegiatan konservasi dan penghargaan 
terhadap petani pelestari sebagai role 
model, diharapkan dapat memicu 
munculnya petani-petani pelestari 
yang baru. Kegiatan ini telah berhasil 
mengidentifikasi 3 orang petani 
pelestari jeruk yang ada di Magetan 
yaitu  Sudarman, Sadino, dan Pardi, 
sedangkan untuk Kabupaten Kediri 
telah teridentifikasi 3 orang petani 
pelestari mangga yaitu Muhammad 
Jemu, Mustari dan Partiyem (Gambar 
12)

Muh. Jemu Mustari Partiyem Sudarman Sadino Pardi
Sumber foto : NPMU,  PPMU Jawa Timur 

Gambar 12. Para petani pelstari dari Kediri dan Magetan

Melalui kegiatan berbasis 
komunitas ini, Pak Sudarman yang 
merupakan seorang petani pelestari dari 
Magetan telah diberangkatkan ke India 
pada tahun 2013 untuk berpartisipasi 
dalam Workshop Custodian Farmers 

(Gambar 12).  Dalam forum tersebut, 
para petani pelestari yang berasal dari 
India, Indonesia, Thailand dan Malaysia 
saling berbagi ilmu dan pengalaman 
dalam melakukan upaya-upaya 
pelestarian yang mereka lakukan.

Gambar 12. Workshop Custodian Farmers di India, 2013
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Implementasi CBM Di Kabupaten 
Sijunjung 

 Aktifitas CBM di kabupaten 
Sijunjung dimulai pertengahan tahun 
2013. Kegiatan dilaksanakan pada dua 
lokasi di kabupaten Sijunjung yaitu 
Nagari Latang dan Nagari Kampung 
Dalam, Kecamatan Lubuk Tarok. 
Ke dua tempat dipilih berdasarkan 
keragaman  wild Garcinia dan 
Nephelium  pada 8 lokasi di Propinsi 
Sumatera Barat dan Jambi (Winarno 
et  al., 201). Aktifitas yang dilaksanakan 
adalah: 1) Melaksanakan kesepakatan 
partisipasi dalam kegiatan konservasi, 
2) Pameran keanekaragaman Garciniasp 
danNephelium sp, 3) Pemetaan jumlah 
pohon Garcinia sp dan Nephelium sp, 
4) Menyusun buku katalog  Garcinia sp 
dan  Nephelium sp, 5) Mengembangkan 
pembibitan  komunitas (community 
nursery, 6) Registrasi pohon induk 
Garcinia sp dan Nephelium spberbasis 
komunitas (Community Based Register), 
7) Peningkatan pengetahuan petani 
melalui pelatihan dan pendampingan,  

8) Fasilitasi dan penguatan jejaring kerja 
dengan stakeholders,  9) Konsolidasi 
peran komunitas dalam perencanan 
dan implementasi, 10) Pameran produk 
olahan.

Dalam pendekatan CBM pertama 
sekali difasilitasi oleh Badan Litbang 
Pertanian bekerjasama dengan Dinas 
Pertanian Kabupaten Sijunjung. 
Pendekatan dilakukan melalui koordinasi 
dan sosialisasi kepada komunitas lokal 
yang akan terlibat kelompok tani pria 
dan wanita, wali nagari, camat serta 
penyuluh dari dua lokasi terpilih. Kegiatan 
ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
partisipasi komunitas masyarakat 
lokal secara berkesinambungan dalam 
pelaksanaan kegiatan konservasi dan 
pemanfaatan sumber daya genetik 
yang dituangkan dalam bentuk naskah 
kesepakatan. Naskah  ditanda tangani 
oleh Kepala Balitbu Tropika, Kepala 
Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, 
dan wakil komunitas lokal (Wali nagari) 
(Gambar 13).

 

Gambar 13. Kegiatan koordinasi (a) dan penandatanganan kesepakatan pelaksanaan 
kegiatan antara oleh Kepala Balitbu Tropika Dr. Catur Hermanto (b), serta 
Wali Nagari Kampung Dalam Ir. Muklek Sandra (c)

Diversity fair merupakan media 
untuk berinteraksi dan berintegrasi 

antara pengambil kebijakan dan 
anggota masyarakat dalam memelihara 
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sumber daya genetik lokal.Tujuannya 
adalah untuk sosialisasi dan promosi 
keanekaragaman Garcinia sp dan 
Nephelium spdi lokasi kegiatan, 
meningkatnya pengetahuan masyarakat 
mengenai budidaya, anekamanfaat 
dan produk olahannya, menanamkan 
pemahaman akan pentingnya 
pelestarian sumberdaya genetik 

lokal sejak usia dini, dan mendorong 
pemanfaatan sumber daya genetik lokal 
secara berkelanjutan. Kegiatan terdiri 
dari pameran keanekaragaman kerabat 
manggis dan rambutan lokal, lomba 
olahan kerabat manggis dan rambutan, 
dan lomba mewarnai buah untuk siswa 
SD. Pelaksanaan diversity fair ini dapat 
dilihat pada Gambar 14.

 

a b 

c d 

Gambar 14. Stand Pameran Garcinia sp (a) dan Nephelium sp (b) Kunjungan Bupati 
Sijunjung dan rombongan (c) dan lomba mewarnai tanaman buah lokal 
tingkat sekolah dasar (d).

Di samping itu dilakukan pula 
pemetaan jumlah pohon.  Kegiatan ini 
dimulai dengan Focus Group Discussion 
(FGD) dengan kelompok tani. desa. 
Peneliti yang merupakan fasilitator 
dari kegiatan ini menanyakan kepada 
kelompok tani perkiraan jumlah dan 
penyebaran dari tanaman buah-buahan 
tropika yang terdapat dilingkungan 
mereka. Kemudian dilakukan 
penelusuran ketempat tumbuh 
tanamana ersebut. Sebagian besar 

tanaman Garcinia sp dan Nephelium 
spdijumpai di hutan sehingga terdapat 
kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 
pemetaan. Pemetaan dilakukan melalui 
kerjasama dengan dinas Kehutanan 
Kabupaten Sijunjung. Metode yang 
digunakan adalah melalui penelusuran 
ke dalam hutan menyisir jalan setapak 
yang sudah ada pada daerah seluas 
36,3 ha di Nagari Latang dan 151,3 ha 
di Nagari Kampung Dalam. Pengamatan 
dilakukan terhadap jumlah pohon target 
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yang dijumpai pada daerah sekitar 1 km 
dari kiri dan kanan jalan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk 
memperbanyak jumlah populasi 
kerabat manggis dan rambutan pada 
lokasi target, dan mempersiapkan 
benihnya untuk kegiatan konservasi dan 
didistribusikan kepada komunitas lokal. 
Kegiatan dikelola oleh komunitas lokal 
dibawah pembinaan Badan Litbang 
Pertanian. Telah dikembangkan dua 
buah tempat pembibitan yang berlokasi 
di Nagari Latang dan Kampung Dalam 

Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten 
Sijunjung (Gambar 15). Pada setiap 
lokasi ditunjuk satu orang koordinator 
dari kelompok tani wanita dan pria. 
Dalam melaksanakan aktifitas ini 
komunitas difasilitasi dengan sarana dan 
prasarana pembibitan seperti polibag, 
media semai dan rumah pembibitan 
sederhana. Jumlah benih yang  telah 
diproduksi adalah sebanyak 2368 benih 
Garcinia sp dan Nephelium sp untuk 
didistribuskan kepada masyarakat.

 

 

Gambar 15. Pembibitan Garcinia sp dan Nephelium sp di  pada dua lokasi di 
Kabupaten Sijunjung

Registrasi pohon induk dilakukan 
berdasarkan pengetahuan komunitas 
atau Community Based Register (CBR). 
Pohon induk masing-masing jenis 
Garcinia dan Nephelium sp dipilih 
berdasarkan rekomendasi komunitas 
lokal dan diberi label berupa nomor 
yang ditempempelkan pada batang 
dan dilakukan pencatatan data 
morfologinya. Jumlah pohon yang akan 
diregistrasi adalah satu pohon untuk 
masing-masing jenis spesies. Disamping 
itu juga dilakukan klarifikasi nama latin 
dari kerabat manggis yang dijumpai. 

Sampai saat ini telah dilakukan registrasi 
terhadap 7 pohon Garcinia sp dan 3 
pohon Nephelium sp pada kedua lokasi 
penelitian. Penentuan pohon yang 
diregistrasi berdasarkan kepada pohon 
terbaik dari informasi dan pengetahuan 
komunitas. Daftar pohon induk kerabat 
manggis dan rambutan yang telah 
diregistrasi dan pemanfaatannya oleh 
komunitas lokal.

 Kelompok tani di Kabupaten 
Sijunjung kebanyakan menangani 
komoditas padi dan tanaman keras 
seperti pinang, karet, coklat, serta 
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buah-buahan. Pengetahuan petani 
dalam perbanyakan tanaman buah 
masih kurang yang dapat diketahui 
dari rendahnya tingkat keberhasilan 
tanaman yang berhasil tumbuh. Dalam 
rangka meningkatkan kapasitas dan 
pengetahuan petani dan meningkatkan 
keberhasilan penyediaan benih kerabat 
manggis dan rambutan dilakukan 

pelatihan tentang perbanyakan dan 
pembibitan tanaman buah-buahan 
khususnya Garcinia sp dan Nephelium 
sp. Pelatihan diikuti oleh 15 orang 
peserta dari 2 lokasi kegiatan. Materi 
yang diberikan berupa cara penanganan 
benih Garcinia sp dan Nephelium sp, 
penyiapan media semai, dan cara 
transplanting (Gambar 16). 

 

Gambar 16. Suasana pelatihan pembibitan dengan peserta kelompok tani dari kedua 
lokasi pembibitan (a) dan benih Garcinia atroviridis (b)

Dalam rangka memberikan 
motivasi dan memberikan 
kemandirian kepada komunitas  untuk 
mengkonservasi kerabat manggis 
dan rambutan perlu didorong kearah 
pemanfaatannya. Kelompok tani 
didorong untuk mengembangkan 
produk olahan melalui fasilitasi sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan. 
Diantara kerabat manggis dan rambutan 
terebut asam gelugur merupakan jenis 
kerabat manggis yang paling potensial 
untuk dikembangkan sebagai produk 
olahan terutama buah kering dan teh 
daun asam gelugur. 

Saat ini kelompok tani wanita 
termotivasi untuk mengembangkan 
teh daun asam gelugur. Kegiatan telah 
dimulai dalam skala kecil dengan fasilitas 

yang minim. Produk yang dihasilkan 
diminati oleh banyak kalangan sebagai 
minuman kesehatan. Pada kegiatan 
ini  dilakukan pengembangan produk 
melalui pendampingan, penyediaan 
sarana pengolahan berupa kemasan 
untuk produk teh daun asam gelugur, 
dan desain kemasan. Produk yang 
dihasilkan perlu dipromosikan dan 
menginisiasi proses pemasarannya. 
Aktifitas ini perlu didorong dan 
difasilitasi melalui penyediaan sarana 
dan prasarana yang dubutuhkan. 
Kerjasama berbagai pihak dibutuhkan 
untuk mengembangkan produk yang 
berkualitas. Contoh produk teh asam 
gelugur yang telah dikembangkan 
dapat dilihat pada Gambar 17.
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Gambar 17. Proses pembuatan dan produk teh daun asam gelugur dan asam kandis 
produksi kelompok wanita tani Nagari Latang Kabupaten Sijunjung.

KESIMPULAN
Sebagian besar tahapan dan 

kegiatan CBM telah diimplementasikan 
di Indonesia dan telah dapat 
meningkatkan kapasitas komunitas.  
Lebih lanjut, konservasi sumberdaya 
genetik tanaman buah tropis secara 
in-situ dan on-farm secara bersamaan 
akan dapat melestarikan good practices 
dan memberikan benefit.  Peran serta 
stakeholder dan tingkat adopsi CBM 
tinggi di dua lokasi, yaitu Tiron Kediri 
dan Telaga Langsat, hal ini disebabkan 
oleh tingginya respon petani dan 
adanya budaya konservasi atau good 
practicesyang sudah berakar di wilayah 
tersebut.  
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UJI KANDUNGAN  CIDER NENAS  DENGAN PENAMBAHAN GULA PASIR DAN 
KINERJA ISOLAT ROTI
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ABSTRAK
Cider nenas ini akan terbentuk dengan adanya khamir  tujuan penelitian  ini adalah 
Untuk mengetahui proses pembuatan cider nenas, Untuk mengetahui kinerja sel 
khamir hasil isolate ragi roti pada pembuatan cider nenas dan Untuk mengetahui 
pengaruh penambahan gula pada cider nenas.  Pembuatan cider dari nenas yang 
kemudian dipasteurisasi pada suhu 80oC selama 20 menit dan diinkubasi dengan 
starter yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 5% dan kemudian diukur 
kadar gula, kadar asam laktat, kejernihan dan bau. Hasil yang diperoleh  Cider 
Nenas dengan Berbagai Perlakuan  pada Hari Kontrol, Keempat, dan Minggu 
keenam dengan  perlakuan tanpa penambahan gula pasir dan penambahan gula 
pengamatannya kadar gula dan asam laktat berdasarkan tingkat kesukaan dari 
panelis yakni  minggu ke kontrol dan keempat dan kenam tanpa penambahan 
gula yakni pengamatannya kadar gula (%) adalah 30% dan asam laktat 9 ml. Untuk 
penambahan gula pengamatannya kadar gula (%) adalah 17% dan asam laktat 7 ml. 
Untuk Uji organolpetik berdasarkan tingkat kesukaan kejernihan dan aroma tanpa 
penambahan gula pasir kejernihannya keruh sekali dan aromanya agak disukai oleh 
panelis.   Perlakuan penambahan gula pasir tingkat kejernihannya keruh dan aromanya 
sangat disukai oleh panelis.  Kesimpulan bahwa  fermentasi cider umumnya adalah 
khamir atau ragi dari genus Saccharomyces, Candida dan Hansenula, dan  jenis  
bekteri  yaitu  Asetobacter xylinum. Perlakuan penambahan gula yang hasil terbaik 
kadar gula % dan asam laktatnya.  Untuk uji organoleptik tingkat kesukaan dengan 
tanpa penambahan gula tingkat kejernihan keruh dan aroma disukai skornya suka.

Kata Kunci : Cider Nenas, Kadar Gula dan Asam Laktat.

PENDAHULUAN
Nenas merupakan salah 

satu tanaman buah yang banyak 
dibudidayakan di daerah tropis dan 
subtropis. Tanaman ini mempunyai 
banyak manfaat terutama pada 
buahnya. Karena banyak mengandung 
vitamin C. Industri pengolahan buah 
nanas di Indonesia menjadi prioritas 
tanaman yang dikembangkan, 
karena memiliki potensi ekspor yang 

tinggi. Pemanfaatnya masih sebatas 
sebagai buah-buahan banyak buah 
nenas langsung di konsumsi tanpa 
diolah terlebih dahulu. Daya tahan 
penyimpanan buah sarat gizi ini 
tentunya menjadi singkat, dan perlu 
dijadikan suatu produk yang awet 
ditinjau dari segi kandungan gizi, 
variasi pemanfaatannya dan ketahanan 
penyimpanan.

Hingga kini belum banyak 
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masyarakat menyadari manfaat 
kesehatan di balik buah nanas yang lezat 
ini. Riset terkini menunjukkan nanas 
sarat dengan antioksidan dan fitokimia 
yang berkhasiat mengatasi penuaan 
dini, wasir, kanker, serangan jantung, 
dan penghalau stres. Sebagai salah 
satu famili Bromeliaceae, buah nanas 
mengandung vitamin C dan vitamin A 
(retinol) masing-masing sebesar 24,0 
miligram dan 39 miligram dalam setiap 
100 gram bahan.

Cider nenas digunakan sebagai 
bahan penyedap memperbaiki penyedap 
rasa untuk ,memperbaiki flavour 
pada bebagai masakan , atau sebagai 
minuman setelah dilakukan proses 
aging/penuaan yang memberikan 
keistimewaan tersendiri karena flavour 
perpanduan antara rasa dan bau yang 
baik (endang dan Ln nuning, 2005).

TUJUAN
Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui proses 

pembuatan cider nenas
2. Untuk mengetahui kinerja sel 

khamir hasil isolate ragi roti pada 
pembuatan cider nenas

3. Untuk mengetahui pengaruh 
penambahan gula pada cider nenas.

METODE PELAKSANAAN
Tempat dan Waktu

Tempat penelitian ini dilaksanakam 
di Laboratorium ilmu pangan Universitas 
Hasanudddin dan Laboratorium 
Pengolahan Hasil Pertanian Polbangtan 

Gowa , pada tanggal 22 Juni 2019.

Alat dan Bahan 
Alat-alat yang digunakan dalam 

praktikum ini adalah sebagai berikut :
- blender
- pisau   
- biuret dan statif
- botol UC   
- baskom  
- gabus
- pipa plastik   
- gelas piala  
- erlenmeyer
- kain saring   
- batang pengaduk
- hand refraktometer   
- pipet pump  

Bahan-bahan yang digunakan 
dalam praktikum ini adalah sebagai 
berikut :

- buah nenas   
- kertas label
- gula pasir
- larutan NaOH 0,1 N
- biakan murni isolat ragi roti 
- indikator PP (phenol pethelin)
- aquadest
- air
- aluminium foil

Prosedur 
Prosedur kerja yang digunakan 

dalam praktikum ini adalah sebagai 
berikut :
a.  Pembuatan Starter

1. Disiapkan 20 ml sari buah nenas
2. Diencerkan dengan air suling 

sampai kadar gulanya 1-1,5%.
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3. Dituangkan suspensi sel khamir/
isolat ragi roti.

b.  Pembuatan Cider Nenas
1. Nenas dikupas kemudian dicuci 

bersih dan dipotong-potong 
menjadi bagian-bagian kecil.

2. Ditimbang sebanyak 500 gram 
kemudian ditambahkan 500 ml 
air, lalu diblender.

3. Dipisahkan dengan ampasnya 
menggunakan kain saring.

4. Cairan dituangkan ke dalam tiga 
buah botol.

5. Ditambahkan gula pada setiap 
botol sebanyak 20% dari volume 
cairan.

6. Dipasteurisasi pada suhu 80oC 
selama 20 menit sambil diaduk.

7. Diukur kadar gula menggunakan 
handrefraktometer.

8. Setelah dingin cairan diinokulasi 
dengan starter yang telah 
dipersiapkan sebelumnya 
sebanyak 5%.

9. Diinkubasi pada suhu kamar 
selama 4 hari dan tutup botol 
agak lepas.

10. Setelah diinkubasi, botol 
ditutup dengan gabus.  Botol 
dihubungkan dengan botol 
lainnya berisi air dengan 
menggunakan pipa kemudian 
didiamkan selama beberapa hari.

11. Dilakukan pengamatan pada hari 
kontrol, hari ke empat, minggu 
ke enam terhadap :
o Kadar gula dengan 

refraktometer

o Kadar asam laktat dalam % 
asam laktat dengan rumus :
% asam laktat =

ml NaOH ᵡ N NaOH ᵡ 90

ᵡ 100%
100

berat sampel
o Kejernihan
o Bau dalam skor 1-5

Metode pengumpulan data  
penelitian dengan analisa 3 kali 
ulangan (RAL) selanjutkanya dilakukan 
uji organoleptik berdasarkan tingkat 
kesukaan cider nenas dengan 
penambahan gula dan tanpa 
penambahan gula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Kejernihan yang dihasilkan 

pada setiap perlakuan berbeda. Pada 
perlakuan tanpa penambahan gula 
pada hari ke empat kejernihannya 
yaitu keruh sekali sedangkan perlakuan 
dengan penambahan gula yaitu keruh. 
Perbedaan tingkat kejernihan cider 
disebabkan karena adanya bakteri 
Saccharomyces ellipsoideus yang 
berperan dalam proses fermentasi 
dimana membentuk suatu lapisan halus 
yang berpengaruh terhadap tingkat 
kejernihan cider. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Suprapti (2001), bahwa 
bakteri cuka tumbuh di dalam cairan di 
atas permukaan yang kontak dengan 
udara. Bakteri ini akan membentuk 
lapisan halus,  abu-abu,  mengkilap,  
dan berlendir.  Lapisan  ini  tidak  selalu 
terbentuk, untuk beberapa jenis hanya 
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tumbuhan di dalam cairan dan tidak 
tumbuh dipermukaan. Bila lapisan tidak 
terganggu, cairan akan tinggal agak 

jernih sampai fermentasi selesai.
Hasil yang diperoleh pada 

praktikum ini adalah sebagai berikut :

Tabel 06. Hasil Pengamatan Cider Nenas dengan Berbagai Perlakuan  pada Hari 
Kontrol, Keempat, dan Minggu ketiga.               

Klp Waktu Perlakuan
Pengamatan

Kejernihan Aroma Kadar gula 
(%)

Asam laktat
(ml)

I Hari kontrol
Hari ke-4

Minggu ke-6

Tanpa gula Keruh 
Keruh sekali

Keruh 

-
3
2

-
29,8
36

-
5,02
9,9

II Hari kontrol
Hari ke-4

Minggu ke-6
Tanpa gula

Keruh 
keruh
keruh

-
2
3

-
30,9
30

-
5,06
8,1

III Hari kontrol
Hari ke-4

Minggu ke-6
Tanpa gula

Keruh 
Keruh
Keruh 

-
3
2

-
29,4
29,4

-
5,01

9
IV Hari kontrol

Hari ke-4
Minggu ke-6

Penambahan  
gula

Keruh 
Keruh 
Keruh

-
4
2

-
17,4
16,8

-
5,04
7,2

V Hari kontrol
Hari ke-4

Minggu ke-6

Penambahan  
gula

Keruh 
Keruh 
Keruh 

-
1
2

-
15,9
17,2

-
5,02
3,6

VI Hari kontrol
Hari ke-4

Minggu ke-6

Penambahan  
gula

Keruh 
Keruh 
Keruh 

-
3
2

-
17,7
17,1

-
5,02
7,2

Sumber : Data Hasil PenelitianTeknologi Fermentasi, 2019 

Keterangan :   
1 = sangat tidak suka  4 = suka
2 = tidak suka   5 = sangat suka
3 = agak suka

Hasil pengamatan dari segi aroma 
yaitu cider yang dihasilkan pada hari 
keempat untuk perlakuan penambahan 
gula yaitu agak suka, sedangkan untuk 
perlakuan tanpa penambahan gula 
yaitu tidak suka. Aroma cider nenas 
di minggu keenam pada perlakuan 
penambahan gula agak disukai, 
sedangkan pada perlakuan tanpa 
penambahan gula aromanya tidak 
disukai.  Aroma pada cider ini dapat 

dipengaruhi oleh adanya kandungan 
alkohol pada cider yang dihasilkan.  Hal 
ini sesuai dengan pendapat Santoso 
(1996), bahwa gula yang ditambahkan 
pada sari buah bertujuan untuk 
memperoleh kadar alkohol yang lebih 
tinggi. Bila kadar gula terlalu tinggi 
maka aktivitas khamir dapat terhambat. 
Menurut pengalaman, kadar gula yang 
baik untuk permulaan fermentasi cider 
adalah 16%, hal ini bertujuan untuk 
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mempercepat pertumbuhan khamir 
pada awal fermentasi. Penambahan 
kadar gula akan mengarahkan 
fermentasi lebih sempurna, menjamin 
kestabilan cider yang dihasilkan 
serta alkohol yang lebih tinggi. Air 
dimaksudkan untuk menambah volume 
cair dalam proses pembuatan anggur. 
Pada proses pemerahan endapan yang 
dihasilkan segera dipisahkan dengan 
menggunakan selang plastik. Hal ini 
bertujuan untuk menjernihkan larutan 
cider serta menghilangkan rasa pahit 
pada cider. Ciri-ciri cider yang berkualitas 
baik adalah kenampakannya jernih, 
tidak keruh, dan tidak ada endapan, 
warna kekuningan, rasa atau bau khas 
buah, aromanya enak dan tidak asam. 

Hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa cider nenas pada perlakuan 
penambahan gula dan tanpa 
penambahan gula memiliki kadar 
gula akhir yang berbeda. Perbedaan 
kadar gula ini dapat disebabkan oleh 
adanya perlakuan penambahan gula.  
Kadar gula pada cider yang diamati 
dapat mempengaruhi pertumbuhan 
dari sel khamir, di mana penambahan 
gula bertujuan untuk mempercepat 
pertumbuhan khamir. Hal ini sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh 
Santoso (1996), bahwa kadar gula 
yang baik untuk permulaan fermentasi 
cider adalah 16%, hal ini bertujuan 
mempercepat pertumbuhan khamir 
pada awal fermentasi.  Penambahan 
kadar gula akan mengarahkan 

fermentasi lebih sempurna, menjamin 
kestabilan cider yang dihasilkan serta 
alkohol yang lebih tinggi.

Cider nenas yang dihasilkan juga 
memiliki kadar asam laktat yang berbeda-
beda pada perlakuan penambahan 
gula dan tanpa penambahan gula.  
Kadar asam laktat pada cider yang 
dihasilkan ini mengalami penurunan 
yang cukup besar pada setiap 
perlakuan.  Hal ini sesuai dengan yang 
dikemukaka (Pramono 2011), bahwa 
kandungan asam cider yang utama 
adalah asam malat dan asam tersebut 
berperan untuk melindungi cider dari 
perkembangbiakan bakteri yang tidak 
dikehendaki.

Mikroba yang berperan dalam 
fermentasi cider umumnya adalah 
khamir atau ragi bekteri, yang biasanya 
digunakan adalah khamir jenis 
Saccharomyces uvarum.  Hal ini sesuai 
dengan pendapat Fardiaz (1992), bahwa 
mikroba yang biasanya digunakan 
dalam fermentasi cider adalah khamir 
Saccharomices uvarum.  Sel khamir ini 
mempunyai beberapa kelebihan antara 
lain tidak menghasilkan metabolit yang 
tidak dikehendaki dalam cider yaitu H2S 
dan diacetil serta tahan terhadap SO2.  
Khamir dalam industri cider yang tumbuh 
dengan cepat pada suhu 200C. Khamir 
permukaan tumbuh secara bergerombol 
dan melepaskan karbondioksida dengan 
cepat mengakibatkan sel terapung pada 
permukaan (*Endang dan Ln Nuning, 
2005).
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Fermentasi cider nenas dipengaruhi 
oleh beberapa bakteri seperti khamir, 
dimana apabila kadar awal gula 10 % 
dan apabila terfermentasi sempurna 
maka akan dihasilkan kira-kira 4,6 % 
alkohol. Hal ini sesuai dengan pendapat  
Anonim B (2008), bahwa mikroba 
yang berperan dalam fermentasi cider 
umumnya adalah khamir atau ragi 
dari genus Saccharomyces, Candida 
dan Hansenula, dan  jenis  bekteri  
yaitu  Asetobacter xylinum.   Cider 
secara teoritis untuk setiap 100 bagian 
dari gula yang terdapat dalam cider 
dihasilkan 51 bagian alkohol dan 49 
bagian karbondioksida.  Dalam praktek 
diperoleh antara 45-47 bagian alkohol 
karena sebagian dari gula digunakan 
untuk khamir atau hilang untuk 
menghasilkan substansi-substansi lain. 
Untuk cider dengan kadar gula awal 10%, 
bila fermentasi oleh khamir sempurna 
dihasilkan kira-kira 4,6% alkohol. 
Perubahan gula menjadi alkohol dapat 
diselesaikan dalam waktu dua minggu 
atau kurang pada suhu mendekati 750F, 
bila suatu starter khamir dikerjakan 
secara fermentasi alkohol. Fermentasi 
dinyatakan selesai bila gas yang 
terbentuk sudah berhenti dan sari buah 
terasa “kering” atau  bebas dari gula. 
Sesudah fermentasi alkohol selesai, sari 
buah yang telah difermentasi dibiarkan 
untuk mengendap. Hal ini dimaksudkan 
untuk memisahkan ampas, khamir 
dan endapan-endapan yang lain dari 
suspensi didalam cairan.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari 

praktikum ini adalah sebagai berikut : 
1. Hasil terbaik berdasarkan parameter 

kejernihan , aroma yaitu dengan 
tanpa penambahan gula sedangkan 
yang terburuk yaitu penambahan 
gula. 

2. Hasil terbaik berdasarkan parameter 
kadar gula yaitu dengan penambahan 
gula sedangkan yang terburuk yaitu 
tanpa penambahan gula. 

3. Hasil terbaik berdasarkan parameter 
kadar asam laktat yaitu dengan 
penambahan gula sedangkan yang 
terburuk yaitu tanpa penambahan 
gula.
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Mapping Supply Chain and Marketing Efficiency of Shallots (A case study in Brebes)
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ABSTRACT
Shallots are among the most important agricultural commodity traded in Indonesia. 
Although its production is surplus, the price tends to alleviate which may cause 
economic loss for farmers. In domestic market, the average price of shallots showed 
a noticeable depletion, indicating adversities in distribution system. For this reason, 
there is clearly a need to recognize current conditions on supply chain of shallots 
which allows to capture the trading system. In this case, value addition of shallots 
managed with a storage system is analyzed. The analysis was carried out through two 
approaches, i.e. qualitative and quantitative. Qualitative analysis enabled to portray 
a current description of shallot supply chain, while quantitative analysis was applied 
to determine margin, farmer’s share, benefit-cost ratio, and marketing efficiency. The 
results showed that operational and marketing efficiency of shallot in Brebes was 
found at grade A, which became the best one compared to the other locations.

Keywords: shallot, supply chain

PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) merupakan salah satu komoditas 
hortikultura dengan aroma khas, 
digunakan sebagai penyedap masakan. 
Bawang merah termasuk kedalam famili 
Lilyceae yang berasal dari Asia Tengah. 
Bawang merah merupakan salah satu 
jenis rempah-rempah yang penting, 
sehingga bawang merah memegang 
peranan penting dalam perdagangan.

Bawang merah dibutuhkan oleh 
masyarakat Indonesia hanya dalam 
jumlah sedikit tetapi dibutuhkan 
setiap hari. Jika terjadi panen raya 
maka akan terjadi fluktuasi harga yang 

menyebabkan kerugian bagi petani, 
namun jika disimpan dan dijual ketika 
harga stabil maka akan mengalami susut 
bobot yang relatif tinggi. Susut bobot 
bawang merah penyimpanan pada suhu 
ruang sebesar 25.29% dan hanya dapat 
disimpan selama 8 minggu (Nugraha 
et al 2012). Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan oleh Mutia (2014) 
bawang merah yang disimpan selama 
12 minggu pada suhu 5 °C dengan kadar 
air awal 80% mengalami susut bobot 
sebesar 12.49%.

Berdasarkan data yang dikeluarkan 
Direktorat Pangan dan Pertanian 2013 
(Tabel 1). Produksi bawang merah 
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nasional pada tahun 2013 mengalami 
surplus sebesar 74 900 ton. Angka 
tersebut meningkat dari dua tahun 
sebelumnya, dimana pada tahun 2010 
surplus bawang merah nasional hanya 
mencapai 41 500 ton.

Tabel 1. Produksi, konsumsi dan surplus 
bawang merah (2010-2013)

Tahun Total 
Produksi 

(ton)

Total
permintaan 

(ton)

Surplus 
(ton)

2010 1 048 300 1 006 800 41 500

2011 893 400 843 300 50 100

2012 960 100 904 000 56 100

2013 997 500 922 500 74 900

Sumber: Direktorat Pangan dan Pertanian (2013)

Gambar 1. Perkembangan rata-rata 
harga bawang merah di 
tingkat nasional, 2010-2014.

Peningkatan surplus produksi 
tidak diimbangi dengan peningkatan 
harga di tingkat petani. Kondisi tersebut 
tercermin dari penurunan harga 
rata-rata bawang merah di tingkat 
nasional pada tahun 2014 sebesar 
30% dibandingkan pada tahun 2013 
(Gambar 1). Hal ini mengindikasikan 
distribusi bawang merah belum berjalan 
dengan baik. Berkaitan dengan suplai 
bawang merah dari petani ke konsumen, 
pemetaan rantai pasok merupakan 
hal yang sangat penting dan apabila 

ingin memenuhi kebutuhan pasokan 
dibutuhkan gambaran kondisi rantai 
pasok untuk dapat mengoptimalisasi 
integrasi rantai pasokan secara kontinyu. 
Gambaran mengenai kondisi rantai 
pasok diperlukan untuk melihat sejauh 
mana sistem pemasaranberjalan.

METODOLOGI PENELITIAN ANALISIS 
KINERJA RANTAI PASOK

Kinerja rantai  pasok menggunakan 
analisis efisiensi pemasaran. Analisis 
efisiensi pemasaran dalam penelitian ini 
merupakan pendekatan yang digunakan 
untuk mengukur dan menilai efisiensi 
rantai pasok yang menggambarkan 
kinerja dari rantai pasok secara 
keseluruhan. Efisiensi Pemasaran.

Pada penelitian ini efisiensi 
pemasaran dianalisis berdasarkan 
efisiensi operasional Kohls dan Uhl 
(2002) dalam Asmarantaka (2012) 
dan efisiensi pemasaran Soekartawi 
(2003). Pengukuran analisis efisiensi 
operasional menggunakan pendekatan 
marjin pemasaran, farmer’s share dan  
rasio keuntungan terhadapbiaya.

Analisis Marjin
Analisis marjin dilakukan secara 

kuantitatif. Analisis ini didasarkan pada 
data primer yang dikumpulkan dari 
setiap tingkat lembaga pemasaran mulai 
dari produsen hingga ke konsumen 
akhir. Marjin pemasaran dirumuskan 
sebagai berikut Kohls dan Uhl (2002) 
dalam Asmarantaka (2012):

Mi = Pji - PbiI .......................................................(1)
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Mi = Ci πi .......................................... (2)

Pji - Pbi = Ci πi ................................(3)

Melalui persamaan diatas, 
diperoleh persamaan baru yang 
merumuskan keuntungan lembaga 
pemasaran tingkat ke-i pada persamaan 
(4) dan (5) seperti berikut:

πi = Pji − Pbi Ci ............................... (4)

Sedangkan marjin total adalah

MT = ∑Mi ..........................................(5)

Keterangan:

Mi = marjin pemasaran pada pasar 
tingkat ke-i (Rp/kg)

Pji = harga penjualan untuk lembaga 
pemasaran ke-i

Pbi = harga pembelian untuk lem-
baga pemasaran ke-i

πi = keuntungan lembaga pemasa-
ran tingkat ke-i MT

Ci = biaya lembaga pemasaran ke-i

MT = marjin Total (Rp/kg)

I = 1,2,3,. ........ ,n

Farmer’s share
Indikator lain yang digunakan 

dalam mengukur efisiensi pemasaran 
adalah Farmer’s share, yaitu 
membandingkan harga yang diterima 

petani dengan harga yang dibayarkan 
konsumen. Farmer’s share dirumuskan 
pada persamaan 9 sebagai berikut Kohls 
dan Uhl (2002) dalam Asmarantaka 
(2012):

FS =
Pf

ᵡ100% ............................(6)
Pk

Keterangan
Pk = harga ditingkat konsumen (Rp/

kg)
Pf = harga ditingkat petani (Rp/kg)

Fs = persentase harga yang diterima
petani (%)

Rasio keuntungan terhadap biaya 
(π/c)

Rasio keuntungan terhadap biaya 
merupakan besarnya keuntungan yang 
diterima lembaga pemasaran sebagai 
imbalan atas biaya pemasaran yang 
telah dilakukan. Semakin seimbang 
dan merata rasio keuntungan terhadap 
biaya di setiap lembaga pemasaran 
mengindikasikan bahwa secara 
operasional kegiatan pemasaran 
semakin efisien. Rasio keuntungan 
terhadap biaya dirumuskan pada 
persamaan 10 sebagai berikut Kohls dan 
Uhl (2002) dalam Asmarantaka (2012):

Rasio keuntungan terhadap biaya =
keuntungan ke-i

......................................................(7)
Biaya ke-i

Keterangan :
Keuntungan ke-i  = keungtungan biaya pemasaran
Biaya ke-i  = biaya lembaga pemasaran (Rp/Kg)
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Efisiensi	 pemasaran	 (Soekartawi	
2003)

Efisiensi pemasaran merupakan 
tujuan akhir yang ingin dicapai oleh 
seluruh pelaku dalam sistem pemasaran 
sehingga memberikan kepuasaan bagi 

produsen, lembaga perantara dan 
konsumen akhir. Untuk menguji hipotesis 
tentang efisiensi pemasaran digunakan 
analisis efisiensi pemasaran. Efisiensi 
pemasaran dirumuskan pada persamaan 
11 sebagai berikut (Soekartawi 2003 ):

Efisiensi pemasaran =
Total biaya pemasaran ᵡ 100% .......................................(8)Nilai produk yang dipasarkan

Kriteria pengambilan keputusan:
- EP sebesar 0 – 50% maka saluran pemasaranefisien
- EP lebih besar dari 50% maka saluran pemasaran kurangefisien.

Penarikan kesimpulan dilakukan 
dengan melihat nilai efisiensi pemasaran 
(EP). Nilai efisiensi pemasaran ini dilihat 
dengan membandingkan nilai efisiensi 
pemasaran pada tiap-tiap saluran 
pemasaran. Apabila nilai EP suatu 
saluran pemasaran lebih kecil dari nilai 
EP saluran pemasaran lainnya, maka 
saluran pemasaran tersebut dikatakan 
memiliki efisiensi pemasaran yang lebih 
tinggi daripada saluran pemasaran 
lainnya.

PEMBAHASAN

Rantai Pasok
Rantai pasok merupakan sebuah 

alur pemasaran yang terdiri dari lembaga- 
lembaga pemasaran yang terlibat secara 
langsung ataupun tidak langsung 
dalam mengalirkan produk pertanian. 
Aliran produk berawal dari petani. 
Petani menanam selama 40-60 hari. 
Selanjutnya proses pembelian bawang 
merah ada 2 cara, yang pertama tebasan, 

proses pembersihan, pengeringan dan 
sortasi dilakukan oleh pengumpul dan 
yang kedua pembelian per kg dari 
petani dimana proses pembersihan, 
pengeringan dan sortasi dilakukan oleh 
petani sebelum dijual ke pengumpul. 
Pada proses penyaluran bawang merah 
di Kabupaten Brebes, dimulai dari petani 
hingga ke konsumen akhir. Responden 
pada penelitian ini terdiri dari 20 orang 
petani, 20 orang pengumpul dan 
30 orang pedagang eceran. Proses 
penyaluran dapat dilihat dibawah ini.

Aliran produk bawang merah yang 
ada di wilayah Kabupaten Brebes seperti 
pada Gambar 1. Lembaga pemasaran 
bawang merah terdiri dari petani, 
pengumpul kecil, pengumpul dalam 
propinsi, pengumpul luar propinsi, 
pengumpul luar pulau, agen industri 
bawang merah, lapak pasar lokal dan 
pengecer.

Berdasarkan penelusuran di 
lapangan memperlihatkan interaksi 
diantara berbagai lembaga-lembaga 
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pemasaran yang bertujuan menyalurkan 
bawang merah mulai dari petani 
hingga ke konsumen akhir. Pada proses 
tersebut didapatkan 5 pola saluran 

pemasaran di Kabupaten Brebes. Pola 
saluran pemasaran yang terbentuk di 
Kabupaten Brebes sebagai berikut:

Saluran pemasaran 1 : petani→pengumpul kecil→pengumpul dalam propinsi→
pedagang besar dalam propinsi→pedagang pengecer 
dalam propinsi→pengecer

Saluran pemasaran 2 : petani→pengumpul kecil→pengumpul dalam propinsi → 
pengumpul luar propinsi

Saluran pemasaran 3 : petani→pengumpul kecil→agen industri bawang merah
Saluran pemasaran 4 : petani→pengumpul kecil→pengumpul luar pulau
Saluran pemasaran 5 : petani→produsen bibit→kelompok tani luar dan dalam 

propinsi

Efisiensi	Pemasaran
Analisis efisiensi pemasaran 

bertujuan untuk mengetahui efisiensi 
operasional Kohls dan Uhl (2002) 
dalam Asmarantaka (2012) dan efisiensi 
pemasaran Sokartawi (2003) setiap 
Kabupaten. Perhitungan tersebut 
membedakan bawang merah konsumsi 
(grade A, grade B, grade C) dan bawang 
merah bibit.

Marjin Pemasaran
Marjin pemasaran merupakan 

salah satu indikator untuk mengetahui 
efisiensi secara operasional pada setiap 
saluran pemasaran yang terbentuk di 
Kabupaten Brebes, Bantul dan Nganjuk. 
Analisis marjin pemasaran merupakan 
perhitungan yang didapatkan dari 
semua nilai tambah dari fungsi-
fungsi yang dilakukan oleh lembaga 
pemasaran dalam suatu saluran 
pemasaran. Marjin pemasaran ditingkat 
lembaga pemasaran merupakan selisih 

harga jual dengan harga beli bawang 
merah. Sedangkan marjin pemasaran 
total merupakan akumulasi nilai marjin 
pada setiap lembaga pemasaran. Pada 
pembahasan nilai marjin pemasaran 
dianalisis berdasarkan kualitas dan 
saluran pemasaran setiap Kabupaten. 
Marjin pemasaran setiap Kabupaten 
sebagai berikut:

Besarnya marjin pemasaran 
berbeda setiap saluran pemasaran yang 
terbentuk karena lembaga pemasaran 
melakukan kegiatan atau fungsi-
fungsi pemasaran yang berbeda pula. 
Rekapitulasi total marjin pemasaran 
bawang merah di Kabupaten Brebes 
terdapat pada Tabel 2. Total marjin 
pemasaran dibedakan mejadi 4 kualitas 
yaitu grade A, grade B, grade C dan 
bibit. Total marjin pemasaran terbesar 
terdapat di saluran pemasaran 1.

Saluran pemasaran 1 petani 
menjual bawang merah sebesar Rp 
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15 000/kg. Marjn pemasaran terbesar 
dimiliki pedagang pengecer sebesar Rp 
4 500/kg. Pedagang pengecer memiliki 
marjin terbesar karena pedagang 
pengecer memiliki susut bobot 
penyimpanan yang relatif tinggi yakni 
sebesar 17% dan pedagang pengecer 
hanya membeli bawang merah dalam 
jumlah sedikit dari pedagang besar. 
Marjin pemasaran terendah dimiliki 
pedagang pengumpul dan pedagang 
besar sebesar Rp 2000/kg.

Saluran pemasaran 2 rata-rata 
pelaku pemasaran dari pengumpul 
kecil, pengumpul dalam propinsi dan 
pengumpul antar propinsi memiliki 
marjin pemasaran yang sama Rp 2 
000/kg. Saluran pemasaran 3 marjin 
pemasaran terbesar dimiliki pengumpul 
sebesar Rp 2 000/kg dan marjin terkecil 
dimiliki  agen industri bawang merah 
sebesar Rp 1 000/kg. Agen industri 
bawang merah memiliki marjin terkecil 
karena agen industri bawang merah 
tidak mengeluarkan biaya produksi 
bawang merah, agen industri bawang 
merah membeli bawang merah ke 
pengumpul dan langsung menjual ke 
industri bawang merah dalam jumlah 
yang sangatbesar.

Total marjin pemasaran terbesar 
pada saluran pemasaran 4 dimiliki 
pengumpul antar pulau sebesar Rp 6 
000/kg, hal ini dikarenakan pengumpul 
antar pulau mengeluarkan biaya angkut 
bawang merah rata-rata sebesar 
Rp 1 300/kg. Saluran pemasaran 5 

mempunyai marjin pemasaran terbesar 
Rp 2 000 kg dimiliki oleh distributor bibit, 
distributor bibit langsung menjual bibit 
ke kelompok tani dan petanisetempat.

Tabel 2. Total marjin pemasaran di 
Kabupaten Brebes

Saluran 
pemasaran

Kualitas bawang merah

Grade A Grade B Bibit

1 10 000 - -
2 6 000 - -
3 - 3 000 -
4 10 000 - -
5 - - 2 000

Farmer’s Share
Farmer’s share merupakan salah 

satu indikator efisiensi operasional yang 
menunjukkan bagian yang diterima 
petani dari aktivitas pemasaran. 
Besarnya nilai farmer’s share tidak selalu 
menunjukkan bahwa saluran pemasaran 
tersebut efisien. Hal tersebut disebabkan 
masih terdapat indikator-indikator lain 
untuk dapat menyimpulkan apakah 
saluran tersebut efisien. Selain itu, nilai 
yang dibayarkan konsumen yang besar 
tidak sepenuhnya diterima oleh petani 
karena terdapat marjin pemasaran yang 
terbentuk didalam saluran pemasaran.

Marjin pemasaran didasarkan 
pada fungsi-fungsi saluran pemasaran 
yang berimplikasi dengan adanya biaya 
dan keuntungan yang diperoleh pada 
setiap lembaga pemasaran yang terlibat. 
Oleh karena itu, nilai farmer’s share akan 
berbanding terbalik dengan marjin 
pemasaran. Apabila farmer’s share besar 
maka total marjin pemasaran akan kecil 
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begitu juga sebalikya. Farmer’s share 
secara umum akan dinyatakan dalam 
bentuk presentase. Nilai farmer’ share 
yang terjadi pada Kabupaten Brebes 
dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 Farmer’s share 
tertinggi di Kabupaten Brebes terdapat 

pada bawang merah grade A di saluran 
pemasaran 2 sebesar 71.42% hal ini 
dikarenakan harga ditingkat konsumen 
di saluran pemasaran 2 lebih rendah 
jika dibandingkan dengan saluran 
pemasaranlainnya.

Tabel 3 Farmer’s share Kabupaten Brebes
Saluran 

pemasaran
Harga tingkat 
petani (Rp/kg)

Harga tingkat konsumen
(Rp/kg)

Farmer’s share (%)

Saluran pemasaran 1
Grade A 15 000 25 000 60.00

Saluran pemasaran 2

Grade A 15 000 21 000 71.42

Saluran Pemasaran 3

Grade B 4 000 7 000 57.14

Saluran Pemasaran 4

Grade A 15 000 25 000 60.00

Saluran 5
Bibit 25 000 27 000 92.59

Rasio Keuntungan Terhadap Biaya 
Berdasarkan Saluran Pemasaran

Rasio keuntungan terhadap biaya 
(π/c) digunakan mengetahui penyebaran 
keuntungan dan biaya pada setiap 
lembaga pemasaran yang terlibat setiap 
saluran. Semakin tinggi nilai rasio yang 
diperoleh dapat menunjukkan semakin 
besar keuntungan yang diperoleh. 
Nilai π/c didapat dari akumulasi 
keuntungan dan biaya masing-masing 
pelaku pemasaran yang terlibat dalam 
rantaipemasaran.

Berdasarkan Lampiran 4. Nilai π/c 
di Kabupaten Brebes tertinggi pada 
saluran 4 sebesar 0.60 dengan total 
biaya pemasaran sebesar Rp 15 304.85 

dan total keuntungan sebesar Rp 9 232.

Efisiensi	Pemasaran
Untuk menentukan saluran 

pemasaran yang efisien setiap Kabupaten 
harus berdasarkan efisiensi operasional 
dan efisiensi pemasaran Soekartawi 
(2003). Untuk mempermudah dalam 
mempertimbangkan, maka hasil 
dari masing-masing analisis efisiensi 
pemasaran Kabupaten Brebes dapat 
dilihat pada Tabel 4.

Dari Tabel 4 terlihat bahwa dari 
ketiga analisis yang dilakukan, saluran 
pemasaran 4 merupakan saluran 
pemasaran yang relatif efisien secara 
operasional pada pemasaran bawang 
merah grade A di Kabupaten Brebes. Hal 
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ini didasarkan pada kriteria nilai efisiensi 
operasional yang menunjukkan tingkat 
efisiensi. Dimana pada saluran 4 nilai total 
marjin pemasaran sebesar Rp 6 000/kg 
dan nilai π/c 0.60. Tingginya nilai marjin 
pemasaran pada saluran pemasaran 
4 tidak sepenuhnya mencerminkan 
ketidak efisienan karena tingginya 
marjin disebabkan oleh banyaknya 

fungsi yang dilakukan beberapa 
lembaga pemasaran. Sebaliknya 
pada saluran 3 rendahnya nilai marjin 
pemasaran dibandingkan dengan saluran 
4 hanya dicerminkan dari beberapa 
fungsi pemasaran yang dilakukan oleh 
pedagang pengumpul dan agen industri 
bawang merah.

Tabel 4 Data rekap analisis efisiensi pemasaran Kabupaten Brebes
Saluran pemasaran Marjin

pemasaran
Rasio π/c

(%)
Efisiensi pemasaran

(%)
1 Grade A 10 500 0.39 72.58

2 Grade A 6 000 0.44 69.07

3 Grade B 3 000 -0.47 189.92

4 Grade A 6 000 0.60 61.21

5 Bibit 2 000 0.89 52.64

Selain itu, berdasarkan kriteria 
efisiensi pemasaran menurut Soekartawi 
(2003) menunjukkan bahwa semua 
nilai efisiensi pemasaran baik yang 
menyalurkan bawang merah dan bibit 
bawang merah pada semua saluran di 
Kabupaten Brebes lebih dari 50 persen. 
Kondisi tersebut menyimpulkan bahwa 
saluran pemasaran di Kabupaten Brebes 
tidak efisien.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis efisiensi 

operasional dan efisiensi pemasaran 
di Kabupaten Brebes bawang merah 
grade A paling efisien jika dibandingkan 
dengan grade yang lainnya karena 
harga jual bawang merah grade A 
di lokasi tersebut lebih tinggi jika 

dibandingkan grade yang lainnya. 
Dengan demikian, bawang merah 
grade A direkomendasikan ketika akan 
melakukanusaha,
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KARAKTERISASI DAN PEMURNIAN ENZIM ALKALIN PROTEASE YANG DI 
PRODUKSI DARI BACILLUS CEREUS STRAIN LS2B

Yendri Junaidi
Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Jln. Dr. Cipto, No.144A, Bedali, Lawang, 

Malang, Jawa Timur
Email: junaidiyendri@yahoo.co.id

ABSTRACT
Protease enzyme from Bacillus cereus LS2B was successively purified by four step 
processes including centrifugation, ammonium precipitation, membrane dialysis, 
and hitrap ion exchange with DEAE sepharose FF matrix. The best concentration 
of ammonium sulfate to purified enzyme was observed 80%. Hitrap ion exchange 
chromatography was performed with flow rate 1.5 ml min-1, and the number of 
enzyme in once running was 52,5 ml in the 35 tube. Specific activities at crude enzyme, 
ammonium sulfate precipitation, membrane dialysis and hitrap ion exchange was 0.4 
U/mg, 0.5 U/ml, 1.8 U/mg and 7.2 U/mg, respectively. By using hitrap ion exchange 
purification of alkaline protease from Bacillus cereus LS2B was observed 16 fold from 
crude enzyme. Furthermore, the yield decreased from 100% in crude enzyme to 2% by 
using hitrap ion exchange purification. The purified enzyme was characterized using 
SDS-PAGE obtained three specific protein molecules with each weight was 34 kDa, 
17 kDa and 13 kDa respectively. The maksimum activity of pure anzyme alkaline 
protease from Bacillus cereus LS2B obtained at 40o C and pH 8.

Keyword. Enzyme, Alkaline protease, Bacillus cereus LS2B, Purification, Characterization

ABSTRAK
Penggunaan enzim alkalin protease dalam proses penyamakan kulit mampu 
menekan beban limbah seperti Chemical Oxygen Demand dan Biological Oxygen 
Demand, karena enzim alkalin protease mampu mengkatalisis produk beribu 
kali lebih tinggi, mampu bekerja pada pH yang basah dan suhu rendah, bersifat 
spesifik terhadap substrat tertentu. Dalam penelitian ini enzim alkalin protease dari 
Bacillus cereus LS2B telah berhasil dimurnikan. Pemurnian dilakukan dengan empat 
tahapan; sentrifugasi, ammonium presifitasi, dialysis dan hitrap ion exchange dengan 
matriks DEAE sepharosa FF. Konsentrasi ammonium sulfat terbaik yang digunakan 
adalah 80%. Analisis penggunanan konsentrasi enzim terbaik menunjukan bahwa 
perbandingan antar aktivitas dari tiap konsentrasi enzim berbeda nyata (P<0,05) 
dimana konsentrasi terbaik 100%, serta pengoleksian hasil reaksi enzim dan substrat 
(tirosin) dilakukan dengan teknik sentrifugasi. Karakteristik alat hitrap ion exchange 
yang digunakan dengan flow rate adalah 1,5 ml min-1 dan jumlah fraksi dalam sekali 
running sejumlah 52,5 ml dalam 35 tube. Aktvitas spesifik crude enzim, ammonium 
sulfat, dialysis dan hitrap ion exchange adalah 0,4 U/mg, 0,5 U/ml, 1,8 U/mg dan 
7,2 U/mg. Pada tahap pemurnian menggunakan hitrap ion exchange enzim alkalin 
protease Bacillus cereus LS2B mengalami peningkatan kemurnian (purification fold) 
16 kali lipat dari crude enzim, serta yield mengalami penurunan dari 100% pada 
crude enzim menjadi 2% pada pemurnian menggunakan hitrap ion exchange. Hasil 
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karakterisasi enzim pada tahap hitrap ion exchange, menggunakan SDS-PAGE 
didapatkan tiga molekul protein spesifik dengan masing-masing berat adalah 34 
kDa, 17 kDa dan 13 kDa. Serta aktivitas maksimum enzim alkalin protease Bacillus 
cereus LS2B murni didapatkan pada suhu 40o C dan pH 8.

Kata Kunci: Enzim, alkalin protease, Bacillus cereus LS2B, Pemurnian, Karakterisasi

PENDAHULUAN
Akalin protease merupakan 

jenis enzim yang memiliki peran vital 
terhadap perkembangan berbagai 
industri seperti industri makanan, 
pakan, detergen, sutera, farmasi, dan 
yang paling dominan digunakan 
dalam industri penyamakan kulit dan 
diagnosis (Mothe and Sultanpuram, 
2016). Singh et al., (2004) menambahkan 
bahwa industri penyamakan sangat 
membutuhkan enzim protease untuk 
meningkatkan efisiensi produksi dan 
menciptakan proses industri yang 
ramah lingkungan. Enzim protease 
yang digunakan pada proses de-hairing 
mampu menghilangkan bagian-bagian 
kulit yang berfungsi untuk menahan 
rambut tertancap pada kulit, sehingga 
rambut dapat dihilangkan tanpa harus 
merusak kulit. Hal ini berbeda dengan 
proses de-hairing dengan penggunaan 
bahan kimia yang cenderung 
menyebabkan ikatan disulfida pada 
residu cystein keratin terputus yang 
menyebabkan perusakan yang berlebih 
serta lumernya rambut, sehingga 
rambut tidak bisa tercabut dengan 
sempurna (Sundararajan et al., 2011)

Molekul protein enzim sangat 
kompleks sehingga mampu memecah 
ikatan peptida dari protein yang 

dikonsumsinya menjadi asam-asam 
amino yang lebih sederhana. Enzim 
alkalin protease diproduksi dari berbagai 
sumber seperti bakteri, jamur, mould, 
limbah, darah dan jaringan mamalia. 
Enzim mampu mengkatalisis produk 
beribu kali lebih tinggi, mampu bekerja 
pada pH yang basah dan suhu rendah, 
bersifat spesifik dan selektif terhadap 
substrat tertentu. Beberapa tahun 
terakhir, secara komersial produksi enzim 
alkalin protease difokuskan melalui 
metabolisme bakteri salah satunya 
bakteri Bacillus cereus strain LS2B. Singh 
et al., (2004) menyebutkan bahwa dari 
sekian banyak enzim yang diproduksi, 
alkalin protease yang diproduksi oleh 
Bacillus sp merupakan salah satu enzim 
komersial terbaik yang ada di pasar. Tiap 
enzim alkalin protease yang dihasilkan 
harus memiliki kemampuan katalisis 
yang tinggi (Pena-Montes et al., 2008). 
Sehingga analisis tingkat kemurnian dan 
pengkarakterisasian enzim menjadi hal 
penting untuk menunjang kemampuan 
katalisis enzim sehingga mampu 
diaplikasi dengan maksimal. 

Miyaji et al., (2005) menyebutkan 
bahwa tinggi rendahnya aktivitas 
enzim secara spesifik salah satunya 
ditentukan oleh tingkat kemurnian 
dan karakter protein enzim, adanya 
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komponen non enzim di dalam suatu 
crude enzim sangat mempengaruhi 
volume, kemurnian, stabilitas dan daya 
katalisisnya terhadap suatu substrat. 
Sudah banyak jenis enzim yang 
mampu ditingkatkan kemurnian dan 
dikarakterisasi dengan berbagai teknik 
pemurnian enzim, sehingga tingkat 
kemurnian mencapai puluhan kali lipat 
dari crude enzim. Beberapa diantaranya 
seperti Miyaji et al., (2005) melaporkan 
bahwa enzim alkalin protease bakteri 
Stenotrophomonas maltophilia strain 
S1 mampu ditingkatkan menjadi 14 
kali lipat dengan berat molekul protein 
adalah 40 kDa. Singh et al., (2012) bahwa 
enzim alkalin protease yang diproduksi 
oleh Bacillus cereus SIU1 dimurnikan 
hingga 9,5 kali lipat dari crude enzimnya 
dengan berat molekul protein adalah 22 
kDa. 

MATERI DAN METODE

Produksi Enzim Protease
Produksi enzim menggunakan 

metode (Moradian et al., 2009) yang 
dimodifikasi. Prosedur awal yaitu 
pembuatan stock solution dilakukan 
dengan mencampur 1 gr meat extract; 
1 gr microbiological pepton; 0,5 gr NaCl 
dan 70 ml aquades ke dalam beaker 
glass, kemudian diaduk sampai merata. 
Medium tersebut diatur pada pH 7,2 
( jika terlalu asam ditambah NaOH dan 
jika terlalu basa ditambah HCl), setelah 
itu medium ditambah aquades hingga 
volume 100 ml. Pembuatan medium agar 

dilakukan dengan mengambil 1 ml stock 
solution, 1,5 gr agar, dan 99 ml aquades 
kemudian dituang dalam erlenmeyer 
250 ml. Medium agar dipanaskan dalam 
hot plate stirrer , kemudian ditunggu 
hingga cukup dingin dan dituang dalam 
cawan petri. Selanjutnya media agar 
yang sudah mengeras distreak bakteri 
menggunakan ose dan diinkubasi selama 
24 jam. Setelah tumbuh, selanjutnya 
disimpan di dalam refrigerator suhu 4o 

C. Setelah itu pembuatan pre culture 
dengan campuran 90 ml akuades dan 10 
ml stock solution dan disterilisasi dengan 
autoklaf pada suhu 121°C selama 15 
menit, kemudian didinginkan dalam LAF. 
Selanjutnya, satu ose isolat murni yang 
telah ditumbuhkan atau diremajakan 
pada medium agar dimasukkan ke dalam 
5 ml stock medium cair dan diinkubasi 
pada shaker selama 24 jam. Setelah 
itu diamati apabila media menjadi 
keruh maka dapat disimpulkan bakteri 
telah tumbuh sempurna. Penumbuhan 
inokulum pada media dengan sumbstrat 
enzim, diawali dengan menyiapkan 
stock solution sebanyak 100 ml yang 
ditambah dengan 3 ml skim dan 3 ml pre 
culture yang sudah ditumbuhi bakteri. 
Setelah itu media yang sudah ditumbuhi 
bekteri dishaker dengan kecepatan 
120 rpm selama 24 jam (Irianto, 2006). 
Pada hari berikutnya diamati apabila 
terjadi perubahan warnah menjadi 
kuning maka dapat diasumsikan bahwa 
kegiatan enzimatis telah berlangsung, 
kemudian dipisahkan enzim dengan 
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dinding sel bakterinya dengan cara 
disentrifuse dengan kecepatan 3500 
rpm selama 15 menit pada suhu 4o 

C. Setelah disentrifuse supernatant 
yang berada di atas diambil dan 
pellet dibuang, sumpernatan tersebut 
dianggap sebagai enzim kasar dan 
kemudian di simpan dalam refrigerator 
suhu 4o C.

Penentuan konsentrasi ammonium 
(NH4)2SO4 sulfat terbaik 

Asker et al., (2013) sejumlah 
(NH4)2SO4 ditentukan konsentrasi 
yang akan digunakan yaitu 50% (29,1 
gr (NH4)2SO4 /100 ml crude enzim), 
60% (36,1 gr (NH4)2SO4 /100 ml crude 
enzim), 70% (47,6 gr (NH4)2SO4 /100 
ml crude enzim) dan 80% (51,6 gr 
(NH4)2SO4 /100 ml crude enzim) (Mothe 
and Sultanpuram, 2016). Setelah semua 
konsentrasi (NH4)2SO4 ditimbang, 
selanjutnya dicampur dengan enzim 
secara perlahan-lahan dengan distirer 
kecepatan rendah selama overnight 
pada suhu 4o C sampai homogen. 
Kemudian dilakukan proses sentrifugasi 
dengan kecepatan 3500 rpm pada 
suhu 4o C selama 30 menit. Setelah 
proses sentrifugasi selesai maka pellet 
dan supernatanya dipisahkan untuk 
ditampung dalam tabung conicle yang 
berbeda kemudian tingkat aktivitasnya 
diukur menggunakan mentode 
Bregmeyer dan Grassl 1983.

Penentuan konsentrasi enzim terbaik 
Untuk menentukan jumlah enzim 

terbaik yang digunakan, maka enzim 

dibuat menjadi beberapa konsentrasi 
yaitu 25%, 50%, 75% dan 100%, dengan 
mengacu pada aktivitas tertinggi 
yang dicapai dengan menggunakan 
metode Bergmeyer dan Grassel 
1983 yang dimodifikasi pada bagian 
pengambilan larutan hasil katalisis 
enzim terhadap substrat menggunakan 
teknik penyaringan dan sentrifugasi. 
Tahap pertama diawali dengan enzim 
dikonsentrasikan menjadi 25%, 50%, 
75% dan 100% dimasukkan kedalam 
tabung reaksi kemudian dibuat menjadi 
duplow sehingga menjadi 8 tabung 
reaksi. Sejumlah 1 ml enzim yang 
sudah dikonsentrasikan masing-masing 
dicampurkan dengan 3 ml kasein 1,5% 
dengan 0,5 ml buffer phosphate pH 7, 
kemudian diinkubasi pada suhu 37o C 
selama 10 menit. Untuk larutan balanko, 
enzim ditambahkan setelah dinkubasi 
pada suhu 37o C selama 10 menit. 
Sejumlah 3 ml TCA (Tricloro Acetat Acid) 
5% ditambahkan dan diinkubasi pada 
suhu ruang selama 10 menit. Masing-
masing enzim dengan konsentrasi 
(25%, 50%, 75% dan 100%) yang sudah 
direaksikan, 4 tabung disaring dengan 
kertas whatman no.1 dan 4 tabung 
lainya disentrifugasi. Kemudian sejumlah 
0,75 ml filtrate diambil dari masing-
masing konsentrasi, ditambahkan 2,5 
ml Na2CO3 (0,5 M) dan ditambahkan 
0,5 ml reagen folin sambil divotexs 
serta diinkubasi selama 15 menit. Tahap 
selanjutnya mengukur absorbansi 
supernatant dari masing-masing larutan 
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dengan spektrofotometer pada λ= 578 
nm kemudian menghitung tingkat 
aktivitasnya.

Penentuan karakterisasi alat hitrap 
ion exchange.

Karakter alat sangat penting 
diketahui sebelum proses pemurnian 
bertahap dilakukan, terlebih alat baru 
dan belum pernah diaplikasikan. Hitrap 
ion exchange pertukaran ion adalah 
jenis kromatografi yang melibatkan 
reaksi kimia dalam pemisahannya 
dimana komponen ionik akan tertahan 
secara selektif karena berkaitan 
dengan penukar ion yang ada pada 
fase diam pada column (Sattayasai 
2012). Proses pertama yang dilakukan 
adalah menyiapkan column hitrap ion 
exchange dengan diisi matriks DEAE 
sepharosa FF (panjang column 14,5 
cm dan  diameter 1,5 cm) sebelumnya 
telah disetimbangkan dengan bufer 
posfat 0,05 M pH 8 selama satu malam 
dan column siap digunakan. Setelah 
itu selanjutnya mengaliri equilibration 
Phosphat Buffer Salin (PBS) pH 8 (KH2PO4 
0,1 N dan NaOH 0,2 N) sejumlah 4 kali 
volume column dengan memperhatikan 
dan menetapkan kecepatan alir elution 
tiap praksi. Selanjutnya mengaliri sampel 
enzim sejumlah volume column, setelah 
semua sampel enzim tertampung 
dalam column kemudian diikuti dengan 
mengaliri elution buffer yang tersusun 
atas campuran PBS pH 8 (KH2PO4 0,1 
N dan NaOH 0,2 N) dan 0,5 N NaCl 
sejumlah 4 kali volume column. Setiap 

elution yang keluar setelah dialiri elution 
buffer ditampung di dalam tabung 
eppendorf dan dilabel sesuai urutan 
elution, kemudian ukur absorbansi dan 
hitung aktivitas dari tiap elution yang 
didapat. Aktivitas tertinggi disesuaikan 
dengan waktu elution keluar dan 
kecepatan alir elution kemudian dicatat, 
sehingga pada proses tahap pemurnian 
secara berurutan dapat digunakan.

Pemurnian enzim alkalin protease.

Tahap 1. Presipitasi menggunakan 
ammonium sulfat (NH4)2SO4

Enzim yang telah dikoleksi 
dari extract free cell melalui proses 
sentrifugasi, dimana supernatant yang 
didapat merupakan enzim kasar (crude 
enzyme). Berdasarkan penentuan 
karakteristik ammonium sulfat yang 
digunakan didapatkan konsentrasi 
ammonium sulfat terbaik dan sesui 
dengan karakteristik enzim alkalin 
protease dari Bacillus cereus strain 
LS2B adalah dengan konsentrasi 80%. 
Crude enzim disiapkan dan kemudian 
dicampur dengan ammonium sulfat 
80% secara perlahan diatas stirer 
yang disimpan pada suhu 4o C selama 
overnight. Untuk memisahkan protein 
enzim yang sudah terpresifitasi oleh 
ammonium sulfat, selanjutnya enzim 
disentrifugasi dengan kecepatan 3500 
rpm, selama 30 menit pada suhu 4o C, 
komponen yang terpisah dari proses 
sentrifugasi yaitu pellet dan supernatant 
dipisahkan. Pellet diambil, dimana pellet 
merupakan endapan protein enzim yang 
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terpresipitasi oleh ammonium sulfat. 
Untuk menghilangkan kandungan 
ammonium sulfat didalam komponen 
endapan protein enzim selanjutnya 
dilakukan proses dialysis. 

Tahap 2. Pemurnian protein enzim 
dengan proses dialisis

Dialysis digunakan untuk 
memisahkan kandungan garam pada 
larutan protein berdasarkan pada sifat 
semipermiabel (Sattyasai, 2012). Dialysis 
diawali dengan membuat buffer dialysis 
pH 8 dengan campuran NaCl (0,58 
gr), NaH2PO4 (1,38 gr) dan Na2HPO4 
(1,78 gr) didalam 1000 ml aquadest. 
Sampel enzim dimasukan kedalam 
kantung membrane selofan dialysis 
yang diencerkan dengan buffer dialysis 
pH 8 sebanyak 10 kali pengenceran 
(enzim 1: 9 buffer). Proses dialysis mulai 
dilakukan dengan memasukan kantung 
selofan dialysis yang berisi enzim dan 
buffer kedalam 1000 ml larutan buffer 
dialysis pada suhu 4o C sambil diputar 
menggunakan stirrer dengan kecepatan 
rendah. Setiap 4 jam larutan buffer diluar 
kantung membrane diganti sejumlah 
3 kali penggantian dan pada saat 
penggantian terakhir sampel didialisis 
selama overnight sambil tetap distirer 
kecepatan rendah (Li et al., 2016; Asker 
et.,al 2013) metode dimodifikasi.

Tahap 3. Pemurnian protein enzim 
dengan hitrap ion exchange

Setelah proses dialysis enzim selsai 
dilakukan kemudian dilanjutkan dengan 
pemurnian menggunakan hitrap ion 

exchange dengan diisi matriks DEAE 
sepharosa FF (panjang kolumn 14,5 cm x 
1,5 cm). Sebelum enzim dialiri melewati 
column, terlebih dahulu column 
dialiri dengan mengaliri equilibration 
Phosphat Buffer Saline (PBS) pH 8 dari 
campuran antara (KH2PO4 0,1 N dan 
NaOH 0,2 N) sejumlah 4 kali volume 
column dengan  flow rate 1,5 ml min-

1. Kemudian setelah equilibration buffer 
selsai dialiri selajutnya diikuti dengan 
mengaliri sampel enzim sejumlah 
volume column. Setelah semua sampel 
enzim tertampung dalam column 
kemudian diikuti dengan mengaliri 
elution buffer yang tersusun atas 
campuran PBS pH 8 (KH2PO4 0,1 N dan 
NaOH 0,2 N) dan 0,5 N NaCl sejumlah 
4 kali volume column. Setiap elution 
yang keluar setelah dialiri elution buffer 
ditampung di dalam tabung eppendorf 
dan dilabel sesuai urutan elution. Dari 
proses pengerjaan didapatkan sejumlah 
52,5 ml elution persekali running yang 
ditampung di dalam 35 tube 1,5 ml. 
Sampel elution pada menit ke 30 dan 
38 diambil untuk diukur absorbansi 
dan menghitung tingkat aktivitasnya 
bersamaan dengan sampel pada tahap 
pemurnian menggunakan ammonium 
sulfat dan dialysis.

Mengukur aktivitas enzim hasil 
tahapan pemurnian

Pengukuran aktivitas enzim 
dilakukan dalam 3 tahapan yang meliputi 
pengukuran blanko, pengukuran standar 
tirosin dan pengukuran sampel (Walter 
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1984 dalam Yuratmoko 2005; Bergmeyer 
dan Grassl 1983). Pengukuran blanko 
dilakukan dengan mencampurkan 
sebanyak 0,5 ml buffer pH 7 sampai 
pH 12, ditambah 0,5 ml kasein dan 1 
ml aquades steril dimasukkan dalam 
tabung reaksi. Inkubasi pada suhu 37° C 
selama 10 menit, lalu ditambahkan TCA 
10% sebanyak 1 ml, diinkubasi selama 
10 menit pada suhu ruang kemudian 
disentrifugasi selama 15 menit. 
Supernatant diambil sebanyak 0,75 ml, 
ditambahkan 2,5 ml Na2CO3 (0,5M), 0,5 
ml reagen folin dan didiamkan selama 15 
menit pada suhu ruang, lalu dilakukan 
pembacaan absorbansi pada 578 nm.

 Pengukuran standar tyrosin 
dilakukan dengan mencampurkan 
sebanyak 0,5 ml buffer pH 7 sampai 
pH 12, ditambah 0,5 ml kasein dan 1 
ml tirosin dimasukkan dalam tabung 
reaksi. Inkubasi pada suhu 37° C selama 
10 menit, lalu ditambahkan TCA 10% 
sebanyak 1 ml, diinkubasi selama 10 
menit pada suhu ruang kemudian 
disentrifugasi selama 15 menit. 
Supernatant diambil sebanyak 0,75 ml, 
ditambahkan 2,5 ml Na2CO3 (0,5 M), 0,5 
ml reagen folin dan didiamkan selama 
15 menit pada suhu ruang, kemudian 
dilakukan pembacaan absorbansi pada 
578 nm.

 Pengukuran sampel dilakukan 
dengan mencampur sebanyak 0,5 ml 
buffer pH 7 sampai pH 12, ditambah 0,5 
ml kasein dan 1 ml ml enzim dimasukkan 
dalam tabung reaksi. Inkubasi pada 

suhu 37° C selama 10 menit, lalu 
ditambahkan TCA 10% sebanyak 1 ml, 
diinkubasi selama 10 menit pada suhu 
ruang kemudian disentrifugasi selama 
15 menit. Supernatant diambil sebanyak 
0,75 ml, ditambahkan 2,5 ml Na2CO3 (0,5 
M), 0,5 ml reagen folin dan didiamkan 
selama 15 menit pada suhu ruang, lalu 
dilakukan pembacaan absorbansi pada 
578 nm.

Mengukur total protein enzim alkalin 
protease

Pengukuran total protein enzim 
didasarkan pada metode Lowry et 
al., (1951) dengan menggunakan 
BSA (Bovine Serum Albumin) sebagai 
standar protein. Tahap awal di dalam 
proses pengukuran total protein adalah 
dengan membuat beberapa reagen 
yaitu reagen A (2 % Na2CO3 dalam 0,1 
N NaOH), reagen B ( 0,5% CUSO4 dalam 
1% K. Na-Tartat), reagen C (50 ml reagen 
A dicampur 1 ml reagen B kemudian 
dihomogenkan) dan reagen E (1:1 antara 
folin dan aquadest). Pengerjaanya 
dimulai dengan mencampur 0,2 ml 
enzim dicampur dengan 1 ml reagen C, 
kemudian di inkubasi pada suhu kamar 
selama 10 menit. Setelah itu sejumlah 
0,1 ml reagen  E dicampurkan 
sampai homogen dan diinkubasi 
pada suhu ruang selama 30 menit. 
Selanjutnya tingkat absorbansi sampel 
diukur menggunakan spektrofotometri 
dengan panjang gelombang λ = 750 
nm kemudian hitung total protein yang 
didapat.
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Penentuan suhu dan pH maksimum 
Penentuan suhu optimum enzim 

murni dilakukan menggunakan range 
suhu 20, 30, 40, 50, 60 dan 70o C dengan 
masa inkubasi enzim 30 menit. Setelah 
inkubasi selsai dilakukan kemudian tiap-
tiap perlakuan suhu diukur aktivitas. 
Untuk penentuan maksimum pH enzim 
dicampur dengan posfat buffer 0,2 
M, range pH yang digunakan adalah 
6,7,8,9,10,11 dan 12. Terlebih dahulu 
buffer posfat yang dibuat dengan pH 
8. Kemudian diikuti untuk membuat pH 
rendah 6 dan 7 dengan menambahkan 
HCL 0,1 M, serta untuk membuat pH 
tinggi 9,10, 11 dan 12 buffer posfat 
ditambahkan dengan NaOH 0,1 M. 
Enzim dicampur dengan buffer berbagai 
pH kemudian disimpan pada suhu 37o 
C selama 30 menit, setelah itu enzim 
diukur aktivitasnya. Metode dimodifikasi 
dari (Asker et al., 2013).

Pemisahan dan pendeteksian protein 
enzim dengan SDS-PAGE

Preparasi gel
Dua lempeng kaca direkatkan dan 

diberi pemisah dari karet, kemudian 
digunakan sebagai cetakan gel (mini 
slab gel). Gel yang dibuat terlebih dahulu 
yaitu gel bawah (gradien gel). Buffer, SDS 
10% (0,12 ml), 30% poliakrilamid (4,8 ml), 
tris 1 M pH 8,8 (3 ml) dan aquadest (4,08 
ml) dicampur dan diaduk dalam gelas 
beaker. Kemudian ditambahkan TEMED 
(7 µl) dan terakhir APS (80 µl) sambil 
tetap diaduk. Campuran dimasukkan 
dalam cetakan gel (mini slab gel) dengan 

menggunakan mikro pipet sampai 
sekitar 1 cm dari atas lempengan. Perlu 
diperhatikan ketika menambahkan 
larutan gel ke dalam slab jangan sampai 
terbentuk gelembung karena akan 
mengganggu jalannya proses separasi 
(Bio-Rad, 2014). Bagian yang tidak diisi 
gel, diberi aquadest untuk meratakan 
gel yang terbentuk dan menghindari 
kontak udara dengan gel. Kemudian 
gel dibiarkan mengalami polimerisasi 
selama sekitar 30 menit. Lapisan air 
di atas gel dikeringkan dengan tisu. 
Gel atas (stacking gel) dibuat setelah 
gel bawah terbentuk. Buffer, SDS 10% 
(30 µl), 30% poliakrilamid  (2 ml), tris 
1 M pH 6,8 (2,62 ml) dan aquadest (1, 
58 ml) dicampur dan diaduk dalam 
gelas beaker. Kemudian ditambahkan 
TEMED (5 ml) dan terakhir APS (30 µl) 
sambil tetap diaduk. Larutan gel atas 
dipipet dan dimasukkan ke dalam 
mini slab di atas resolving gel hingga 
mencapai puncak plat. Kemudian 
sisir dipasang dengan cepat untuk 
menghindari terbentuknya gel sebelum 
sisir dimasukkan. Ketika memasukkan 
sisir diperlukan kehati-hatian agar tidak 
ada udara yang terperangkap. Setelah 
gel terbentuk, sisir diangkat sehingga 
terbentuk sumur-sumur, kemudian 
dituang running buffer (Bio-Rad, 2014).

Preparasi sampel
 Enzim murni dipipet sebanyak 

10 µl kemudian dimasukan kedalam 
eppendorf. Ditambahkan dengan 
RSB 10 µl dan dipanaskan pada suhu 
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100 °C selama 2 menit, kemudian 
setelah itu didinginkan pada frezzer. 
Sampel sebanyak 10 µl diinjeksikan 
kedalam sumuran secara hati-hati 
dengan menggukan mikropipet, 
setiap mengambil sampel berbeda 
tip mikropipet harus diganti. Untuk 
memulai running perangkat alat 
elektroporesis dihubungkan dengan 
power supply dengan arus pada plate 1 
(28 mA), tegangan (110 V) dan plate 2 
(30 mA) dengan tegangan 130 V (Bio-
Rad, 2014).

Pewarnaan gel
 Untuk tahap ini diperlukan 

larutan staining untuk mewarnai protein 
pada gel dan larutan destaining untuk 
pencucian atau menghilangkan warna 
pada gel dan memperjelas band protein 
yang terbentuk. Larutan staning dibuat 
1 liter dengan campuran Coomassie 
Blue R-250 1,0 gr, methanol 450 ml, 
aquadest 450 ml asam asetat glasial 
100 ml. kemudian membuat larutan 
destaining 1 liter dengan campuran  100 
ml methanol, asam asetat glasial 100 ml 
dan aquadest 800 ml.

 Gel direndam di dalam 20 
ml larutan staining solution sambil 
digoyang dengan shaker selama 
overnight kecepatan 60 rpm, kemudian 
larutan staining dituang kembali ke 
wadahnya. Sampel dicuci dalam 150 
ml asam asetat / larutan TCA 12,5%. 
Gel direndam dalam larutan destaining 
sambil digoyang selama 20 menit. 
Terakhir dicuci dengan asam asetat/ 

larutan TCA 12,5% sampai bening dan 
pita-pita protein terlihat jelas (Bio-Rad, 
2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Amonium sulfat (NH4)2SO4 terbaik 
yang dapat digunakan pada proses 
pemurnian alkalin protease Bacillus 
cereus LS2B.

Analisis pemurnian enzim yang 
dilakukan dimulai dengan menentukan 
konsentrasi ammonium sulfat terbaik 
yang sesuai dengan karakter enzim 
alkalin protease Bacillus cereus LS2B. 
Pentingnya penentuan konsentrasi 
terbaik ammonium sulfat ini dilakukan 
karena sangat menentukan jumlah 
dan aktivitas enzim yang didapat dan 
digunakan untuk tahapan pemurnian 
selanjutnya. Dengan konsentrasi 
ammonium sulfat yang sesuai terhadap 
karakter enzim maka protein enzim yang 
didapat maksimal. Banyak dari refrensi 
menyebutkan bahwa karakter enzim 
alkalin protease sangat baik diendapkan 
dengan ammonium sulfat dengan 
konsentrasi berkisar antara 50-80%. Kim 
et al., (2001) melaporkan bahwa karakter 
protease dari Bacillus cereus KCTC 3674 
yang diteliti sangat baik diendapkan 
dengan ammonium sulfat konsentrasi 
80% yang dilihat dari jumlah endapan 
dan aktivitas enzim yang didapat. 
Sama halnya dengan hasil penelitian 
Singh et al., (2012) menunjukan bahwa 
konsentrasi ammonium sulfat 80%, 
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merupakan yang terbaik digunakan 
untuk mengendapkan enzim alkalin 
protease dari Bacillus cereus SIU1. 
Data beberapa peneliti tersebut sesuai 
dengan hasil penelitian yang didapat 
dimana konsentrasi ammonium sulfat 
terbaik yang digunakan untuk presipitasi 
alkalin protease asal Bacillus cereus 
LS2B adalah konsentrasi 80% (gambar 
1). Aktivitas yang didapat pada pellet 
enzim dengan konsentrasi ammonium 
sulfat 80% (121,73 U/ml) lebih tinggi 
dibandingkan dengan konsntrasi 50% 

(69,4 U/ml), 60% (79,1 U/ml) dan 70% (75 
U/ml). Serta berbanding terbalik dengan 
aktivitas pada supernatant, dimana 
aktivitas terrendah pada supernatant 
enzim didapat pada konsentrasi 80% 
(34,72 U/ml). Sehingga berdasarkan 
dari perbandingan aktivitas pada pellet 
(121,73 U/ml) dan supernatant (34,72 U/
ml), tersebut dapat disimpulkan bahwa 
proses presipitasi protein enzim sangat 
baik terjadi pada konstrasi ammonium 
sulfat 80%.

Gambar 1. Data aktivitas pada pellet dan supernatant enzim hasil presipitasi 
menggunakan ammonium sulfat konsentrasi (50, 60, 70 dan 80%).

Konsetrasi enzim alkalin protease 
terbaik yang digunakan dalam proses 
pemurnian 

Optimasi penggunaan enzim 
menjadi sangat penting karena 
terkait dengan efisiensi dan nilai guna 
enzim, volume enzim yang sedikit 
namun memberikan aktivitas yang 
tinggi didalam mengkatalisis substrat 
menjadi variabel pertimbangan yang 
harus diketahui. Pengujian didalam 
menentukan konsentrasi terbaik dari 
enzim alkalin protease Bacillus cereus 
LS2B adalah dengan melihat aktivitas 

tertinggi antara berbagai konstrasi 
enzim yang digunakan yaitu (25, 50, 75 
dan 100 %). Pengujian tingkat aktivitas 
enzim dilalukan dengan memodifikasi 
metode Bergmeyer dan Grassl 1983 
pada bagian pengoleksian larutan 
hasil katalisis enzim (tirosin) setelah 
penambahan TCA 5% (Tricloro Acetat 
Acid) dengan teknik penyaringan 
menggunakan kertas Whatman dan 
sentrifugasi. Hasil perbandingan 
aktivitas tirosin antar konsentrasi (25, 
50, 75 dan 100 %) dengan penyaringan 
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dan sentrifugasi terlihat pada (gambar 
2). Dari data pada gambar 2 tersebut 
menunjukan bahwa perbandingan 
antar aktivitas dari tiap konsentrasi 
enzim berbeda nyata (P<0,05) demikian 
halnya aktivitas enzim yang disentrifuse 
lebih tinggi dari pada yang disaring. 
Untuk aktivitas terbaik didapatkan pada 
konsentrasi enzim 100% melalui teknik 
sentrifugasi dengan tingkat aktivitas 
310,05 U/ml. Bugh (2004) melaporkan 
bahwa semakin tinggi konsetrasi enzim 
yang digunakan maka akan semakin 
cepat dialam mengkatalisis substrat, 
kecepatan katalisis berbanding lurus 

dengan aktivitas enzim. Sentifugasi 
memberi pengaruh signifikan (P<0,05) 
dibandingkan dengan penyaringan, 
hal ini ditafsirkan disebebkan oleh hasil 
reaksi enzim substrat yang didapat lebih 
bersih, sehingga saat penambahan 
reagen folin enzim menjadi lebih 
pekat karena enzim yang bersih akan 
meningkatkan sisi aktif enzim (Bugh, 
2004). Hal serupa juga dilaporkan oleh 
(Wardani and Nindita, 2012) dengan 
adanya senyawa non protein pada 
enzim dapat menggangu sisi aktif enzim 
sehingga menurunkan tingkat aktivitas 
enzim.

Gambar 2. Aktivitas berbagai konsentrasi enzim dengan memodifikasi metode 
Bergmeyer dan Grassl 1983 pada bagian pengoleksian hasil reaksi katalisis 
enzim terhadap substrat (tirosin) dengan disaring dan disentrifuse.

Karakter dari alat hitrap ion exchange
Dikerankan alat hitrap ion exchange 

yang digunakan baru didatangkan 
maka harus diketahui karakterisasi 
yang menyangkut flow rate, jumlah 
elution tiap menit, dan aktifitas dari 
masing-masing fraksi. Column hitrap 
ion exchange yang digunakan diisi 

matriks DEAE sepharosa FF (panjang 
column 14,5 cm x 1,5 cm) dengan 
volume sampel yang dapat ditampung 
adalah 25 ml. Equilibration buffer yang 
digunakan berisi (KH2PO4 0,1 N dan 
NaOH 0,2 N) dengan pH 8 dan elution 
buffer dari campuran equilibration 
buffer pH 8 yang ditambah 0,5 N NaCL. 
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Dari hasil karaterisasi alat hitrap oin 
exchange dapat disimpulkan beberapa 
hal seperti flow rate dari alat hitrap ion 
exchange tersebut adalah 1,5 ml min-1 
dengan jumlah fraksi persekali running 
adalah 52,5 ml yang ditampung dalam 
35 tube ukuran 1,5 ml, dari tiap fraksi 
diukur absorbansi dengan panjang 
gelombang λ = 578 nm. Dari masing-
masing absorbansi dihitung aktivitasnya 

menggunakan metode Bergmeyer dan 
Grassel 1983 (modifikasi). Hasil aktivitas 
enzim alkalin protease Bacillus cereus 
strain LS2B menggunakan alat hitrap ion 
exchange tersebut tertera pada (gambar 
3), aktivitas tertinggi didapatkan pada 2 
puncak fraksi, yaitu fraksi ke 15 dengan 
aktivitas 236, 06 U/ml dan fraksi ke 20 
dengan aktivitas 226, 40 U/ml.

Gambar 3. Aktivitas tiap fraksi pada penentuan karakter alat hitrap ion exchange

Pemurnian enzim alkalin protease 
Bacillus cereus LS2B dengan 4 
tahapan

Enzim alkalin protease yamg telah 
diproduksi dari Bacillus cereus LS2B 
dimurnikan melalui 4 tahapan pemurnian. 
Enzim diproduksi dari Bacillus cereus 
LS2B dengan menumbuhkan culture 
bakteri pada media yang mengandung 
skim milk sebagai substrat. Tahapan 
Pemurnian meliputi, pengoleksian 
crude enzim dengan teknik sentrifugasi, 
crude enzim yang didapat kemudian 
dipresifitasi menggunakan ammonium 

sulfat (NH4)2SO4 80%. Selanjutnya 
diikuti dengan proses dialysis untuk 
menghilangkan garam-garam dan 
senyawa non protein pada enzim hasil 
ammonium presifitasi dan terakhir 
diikuti oleh proses ion exchange 
menggunakan hitrap ion exchange 
dengan panjang column 14,5 cm dan  
diameter 1,5 cm yang diisi matriks DEAE 
sepharosa FF. 

Dari tahapan pemurnian yang 
dilakukan didapat data-data seperti 
pada (tabel 1). Crude enzim yang 
diammonium presifitasi menggunakan 
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ammonium sulfat 80% mengalami 
peningkatan aktivitas spesifik dari 0,4 
U/mg menjadi 0,5 U/mg dan yield 
dari 100% pada crude enzim menjadi 
34,53 % pada ammonium presifitasi. 
Dengan meningkatnya aktivitas enzim, 
disebabkan karena protein didalam 
larutan enzim terpisah dari molekul air 
yang disebabkan oleh adanya kompetisi 
ion-ion garam untuk menarik molekul 
air. Ion garam menarik molekul air 
dari protein disebabkan karena ion 
garam memiliki kelarutan lebih besar 
dibandingkan protein enzim, sehinga 
konsentrasi protein menjadi lebih tinggi 
didalam larutan yang menyebabkan 
aktivitas spesifik enzim meningkat 
(Aulanni’am. 2005 cit Wardani and 
Nindita, 2012).

 Namun dengan adanya molekul 
garam yang tercampur didalam protein 
enzim juga masih belum mampu 
memaksimalkan peningkatan aktivitas 
enzim, molekul garam dan senyawa non 
protein menghambat active side enzim 
untuk berikan dengan substrat. Untuk 
menghilangkan residu senyawa garam 
dan non protein dari hasil ammonium 
presifitasi maka dilakukan dialysis. 
Dialysis menyebabkan molekul garam 
dan non protein berdifusi menuju 
larutan yang memiliki tekanan lebih 
rendah melewati kantong dialysis (El-
Beltagy et al., 2005). Berdasarkan data 
pada tabel 1 bahwa enzim setelah 
melalui proses dialysis mengalami 
peningkatan aktivitas spesifik menjadi 

1,8 U/mg dengan yield menurun dari 
100% menjadi 8, 27% serta kenaikan 
kemurnian mencapai 4 kali lipat 
dibandingkan pada crude enzim dan  1 
kali lipat pada ammonium presifitasi.

Peningkatan aktivitas karena 
molekul garam dan non protein 
terdifusi dari dalam kantung dialysis 
menuju larutan buffer yang berada 
diluar kantong dialysis melalui pori-pori 
membrane dialysis, sehingga protein 
yang tertahan di dalam kantong dialysis 
menjadi lebih murni. Hal tersebut 
didukung oleh pendapat Niola dan 
Widhyastuti (2007) bahwa molekul 
yang memiliki bobot rendah terdifusi 
sempurna dari kantung dialysis pada 
suhu 4o C. Peningkatan kemurnian 
dilanjutkan lagi dengan menggunakan 
hitrap ion exchange, enzim dialiri 
pada column yang telah diisi dengan 
matriks DEAE sepharosa FF. Matriks 
yang berada dalam column memiliki 
muatan, sehingga enzim termurnikan 
berdasarkan muatannya berupa kation 
maupun anion (Matruthiah et al., 2013)

 Enzim alkalin protease memiliki 
sifat basah sehingga bermuatan 
positif atau kation dengan demikian 
equilibration buffer yang digunakan 
memiliki pH 8. Pada saat sampel enzim 
dialiri melewati column, protein yang 
memiliki muatan positif tertahan pada 
matriks sepharosa didalam column. 
Protein yang tertahan didalam column 
harus dilepas dari matriks sepharosanya 
dengan mengaliri elution buffer 
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yang memiliki muatan negatif anion 
dengan menambahkan 0,5 N NaCl. 
Dari penggunaan hitrap ion exchange 
aktivitas spesifik enzim meningkat 
dengan sangat tinggi mencapai 7,2 U/
mg dengan yield menurun dari 100% 
pada crude enzim menjadi 2% serta 
tingkat kemurnian enzim meningkat 

menjadi 16 kali lipat dibandingkan 
dengan crude enzim. Sehingga dapat 
disimpulakan bahwa karakter enzim 
alkalin protease Bacillus cereus LS2B 
sangat baik dimurnikan menggunakan 
hitrap ion exchange dengan column 
diisi matriks DEAE sepharosa FF. 

Tabel 1. Ringkasan dari tiap tahapan pemurnian enzim alkalin protease Bacillus 
cereus LS2B

Tahap
Pemurnian

Protein
concentration 

(mg/ml)

Activity 
(Unit/ml)

Total
protein 

(mg)

Total
activity 
(units)

Specific 
activity 

(units/mg)

Purification 
fold

Yield 
(%)

Cell Free 
Extract (crude 
enzyme)

235.80 105.56 139122.00 62280.40 0.4 1 100

(NH4)2SO4 
(80%) 211.40 102.40 44394.00 21504.00 0.5 1 34.53

Dialisis 
membrane 
cell MD44

16.10 28.60 2898.00 5148.00 1.8 4 8.27

Hitrap Ion 
Exchange 6.60 47.60 165.00 1190.00 7.2 16 2

Suhu dan pH Maksimum enzim 
alkalin protease Bacillus cereus LS2B

Suhu dan pH merupakan salah 
satu penentu kemampuan katalisis 
suatu enzim terutama pada enzim 
murni. Pada suhu dan pH tertentu reaksi 
kimia enzim didalam mengkatalisis 
substrat bisa cepat (aktivitas tinggi) dan 
lambat (aktivitas rendah).  Data aktivitas 
enzim pada berbagai suhu (gambar 4), 
menunjukan bahwa suhu maksimum 
enzim alkalin protease Bacillus cereus 
LS2B didapatkan pada suhu 40o C, hal 
tersebut karena aktivitas tertinggi enzim 
didapatkan pada suhu 40o C. Hasil 
tersebut berbeda dengan penelitian 

Orhan (2005) yang menyebutkan bahwa 
suhu maksimum enzim alkalin protease 
Bacillus cereus adalah 60o C. Walaupun 
demikian enzim alkalin protease masih 
memiliki aktivitas dari suhu 30, 50, 60 
dan 70o C meskipun dengan persentasi 
lebih rendah dari suhu 40o C, sehingga 
enzim alkalin protease Bacillus cereus 
LS2B dapat dikatakan sebagai enzim 
thermostabil. Orhan et al., (2005) 
menyebutkan bahwa range suhu enzim 
alkalin protease yang diproduksi dari 
Bacillus cereus adalah 10-70o C. Untuk 
pH enzim alkalin protease Bacillus cereus 
LS2B (gambar 5), kondisi maksimum 
didapatkan pada pH 8. Hasil tersebut 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 419

sejalan dengan hasil penelitian Orhan 
(2005) yang menyebutkan bahwa pH 
maksimum enzim alkalin protease murni 
Bacillus cereus didapatkan pada pH 8.

Gambar 4. Aktivitas enzim murni pada 
berbagai suhu

Gambar 5. Aktivitas enzim murni pada 
berbagai pH

Karakterisasi berat molekul enzim 
alkalin protease Bacillus cereus LS2B 
dengan teknik SDS PAGE

Karakterisasi emzim dilakukan 
dengan mengidentifikasi berat molekul 
protein dari tiap tahapan pemurnian 
dengan menggunakan SDS PAGE 
(gambar 6). Dari hasil pemurnian 
didapatkan visualisasi band protein yang 
berpariasi, hasil crude enzim memiliki 
7 band protein dengan konsentrasi 

protein yang tidak terlalu banyak 
dimana hal tersebut tergambar dari 
tipisnya band protein yang terbentuk. 
Hal tersebut didukung oleh pendapat 
Mehzard et al., (2005) bahwa coomissie 
brilliant blue (CBB) berikatan dengan 
protein dan residu protein, sehingga 
semakin banyak konsentrasi dan 
residu pada protein warna biru akibat 
ikatan CBB maka band semakin tebal. 
Profil protein hasil amonium presifitasi 
menunjukan hasil smear (profil tidak 
baik) (garis 3), dimana kondisi tersebut 
disebabkan oleh tingginya konsentrasi 
residu ammonium sulfat didalam protein 
enzim, molekul garam  mempengaruhi 
laju migrasi protein pada gel, sehingga 
pada saat running SDS PAGE molekul 
protein tidak terpisah sempurna. 

Hal tersebut didukung oleh profil 
protein pada hasil dialysis, dimana 
pada proses dialysis berfungsi untuk 
menghilangkan residu garam dan 
molekul non protein enzim dengan 
teknik difusi, migrasi molekul non 
protein dari dalam kantong dialysis 
menuju larutan buffer diluar kantong. 
Hilangnya senyawa non protein dari 
protein enzim terlihat pad hasil dialysis 
(garis 4) dimana band protein terpisah 
dengan masing-masing berat 60 kDa, 
34 kDa, 17 kDa dan 13 kDa. Band 
protein yang terlihat masih tipis, hal 
tersebut ditafsirkan karena konsentrasi 
pengenceran enzim dengan buffer 
terlalu tinggi yaitu dengan pengenceran 
10 kali (enzim 1: buffer 9). Tremacoldi et 
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al., (2007) melaporkan bahwa campuran 
enzim dan buffer dari hasil penelitianya 
adalah 10:50 atau (1:5). Asker et al., 
(2013) juga melakukan dialysis terhadap 
enzim alaklin protease dari Bacillus 
megaterium dengan perbandingan 
enzim dan buffer adalah (1:2), sehingga 

semakin baik perbandingan antara 
buffer dan enzim maka konsentrasi 
protein yang tertahan di dalam kantong 
dialysis semakin tinggi berdasarkan 
perbandingan pengencer Tremacoldi et 
al., (2007). 

 

diluar kantong. Hilangnya senyawa non protein dari protein enzim terlihat pad hasil dialysis 
(garis 4) dimana band protein terpisah dengan masing-masing berat 60 kDa, 34 kDa, 17 kDa 
dan 13 kDa. Band protein yang terlihat masih tipis, hal tersebut ditafsirkan karena 
konsentrasi pengenceran enzim dengan buffer terlalu tinggi yaitu dengan pengenceran 10 
kali (enzim 1: buffer 9). Tremacoldi et al., (2007) melaporkan bahwa campuran enzim dan 
buffer dari hasil penelitianya adalah 10:50 atau (1:5). Asker et al., (2013) juga melakukan 
dialysis terhadap enzim alaklin protease dari Bacillus megaterium dengan perbandingan 
enzim dan buffer adalah (1:2), sehingga semakin baik perbandingan antara buffer dan enzim 
maka konsentrasi protein yang tertahan di dalam kantong dialysis semakin tinggi 
berdasarkan perbandingan pengencer Tremacoldi et al., (2007). 

Fraksi hasil pemurnian hitrap ion exchange menunjukan penurunan jumlah band 
protein dari hasil dialysis yaitu dengan berat 34 kDa, 17 kDa dan 13 kDa serta dengan 
konsetrasi protein yang sangat tinggi, hal tersebut terlihat dari visualisasi band yang tebal. 
Kondisi band yang tebal mengindikasikan bahwa alat hitrap ion exchange mampu 
memurnikan dan meningkatkan konsentrasi protein enzim alkalin protease. Berat molekul 
enzim alkalin protease yang diidentifikasi tersebut sesui dengan pendapat Miyaji et al.,(2005) 
bahwa enzim alkalin protease rata-rata memiliki berat molekul berkisar antara 20-50 kDa. 
Penelitian Orhan et al., (2005) melaporkan bahwa berat molekul protein enzim alkalin 
protease dari Bacillus cereus adalah 37 kDa.Prakash el al., (2005) melakukan penelitian 
terhadap Bacillus cereus dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa berat molekul enzim 
alkalin protease asal Bacillus cereus tersebut adalah 30 kDa.Singh et al., (2012) juga 
melaporkan bahwa enzim alkalin protease yang diproduksi oleh Bacillus cereus SIU1 
memiliki berat molekul protein adalah 22 kDa.Peneliti lain yaitu Saxena and Singh (2015)ikut 
melaporkan bahwa berat molekul protein ezim alkalin protease yang diproduksi dari Bacillus 
cereus B80 memiliki berat molekul protein 26 kDa.Sehingga dapat diasumsikan sebuah 
kesimpulan bahwa enzim alkalin protease yang diproduksi oleh Bacillus cereus strain LS2B 
adalah dengan berat 34 kDa.

Gambar 6.SDSPAGEprotein enzim setelah dilakukan tahapan Pemurnian. SDS PAGE 
menggunakan konsentrasi gel 12%. Garis 1.Band protein Marker, Garis 2.Extract free 
cell (crude enzim)(10 µl), Garis 3.Hasil ammonium sulfat presipitasi konsentrasi 
80%(10 µl), Garis 4. Sampel enzim setelah dilakukan proses dialysis(10 µl), Garis 5. 
Sampel protein enzim setelah dilakukan proses hitrap ion exchange (10 µl).
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Gambar 6. SDS PAGE protein enzim setelah dilakukan tahapan Pemurnian. SDS 
PAGE menggunakan konsentrasi gel 12%. Garis 1. Band protein Marker, 
Garis 2. Extract free cell (crude enzim) (10 µl), Garis 3. Hasil ammonium 
sulfat presipitasi konsentrasi 80% (10 µl), Garis 4. Sampel enzim setelah 
dilakukan proses dialysis (10 µl), Garis 5. Sampel protein enzim setelah 
dilakukan proses hitrap ion exchange (10 µl).

Fraksi hasil pemurnian hitrap 
ion exchange menunjukan penurunan 
jumlah band protein dari hasil dialysis 
yaitu dengan berat 34 kDa, 17 kDa dan 
13 kDa serta dengan konsetrasi protein 
yang sangat tinggi, hal tersebut terlihat 
dari visualisasi band yang tebal. Kondisi 
band yang tebal mengindikasikan 
bahwa alat hitrap ion exchange mampu 
memurnikan dan meningkatkan 

konsentrasi protein enzim alkalin 
protease. Berat molekul enzim alkalin 
protease yang diidentifikasi tersebut 
sesui dengan pendapat Miyaji et 
al.,(2005) bahwa enzim alkalin protease 
rata-rata memiliki berat molekul berkisar 
antara 20-50 kDa. Penelitian Orhan et al., 
(2005) melaporkan bahwa berat molekul 
protein enzim alkalin protease dari 
Bacillus cereus adalah 37 kDa. Prakash 
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el al., (2005) melakukan penelitian 
terhadap Bacillus cereus dengan hasil 
penelitian menyebutkan bahwa berat 
molekul enzim alkalin protease asal 
Bacillus cereus tersebut adalah 30 kDa. 
Singh et al., (2012) juga melaporkan 
bahwa enzim alkalin protease yang 
diproduksi oleh Bacillus cereus SIU1 
memiliki berat molekul protein adalah 22 
kDa. Peneliti lain yaitu Saxena and Singh 
(2015) ikut melaporkan bahwa berat 
molekul protein ezim alkalin protease 
yang diproduksi dari Bacillus cereus 
B80 memiliki berat molekul protein 
26 kDa. Sehingga dapat diasumsikan 
sebuah kesimpulan bahwa enzim alkalin 
protease yang diproduksi oleh Bacillus 
cereus strain LS2B adalah dengan berat 
34 kDa.

KESIMPULAN
1. Konsentrasi ammonium sulfat terbaik 

yang digunakan untuk tahapan 
ammonium presifitasi enzim alkalin 
protease Bacillus cereus LS2B adalah 
80%.

2. Konsentrasi enzim terbaik yang 
digunakan dalam setiap tahapan 
pengukuran aktivitas enzim adalah 
100%

3. Enzim alkalin protease Bacillus cereus 
LS2B telah berhasil di Pemurnian 
menggunakan empat tahapan yaitu 
sentrifugasi crude enzim (aktvitas 
spesifik 0,4 U/mg), ammonium 
sulfat (aktivitas spesifik 0,5 U/mg), 
dialysis (aktivitas spesifik 1,8 U/mg) 

dan hitrap ion exchange (aktivitas 
spesifik 7,2 U/mg).

4. Terjadi pemurnian yang sangat tinggi 
pada tahap hitrap ion exchange yaitu 
mencapai 16 kali lipat (purification 
fold) dari crude enzim serta yield 
mengalami penurunan yang sangat 
tinggi, dimana pada crude enzim 
(100%) menjadi (2%) pada tahap 
hitrap ion exchange.

5. Karakter alat hitrap ion exchange 
yang digunakan dengan flow rate 
1,5 ml min-1 dan jumlah fraksi 52,5 ml 
per sekali running yang ditampung 
ke dalam 35 tube.

6. Terdapat penurunan jumlah band 
protein hasil SDS PAGE dari tiap 
tahapan Pemurnian dan terjadi 
peningkatan konsentrasi protein 
yang dilihat dari ketebalan band 
protein enzim pada SDS PAGE.

7. Terdapat 3 molekul protein dominan 
dari hasil SDS PAGE, dimana 
visualisasi band tersebut diperoleh 
dari tahap hitrap ion exchange, 
dengan berat band protein 34 kDa, 
17 kDa dan 13 kDa.

8. Secara estimasi, berdasarkan dari 
hasil studi kepustakaan bahwa berat 
molekul spesifik alkalin protease dari 
Bacillus cereus LS2B adalah 34 kDa.

9. Suhu dan pH maksimum enzim 
alkalin protease dari Bacillus cereus 
LS2B adalah 40o C dan pH 8
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ABSTRAK
Upaya peningkatan produktivitas dan kualitas sapi pedaging dapat dilakukan dengan 
suplementasi probiotik. Mikroba yang berpotensi sebagai probiotik adalah isolat MR4 
yang merupakan bakteri anaerob sehingga dalam penggunaan dan penyimpanannya 
harus dienkapsulasi. Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) merupakan probiotik 
yang murah, mudah didapat serta memiliki kemampuan dapat mereduksi oksigen 
dalam rumen. Isolat MR4 yang dikombinasikan dengan S. cerevisiae pada penelitian 
in vitro mampu menjaga kondisi rumen, dan meningkatkan konsentrasi VFA dan 
menurunkan konsentrasi aflatoksin B1 dalam rumen (Riyanti et al. 2015). Penelitian 
bertujuan untuk menguji efek kombinasi probiotik S. cerevisiae dan MR4 terhadap 
konsumsi, kecernaan dan performa sapi Bali. Penelitian terdiri dari dua tahapan 
percobaan yaitu tahap preliminari 10 hari, feeding trial 30 hari dan kolekting feses 7 
hari. Percobaan dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dua perlakuan dan 8 kelompok sebagai ulangan. Perlakuan terdiri dari P0=ransum 
kontrol dan P1=P0 + probiotik. Sapi diberi pakan hijauan fermentasi (Hi~fer⊕) dan 
konsentrat sapi potong. Dosis probiotik S. cerevisiae yang ditambahkan adalah 2 x 
1011 cfu hari-1, dan dosis MR4 adalah 2 x 108 cfu hari-1. Hasil penelitian menunjukkan 
suplementasi probiotik belum mampu meningkatkan konsumsi BK dan BO ransum 
(P>0,05). Kecernaan nutrien, TDN, DE dan ME masih menunjukkan hasil yang 
sama (P>0,05). Suplementasi probiotik memiliki kecenderungan peningkatkan 
pertambahan bobot badan (PBBH) yang tinggi sebesar 440 g ekor-1 hari-1 dan diikuti 
dengan peningkatan laju pertumbuhan dan efisiensi pakan pada P1 dibanding 
kontrol. Suplementasi probiotik pada penelitian ini masih dapat ditingkatkan kembali 
dosisnya. 
Kata kunci : bakteri rumen, performa produksi, probiotik, Saccharomyces cerevisiae, 

sapi Bali

PENDAHULUAN
Peningkatan produktivitas ternak 

sapi potong masih terkendala pada 
permasalahan nutrisi. Permasalahan 
nutrisi tersebut diantaranya : 1) mutu 
nutrisi pakan yang rendah, baik 
kadar nutrien maupun kecernaannya, 
2) ketersediaan bahan pakan yang 
fluktuatif, 3) sistem produksi pakan 

yang belum selaras dengan pola 
ketersediaan pakan sehingga terjadi 
kekurangan pakan di berbagai daerah. 
Semua permasalahan ini berdampak 
status nutrisi ternak yang defisien dan 
berproduksi rendah. 

Suplementasi merupakan langkah 
yang strategis karena selain dapat 
mengatasi defisiensi juga mampu 
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meningkatkan kapasitas mencerna 
dari hewan, dengan adanya perbaikan 
metabolisme dan kemampuan mikroba 
rumen. Salah satu teknik suplementasi 
adalah dengan pemberian probiotik. 
Probiotik S. cerevisiae memiliki 
kemampuan mereduksi oksigen dalam 
rumen sehingga aktivitas mikroba 
rumen meningkat (Seo et al. 2010) selain 
itu S. cerevisiae dapat memperpendek 
terjadinya asidosis sehingga dapat 
mencegah terjadinya asidosis pada sapi 
pedaging dengan pemberian konsentrat 
dalam jumlah banyak (Pantaya et al. 
2014). Bakteri rumen anaerobik MR4 
merupakan hasil penelitian Suryahadi 
et al. 2012 yang memiliki kemampuan 
mendegradasi aflatoksin di dalam rumen 
lebih dari 55% jam-1. Mikroba rumen 
digunakan sebagai probiotik karena 
memiliki kemampuan : 1) mendegradasi 
aflatoksin dalam rumen (Suryahadi et al. 
2012), 2) mampu mengikat aflatoksin 
sehingga mengurangi penyerapannya 
dalam rumen dan usus halus, dan 3) 
mampu mendorong pertumbuhan 
mikroba baik dalam saluran pencernaan 
sehingga meningkatkan kecernaan 
nutrien dan produksi ternak (Suryahadi 
dan Tjakradidjaja 2012). Hasil penelitian 
Suryahadi et al. (2013) menunjukkan 
penggunaan probiotik MR4 yang 
dikombinasikan bakteri asam laktat 
(BAL) secara terpisah memberikan 
dampak positif pada penurunan 
aflatoksin di rumen maupun susu, 
namun bila dikombinasikan belum 

memberikan manfaat yang sinergis. 
Probiotik MR4 yang dikombinasikan 
dengan S. cerevisiae pada percobaan 
in vitro mampu mampu meningkatkan 
fermentabilitas, produksi isoacid dan 
menurunkan rasio asetat propionat 
(Riyanti et al. 2016). S. cerevisiae pada 
penelitian sebelumnya mampu tumbuh 
pada media anaerob Namun belum 
diketahui efek suplementasi probiotik S. 
cerevisiae dan MR4 pada percobaan in 
vivo. Penelitian bertujuan menguji efek 
suplementasi probiotik S. cerevisiae dan 
MR4 terenkapsulasi terhadap konsumsi 
nutrien, kecernaan dan performa sapi 
Bali. 

MATERI DAN METODE

Materi

Alat
Peralatan yang digunakan antara 

lain timbangan digital, inkubator, cawan 
petri, tabung reaksi, botol Schott, vortex, 
magnetic stirrer, freezer, Erlenmeyer, 
oven 40 °C. Peralatan kandang yang 
digunakan antara lain kandang 
individu yang dilengkapi tempat pakan 
dan tempat minum, kandang jepit, 
timbangan pakan, ember dan sekop. 

Bahan

Kultur Probiotik dan Media 
Pertumbuhan Mikroba

Strain S. cerevisiae yang digunakan 
adalah NRRL 12618 dari IPB Culture 
Collection. Isolat mikroba rumen 
yang digunakan adalah isolat MR4 
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yang ditumbuhkan dalam media 
pertumbuhan Brain Heart Infussion 
(BHI). 

Bahan Kimia
Bahan-bahan enkapsulasi isolat 

MR4 diantaranya Na-alginat, minyak 
canola, CaCl2, pati/starch, lecithin, 
gliserol 5%, larutan saline (NaCl), gas 
CO2.

Ternak dan Pakan
Percobaan pemberian makanan 

(feeding trial) menggunakan 16 ekor 
sapi Bali dengan rataan bobot badan awal 
194,25±18,94 kg. Pakan yang diberikan 
adalah hijauan fermentasi (Hi~fer⊕) dan 
konsentrat. Kandungan nutrien Hi~fer⊕ 
dan konsentrat ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia Hi~fer⊕ dan konsentrat pada percobaan feeding trial 
Pakan BK (%) Abu PK LK SK BETN TDN*

%BK %

Hi~fer⊕ 21,39 11,85 8,01 1,61 26,35 52,18 51,58

Konsen-
trat

85,76 11,95 8,67 3,38 12,34 63,65 67,28

Keterangan : Hasil analisa proksimat Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati & 
Bioteknologi Bogor (2015). Perhitungan TDN dengan rumus (Hartadi 1980). TDN = 
92,464 – (3,338 x SK) – (6,945 x LK) – (0,762 x BETN) + (1,115 x PK) + (0,031 x SK2) – 
(0,133 x LK2) + (0,036 x SK x BETN) + (0,207 x LK x BETN) + (0,1 x LK x PK) – (0,022 x 
LK x PK)

Metode

Pembuatan Probiotik Saccharomyces 
cerevisiae

Perbanyakan stok cair S. cerevisiae 
menggunakan media potato dextrose 
broth (PDB). Sebanyak 1,2 g PDB 
dilarutkan dalam 50 ml air deatilasi dan 
dipanaskan dengan hot plate. Sebanyak 
10 ml media PDB dimasukkan dalam 
tabung reaksi dan ditutup dengan 
kapas dan di autoclave. Tabung PDB 
yang sudah dingin ditambahkan 2 ujung 
jarum ose dari stok S. cerevisiae dan 
dihomogenkan dengan vortex. Tabung 
ditutup dengan tutup karet dan diisolasi 
panfix kemudian diinkubasi selama 

48 jam pada inkubator. S. cerevisiae 
yang tumbuh ditandai dengan adanya 
kekeruhan pada media PDB. 

Setelah diperbanyak dalam 
media cair, kultur S. cerevisiae  
dicampurkan dengan tepung berat 
sebagai carrier. Tepung beras disangrai 
untuk mengurangi kadar air bahan. 
Kultur murni S. cerevisiae  yang 
sudah ditumbuhkan pada media PDB 
ditambakan dengan perbandingan 
20 g tepung beras untuk 5 ml kultur 
murni S. cerevisiae. Campuran diaduk 
sampai homogen dan diinkubasi pada 
suhu 30 °C atau suhu kamar selama 
24 jam. Tepung S. cerevisiae  dihitung 
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populasinya menggunakan metode 
total plate count (TPC) (Fardiaz 1992). 

Pembuatan Probiotik MR4 
Terenkapsulasi	 (Modifikasi	
Krasaekoopt et al. 2003)

Bahan-bahan yang digunakan 
untuk membuat media pertumbuhan 
isolat MR4 antara lain : BHI 3,7 g, glukosa 
0,1 g, selebiosa 0,1 g, pati (starch) 0,1 g, 
cystein-HCl 0,1 g, hemin 0,5 ml, resazurin 
0,05 ml dan ditambahkan aquadest 
sampai 100 ml. Campuran media 
dipanaskan sampai homogen dan dialiri 
CO2 sampai terjadi perubahan warna 
dari kuning menjadi merah dan berubah 
kembali menjadi kuning bening. Setelah 
dingin, ditambahkan cystein-HCl sambil 
dialiri CO2 agar tetap dalam keadaan 
anaerob. Kemudian, disterilisasi dengan 
autoclave pada suhu 121 °C selama 15 
menit. Kultur isolat MR4 diinokulasikan 
pada media BHI sebanyak 0,1% setelah 
itu diinkubasi selama 24 jam. Kultur ini 
digunakan untuk enkapsulasi.  

Sebanyak 100 ml larutan Na-
alginat 2% ditambahkan dengan larutan 
pati 2% sebanyak 100 ml. Larutan diatas 
dicampurkan dengan 200 ml kultur 
mikroba rumen sambil dialiri CO2 . 
Setelah itu ditambahkan 200 ml canola 
oil yang mengandung lecitin 0.2 ml dan 
dihomogenkan dengan magnetic stirrer 
selama 20 menit. CaCl2 0.1 M 200 ml 
ditambahkan secara perlahan melalui 
dinding Erlenmeyer dan didiamkan 
selama 30 menit. Minyak dan air 
dipisahkan dengan labu seperator. 

Proses pemisahan ini dilakukan pada 
laminar air flow untuk mencegah 
kontaminasi dari lingkungan. Hasil 
enkapsulasi dicuci dengan 0.9% larutan 
saline yang mengandung 5% gliserol 
dan ditambahkan susu skim. Setelah 
itu dilakukan perhitungan populasi 
mikroba sesuai metode Ogimoto dan 
Imai (1981).  

Percobaan Pemberian Makanan 
Pemeliharaan dilakukan selama 47 

hari yang terdiri dari tahap preliminary 
atau adaptasi ransum penelitian selama 
10 hari, tahap percobaan pemberian 
pakan selama 30 hari dan tahap 
collecting feses selama 7 hari. Pada 
tahap awal dilakukan penimbangan 
bobot badan menggunakan timbangan 
digital dengan cara menempatkan 
sapi pada kandang jepit dan masing-
masing ternak diberikan obat cacing. 
Setelah itu dilakukan pengelompokkan 
sapi berdasarkan bobot badan awal 
sebanyak 8 kelompok. Masing-masing 
kelompok terdiri dari 3 ekor sapi 
kemudian dilakukan pengacakan untuk 
perlakuan dan ulangan. Pemberian 
pakan mengikuti petunjuk atau 
kebiasaan di CV Anugerah Farm. Tabel 
2 menunjukkan jadwal pemberian 
pakan di CV Anugerah Farm. Probiotik 
S. cerevisiae yang diberikan adalah 2 x 
1011 cfu hari-1 sedangkan probiotik isolat 
MR4 yang diberikan adalah 2 x 108 cfu 
hari-1. Probiotik tersebut dicampurkan 
dengan konsentrat dan diberikan pada 
pemberian pakan pukul 07.00. Collecting 
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feses dilakukan di akhir penelitian selama 
7 hari. Pada tahap ini dipilih 8 ekor sapi 
untuk ditambung fesesnya, ditimbang, 
dicatat bobotnya serta diambil sampel 
untuk dianalisa kandungan kimianya.  
Pengukuran Peubah
Pengukuran Pertambahan Bobot 
Badan

Pengukuran bobot badan 

dilakukan setiap 10 hari selama 30 
hari. Pertambahan bobot badan 
harian (PBBH) dihitung dengan cara 
mengurangi bobot badan akhir dengan 
bobot badan awal lalu dibagi dengan 
lamanya waktu (10 hari).

Pengukuran Laju Pertumbuhan (Broody 1945)

Laju pertumbuhan (%/hari) =
(BB 30 hari – BB 0 hari)/BB 0 hari

x 100%
30 hari

Pengukuran Konsumsi Nutrien
Konsumsi ransum diperoleh dari 

jumlah ransum yang diberikan dikurangi 
sisa ransum yang tidak dimakan oleh sapi 
dalam satu hari. Demikian pula dilakukan 
pengukuran terhadap konsumsi zat-zat 
makanan seperti: bahan kering (BK), 
bahan organik (BO), protein kasar (PK), 

serat kasar (SK), lemak kasar (LK) dan 
bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN).  

Kecernaan Nutrien, TDN, DE dan ME
Kecernaan zat makanan 

mencerminkan efisiensi penggunaan 
suatu ransum sebagai akibat perlakuan 
yang diberikan. Secara umum kecernaan 
dinyatakan sebagai berikut:  

Kecernaan nutrien (%) =
Konsumsi nutrien (g) – ekskresi dalam feses (g)

x 100%
Konsumsi nutrien (g)

TDN (%) = (PKt + 2.25LKt +SKt + BETNt) 
x 100% (Sutardi 1980) 
DE (Mcal kg-1) = TDN x 0.04409 (NRC 
2001)
ME (Mcal kg-1) = (1.01 x DE) – 0.45 (NRC 
2001)

Tabel 2. Jadwal pemberian pakan di 
peternakan CV Anugerah Farm

Jam
Jenis pakan/ 
air minum

Jumlah

07.00 Konsentrat 1-2 kg
09.00 Air minum ad libitum
10.00 Hi~fer⊕ 2 kg

13.00 Konsentrat 1-2 kg
14.00 Air minum ad libitum
15.00 Hi~fer⊕ 2-3 kg

19.00 Air minum ad libitum
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Rancangan Percobaan
Percobaan ini bertujuan menguji 

efek kombinasi probiotik S. cerevisiae 
dan isolat MR4 terhadap performa 
dan kecernaan sapi Bali. Percobaan 
dilaksanaan di peternakan sapi potong 
CV Anugerah Farm di Ciampea, 
Kabupaten Bogor. Sebanyak 16 ekor sapi 
Bali berumur 2-3 tahun dengan kisaran 
bobot awal 290-340 kg. Percobaan 
dirancang menggunakan rancangan 
acak kelompok dengan 2 perlakuan dan 
8 kelompok berdasarkan bobot badan. 
Perlakuan terdiri dari P0= ransum basal, 
P1= P0 + probiotik S. cerevisiae dan 
MR4.  
Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa 
secara statistik menggunakan 
analisis ragam (ANOVA) (Mattjik dan 
Sumertajaya 2002). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sapi Bali merupakan sapi lokal 

hasil domestikasi dari Banteng. Sapi 
Bali biasa dipelihara secara ekstensif 
di daerah asalnya di Nusa Tenggara 
Timur. Pada pemeliharaan ini sapi Bali 
diadaptasikan terlebih dahulu dengan 
kondisi lingkungan, kandang dan pakan 
yang diberikan selama 10 hari. Tingkat 
palatabilitas dan kesukaan terhadap 
ransum ditunjukkan dari konsumsi 
ransum segar. Tabel 7 menunjukkan 
konsumsi ransum dan konsumsi nutrien 
sapi Bali yang disuplementasi probiotik 
S. cerevisiae dan MR4. Hasil penelitian 
menunjukkan suplementasi probiotik 

belum menunjukkan peningkatan 
konsumsi segar ransum. Hal ini dapat 
dipengaruhi karena pemberian probiotik 
dalam bentuk padat dan tidak dapat 
mempengaruhi kualitas fisik ransum. 
Lee et al. (2009) menyatakan konsumsi 
pakan dapat dipengaruhi oleh rasa dan 
aroma pakan. 

Kecernaan menunjukkan tinggi 
rendahnya kualitas bahan pakan. 
Kandungan nutrien yang mudah 
dicerna akan memiliki nilai nutrisi yang 
tinggi, sehingga nutrien tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh ternak. Kecernaan 
digunakan juga untuk menduga 
kualitas ransum. Tabel 4 menunjukkan 
kecernaan nutrien ransum sapi Bali yang 
disuplementasi S. cerevisiae dan MR4. 
Secara umum tidak terdapat perbedaan 
yang nyata efek suplementasi terhadap 
kecernaan nutrien (BK, BO, abu, PK, LK, SK, 
BETN). Hal ini sejalan dengan konsumsi 
nutrien yang tidak berbeda antara 
perlakuan kontrol dengan suplementasi 
probiotik. Efek suplementasi probiotik 
tidak mengganggu konsumsi pakan 
ternak. Suplementasi probiotik belum 
memberikan efek pada kecernaan TDN, 
DE dan ME (P<0,05). Sapi Bali memiliki 
efisiensi penggunaan ME untuk 
peningkatan pertambahan bobot badan 
(PBBH) yang rendah. Karakteristik ini 
membuat sapi Bali tidak sesuai dengan 
sistem pemeliharaan high input-high 
output. Sapi Bali lebih sesuai dengan 
sistem pemeliharaan low input-low 
output yang biasa dilakukan oleh petani 
(Quingley et al. 2014).
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Tabel 3. Konsumsi pakan dan konsumsi nutrien sapi Bali yang disuplementasi 
probiotik S. cerevisiae dan MR4

Parameter Perlakuan
P0 P1

Konsumsi segar 

   Hi~fer⊕ (kg ekor-1 hari-1) 4,62 4,63

   Konsentrat (kg ekor-1 hari-1) 3,69 3,72
Konsumsi nutrien
   BK (kg ekor-1 hari-1) 4,15 4,18
   BK metabolis (g kg-1 ekor-1 hari-1) 77,15 76,83
   Abu (g ekor-1 hari-1) 495 498
   BO (kg ekor-1 hari-1) 3,66 3,68
   BO metabolis (g kg-1 ekor-1 hari-1) 67,95 67,66
   PK (g ekor-1 hari-1) 353 356
   LK (g ekor-1 hari-1) 123 124
   SK (g ekor-1 hari-1) 651 654
   BETN (kg ekor-1 hari-1) 2,53 2,55

Keterangan : 
P0 = ransum basal, 
P1 = P0 + probiotik. 
Superscript berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata 
(P<0.05)

Tabel 4. Kecernaan nutrien ransum sapi Bali yang disuplementasi probiotik S.cerevisiae 
dan MR4

Parameter
Perlakuan

P0 P1
Kecernaan (%)
   BK 60,36±2,15 62,45±5,56
   BO 68,16±1,07 67,55±0,9
   Abu 26,13±7,11 19,67±4,69
   PK 63,65±2,54 64,16±1,87
   LK 89,76±2,10 91,39±2,53
   SK 44,80±3,25 43,85±1,15
   BETN 73,93±2,19 69,27±1,15
TDN (%) 63,3±1,0 62,8±0,9
DE (Mcal kg-1) 2,79±0,04 2,77±0,04
ME (Mcal kg-1) 2,37±0,04 2,35±0,04

Keterangan : P0 = ransum basal, P1 = P0 + probiotik

Pengaruh suplementasi probiotik 
terhadap pertambahan bobot badan 
dan efisiensi pakan ditunjukkan pada 

Tabel 9. Hasil pengukuran BB awal 
sapi Bali menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan nyata, artinya bobot badan 
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awal tidak menjadi pembatas jika 
diberikan perlakuan. Suplementasi 
probiotik tidak berpengaruh pada 
peningkatan pertambahan bobot badan 
harian (PBBH), bobot badan akhir, laju 
pertumbuhan dan efisiensi pakan sapi 
Bali. Rataan PBBH sapi perlakuan yang 
disuplementasi probiotik (P1) memiliki 
kecenderungan lebih tinggi dibanding 
perlakuan kontrol (P0), dengan rataan 
PBBH P1 dan P0 masing-masing sebesar 
440 g ekor-1hari-1 dan 330 g ekor-

1hari-1. Hal ini menunjukkan pemberian 
probiotik memiliki retensi pakan yang 
tinggi dibanding kontrol meskipun 
konsumsi dan kecernaannya sama. 

Nilai PBBH yang tidak berbeda 
ini diduga karena keragaman individu 
ternak dalam merespon pakan yang 
diberikan. Berdasarkan pengukuran 
TDN, DE dan ME maka perlakuan P0 
memiliki kecenderungan nilai TDN, DE 

dan ME yang tinggi dibanding P1, namun 
tingginya nilai tersebut tidak mampu 
memperbaiki performa, terutama pada 
PBBH sapi Bali. Tingginya nilai DE dan 
ME pada perlakuan P0 seharusnya 
dapat dimanfaatkan untuk utilisasi 
nutrien dalam tubuh ternak sehingga 
meningkatkan produksi daging, 
dalam hal ini disertai dengan kenaikan 
bobot badan. Sapi Bali masih memiliki 
tingkah laku yang masih liar dan lebih 
cocok dipelihara secara ekstensif di 
padang penggembalaan, sehingga 
apabila dipelihara secara intensif masih 
belum optimal pertumbuhannya. Hasil 
penelitian Mastika (2001) menunjukkan 
sapi Bali steer yang dipelihara feedlot 
diberi pakan berupa rumput gajah dan 
4 kg konsentrat memiliki PBBH 851 
g ekor-1 hari-1. Nilai ini jauh berbeda 
dengan hasil penelitian ini.  

Tabel 5. Pertambahan bobot badan dan efisiensi pakan sapi Bali yang disuplementasi 
probiotik S.cerevisiae dan MR4
Parameter Perlakuan

P0 P1
Bobot badan awal (kg ekor-1 hari-1) 197±18,98 200±16,43
Pertambahan bobot badan harian (g ekor-1 hari-1) 330±180 400±220
Bobot badan akhir (kg ekor-1 hari-1) 207±21,66 213±13,81
Laju pertumbuhan (% hari-1) 4,97±2,56 6,69±3,48
Efisiensi pakan (%) 7,95±4,33 10,43±5,27

Keterangan : P0 = ransum basal, P1 = P0 + probiotik

Hasil pengukuran laju pertumbuhan 
menunjukkan rataan laju  pertumbuhan sapi 
Bali pada perlakuan P0 dan P1 masing-
masing sebesar 4.97% hari-1 dan 6.69% 
hari-1. Nilai ini menunjukkan semua sapi 

penelitian masih mengalami pertumbuhan, 
namun laju pertumbuhan sapi P0 dan P1 
masih sama. Tingginya nilai PBBH pada 
perlakuan P1 diiringi dengan tingginya nilai 
efisiensi pakan yaitu sebesar 10.43%, lebih 
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tinggi dibandingkan P0 efisiensi pakan 
sebesar 7.95%. Efisiensi pakan yang sama 
pada perlakuan P0 dan P1 diduga karena  
mutu konsentrat yang ada di peternakan 
tersebut kurang baik. Berdasarkan hasil 
analisa proksimat, kandungan PK konsentrat 
sebesar 8.67% dan TDN 67.28%. Kandungan 
PK konsentrat tidak jauh berbeda dengan 
kandungan PK Hi~fer⊕ yaitu selisih 
sebesar 0.67%. Hal ini menunjukkan perlu 
adanya perbaikan kualitas konsentrat yang 
diproduksi peternakan tersebut, terutama 
pada peningkatan TDN dan PK konsentrat.   

Sapi Bali merupakan sapi lokal 
yang memiliki laju pertumbuhan rendah 
dibandingkan sapi impor lainnya. Beberapa 
hasil penelitian menunjukkan kualitas pakan 
menjadi faktor penting dalam peningkatan 
performa sapi Bali, tentu berhubungan 
dengan manajemen pemberiannya. Pada 
penelitian ini perlakuan kontrol (P0) 
cenderung memiliki performa yang sama 
dengan perlakuan suplementasi probiotik 
(P1). Rendahnya performa perlakuan 
P0 dan P1 disebabkan oleh penggunaan 
molases yang tinggi pada konsentrat. 
Pemberian molases yang tinggi mampu 
meningkatkan selera makan ternak, namun 
jika penggunaannya terlalu banyak dapat 
menyebabkan konsentrat berair yang 
menyebabkan mutu konsentrat menurun dan 
menyebabkan konsentrat mudah berjamur 
serta daya simpannya rendah.  

KESIMPULAN
Suplementasi probiotik S. 

cerevisiae dan MR4 belum mampu 

meningkatkan PBBH dan efisiensi 
pakan sapi Bali. Diperlukan penelitian 
lanjutan dengan peningkatan dosis 
probiotik sehingga memiliki efek pada 
peningkatan performa sapi Bali. 
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ABSTRAK
Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisa kelayakan usaha peternakan sapi potong 
rakyat. Mengambil lokasi di tiga wilayah kecamatan dengan populasi tertinggi di 
Kabupaten Gresik yakni Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Balongpanggang, 
dan Kecamatan Kedamean. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 
tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 
untuk mengumpulkan data primer dari responden melalui kuisioner, wawancara, 
dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari instansi/lembaga, buku, 
ataupun literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pengambilan 
sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling sebanyak 90 responden 
peternak sapi potong. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
analisis finansial diuji dengan menggunakan perhitungan pendapatan, keuntungan/
laba rugi, Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), dan Break Even Point (BEP) berdasarkan 
data dari responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pendapatan bersih 
yang diperoleh peternak adalah sebesar Rp. 2.485.275/18 bulan, R/C 1,32, titik 
impas (BEP) unit 0,75 ekor dan BEP harga Rp. 7.187.916,67,- per ekor. Disimpulkan 
bahwa usaha peternakan sapi potong rakyat yang dikelola responden di Kabupaten 
Gresik selama 18 bulan layak dan dapat dipertahankan sebagai sumber pendapatan 
tambahan bagi peternak. Pendapatan peternak dapat ditingkatkan lagi yakni dengan 
meningkatkan jumlah pedet lahir melalui peningkatan jumlah kepemilikan indukan 
serta pendapatan lain dari penjualan kotoran ternak.

Kata Kunci : Analisis Kelayakan, Sapi Potong

PENDAHULUAN
Sapi potong merupakan salah 

satu sumber daya penghasil bahan 
makanan berupa daging, disamping 
hasil ikutan lainnya seperti pupuk 
kandang, kulit, tulang dan lain 
sebagainya. Daging memiliki manfaat 
besar bagi pemenuhan gizi berupa 
protein hewani. Seiring bertambahnya 
jumlah penduduk, meningkatnya 
kesejahteraan dan pendidikan 
masyarakat Indonesia, mengakibatkan 

permintaan akan produk peternakan 
khususnya daging semakin bertambah. 
Dalam rangka pemenuhan daging ini 
dilakukan melalui dua pendekatan yakni 
pertama melalui importasi daging dan 
bakalan, serta kedua yaitu pemenuhan 
dari stok sapi dalam negeri yang salah 
satunya didapatkan dari peternakan 
rakyat. Usaha peternakan rakyat di 
Indonesia pada umumnya masih 
bersifat tradisional dan sambilan serta 
ditunjang oleh metode pengelolaan 
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yang masih menggunakan teknologi 
seadanya, sehingga hasil yang dicapai 
tidak maksimal (Soeprapto, 2006).

Kunci keberhasilan usaha 
ternak sapi adalah keterampilan dan 
kemampuan teknis budidaya yang 
menjadi keharusan bagi peternak/
pelaku usaha peternakan, agar diperoleh 
produktivitas yang tinggi. Peternak 
diharapkan memiliki perencanaan 
lengkap mengenai biaya yang harus 
dikeluarkan serta pendapatan yang 
nantinya akan diperoleh  dari  usahanya. 
Semakin detil data yang dimiliki akan 
semakin kecil pula resiko kerugian yang 
akan dialami oleh peternak sehingga 
keuntungan menjadi salah satu indikator 
keberhasilan pengelolaan suatu 
usaha peternakan yang dapat dilihat 
dari kelayakan suatu usaha. Analisis 
kelayakan usaha mempunyai kegunaan 
bagi peternak, dalam memilih faktor-
faktor produksi yang digunakan dalam 
kegiatan usaha (Tandi, 2010).

Kabupaten Gresik merupakan salah 
satu kabupaten yang memiliki populasi 
sapi potong cukup banyak di Jawa Timur. 
Populasi sapi potong di Kabupaten 
Gresik pada tahun 2014 tercatat 47.254 
ekor, meningkat 0,9 persen dari tahun 
sebelumnya. Kecamatan Wringinanom, 
Kecamatan Kedamean dan Kecamatan 
Balongpanggang merupakan wilayah 
dengan populasi terbanyak di Kabupaten 
Gresik. Kecamatan wringinanom 
memiliki populasi sapi potong terbesar 
dengan jumlah 7.837 ekor, Kecamatan 

Kedamean 4.975 ekor dan Kecamatan 
Balongpanggang 4.679 ekor (Dinas 
Peternakan Prop. Jawa Timur, 2015).

Sebagian besar peternak di daerah 
tersebut adalah peternak sapi potong 
skala rakyat. Peternak memelihara ternak 
sapi potong secara individu dan sistem 
yang digunakan yakni pembibitan 
dimana produk utama yang dijual yakni 
pedet. Dengan demikian perlunya 
penelitian kelayakan usaha peternakan 
rakyat mengingat di lokasi tersebut 
didukung lahan pertanian yang cukup 
baik. Oleh karena itu, tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisa kelayakan 
usaha peternakan sapi potong rakyat di 
Kabupaten Gresik.

METODE
Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey 
untuk mengumpulkan data primer 
dari responden melalui kuisioner, 
wawancara, dan dokumentasi, serta 
data sekunder merupakan data 
pelengkap yang diperoleh dari instansi/
lembaga, buku, ataupun literatur yang 
berhubungan dengan penelitian yang 
dilakukan. Penelitian dilakukan di tiga 
wilayah kecamatan dengan populasi 
tertinggi di Kabupaten Gresik yakni yakni 
Kecamatan Wringinanom, Kecamatan 
Balongpanggang, dan Kecamatan 
Kedamean pada bulan Juni sampai 
Agustus tahun 2014. Pengambilan 
sampel penelitian ditentukan secara 
purposive sampling sebanyak 90 
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responden peternak sapi potong. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif yaitu dengan mengamati 
sejauh mana ketersediaan input faktor 
produksi dengan menggunakan 
kuisioner yang tersedia dengan melalui 
wawancara langsung dengan peternak 
sapi potong dan analisis finansial diuji 
dengan menggunakan perhitungan 
pendapatan, keuntungan/laba rugi, 
Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), dan 
Break Even Point (BEP) berdasarkan data 
dari peternak.
• Biaya Produksi semua pengeluaran 

ekonomis yang harus dikeluarkan 
untuk memproduksi suatu barang. 
Biaya produksi dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut 
(Soekartawi, 2006):

TC = FC + VC
Keterangan:

TC = Biaya Total
FC = Biaya Tetap
VC = Biaya Variabel

• Pendapatan adalah jumlah uang 
yang diterima oleh peternak dari 
aktivitasnya. Pendapatan dihitung 

dengan menggunakan rumus 
berikut (Soekartawi, 2006):

TR = PQ x Q
Keterangan:

TR  = Total revenue
PQ = Harga per Satuan Unit
Q   = Total produksi

• Keuntungan dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut 
(Soekartawi, 2006): 

π	=	TR	–	TC
Keterangan : 

π    = Pendapatan bersih peternak
TR  = Total revenue
TC  = Total Cost

Keuntungan merupakan kondisi 
dimana terjadinya peningkatan 
kekayaan seorang peternak sebagai 
hasil usaha, setelah dikurangi biaya-
biaya yang berhubungan dengan 
usaha tersebut.

• R/C adalah perbandingan antara 
penerimaan penjualan dengan 
biaya-biaya yang dikeluarkan 
selama proses produksi hingga 
menghasilkan produk. 

R/C  =
Total Pendapatan Penjualan Produk (Rp.)

Total Biaya (Rp.)

Usaha peternakan akan 
menguntungkan apabila nilai R/C > 
1. Semakin besar nilai R/C semakin 
besar pula tingkat keuntungan yang 
akan diperoleh dari usaha tersebut. 
Sebaliknya, Jika R/C Ratio < 1, 
maka usaha tersebut mengalami 

kerugian atau tidak layak untuk 
dikembangkan. Selanjutnya jika R/C 
Ratio = 1, maka usaha berada pada 
titik impas (Soekartawi, 2006).

• BEP dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut:
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BEP (unit) =
Total Biaya Produksi (Rp.)

Harga Penjualan Per Unit (Rp.)

BEP (harga) =
Total Biaya Produksi (Rp.)

Jumlah Unit (Rp.)

Analisis BEP ini digunakan untuk 
menentukan dan mencari jumlah 
barang atau jasa yang harus dijual 
kepada konsumen pada harga 
tertentu untuk menutupi biaya-biaya 
yang timbul serta mendapatkan 
keuntungan/ profit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peternak
Karakteristik peternak merupakan 

sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh 

peternak yang melekat pada dirinya. Ciri-
ciri yang dimaksud adalah bagian dari diri 
peternak yang terbawa sejak lahir serta 
merupakan proses interaksi dengan 
lingkungan. Karakteristik peternak yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah 
umur, pendidikan, pengalaman, dan 
pekerjaan. Karakteristik peternak sapi 
potong berdasarkan umur, pendidikan, 
pengalaman, dan pekerjaan di 
Kabupaten Gresik disajikan pada Tabel 
1.

Tabel 1. Karakteristik peternak sapi potong rakyat di Kabupaten Gresik
Karakteristik Jumlah Responden Persentase (%)

Umur (Tahun)
Muda ( 25 -35)
Sedang ( 36 - 45)
Tua (>46)

20
43
27

22,2
47,8
30,0

Pendidikan
Tidak sekolah
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SLTA

2
10
25
53

2,2
11,1
27,8
58,9

Pengalaman beternak
Sangat Baru ( <2 )
Baru (2 – 5 )
Sedang ( 6 – 10 )
Lama ( > 10 )

0
5
30
55

0
5,6
33,3
61,1

Pekerjaan
Buruh pabrik
Buruh tani
Petani
Lain-lain

30
10
40
10

33,3
11,1
44,5
11,1

Berdasarkan umur, terlihat bahwa 
sebagian besar peternak responden 
termasuk kategori produktif, yaitu 
70% berumur 25-45 tahun. Tingkat 

pendidikan peternak responden 
termasuk cukup tinggi yaitu 58,9% lulus 
SLTA, menggambarkan bahwa peternak 
memiliki motivasi dan kemauan 
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yang tinggi dalam mengelola usaha 
peternakan yang dijalani. Peternak 
dengan umur produktif dan tingkat 
pendidikan SMP-SMA memungkinkan 
dapat dengan mudah menerima inovasi 
teknologi usahatani menuju perubahan, 
baik secara individu maupun kelompok 
(Asnidar et al., 2017). Responden 
memiliki pekerjaan utama sebagai petani 
dan memiliki ternak sekitar 1-3 ekor/KK 
dengan pengalaman usaha beternak 
lebih dari 10 tahun. Hal ini menunjukkan 
bahwa meskipun usaha beternak bukan 
sebagai pekerjaan utama, namun 
rata-rata responden telah memiliki 
pengalaman dalam memelihara sapi 
walaupun dengan jumlah yang sedikit 
sebagai tambahan pendapatan. 

Profil	usaha	peternakan	sapi	potong
Peternak sapi potong di 

Kabupaten Gresik menjalankan usaha 
pembibitan dimana yang dipelihara 
oleh peternak adalah sapi indukan 
dan penerimaan yang didapatkan 
dari penjualan pedet. Sapi indukan 
yang dipelihara sebagian besar adalah 
sapi persilangan. Pengelolaan usaha 
peternakan sapi potong masih dalam 
skala kecil, mengingat merupakan 
usaha sampingan untuk menambah 
penghasilan keluarga peternak. 

Sistem pemeliharaan dilakukan 
secara intensif, yaitu ternak 
dikandangkan sepanjang hari. 
Kandang bersifat semi permanen yakni 
mengunakan anyaman bambu sebagai 
dinding dan kayu/ bambu sebagai 

penyangga atap kandang. Kandang 
terletak di belakang/samping dan 
sebagian menjadi satu dengan rumah. 
Hal ini dilakukan oleh peternak karena 
mempertimbangkan faktor keamanan, 
kemudahan dalam merawat, dan 
keterbatasan lahan. Peralatan yang 
digunakan dalam pemeliharaan sangat 
sederhana yakni sekop, sapu lidi, sabit, 
ember plastik, sikat, dan selang air. Pada 
saat pakan hijauan sulit didapatkan, 
peternak memanfaatkan jerami padi 
kering (hay) dan sedikit urea untuk 
pakan ternak, tanpa memberikan 
pakan tambahan (konsentrat). Peternak 
memiliki tempat yang digunakan 
sebagai penyimpanan hay saat musim 
panen padi. Sistem perkawinan ternak 
yang diterapkan responden di lokasi 
kajian seluruhnya menggunakan 
inseminasi buatan (IB), hal tersebut 
dipilih peternak untuk mendapatkan 
pedet dengan kualitas baik, disamping 
mengurangi pemeliharaan pejantan 
karena terbatasnya luasan kandang 
yang dimiliki.

Analisis	 finansial	 peternakan	 sapi	
potong

Biaya-biaya yang diperhitungkan 
pada usaha peternakan sapi potong 
dalam penelitian ini adalah total biaya 
produksi dan nilai pendapatan. Total 
biaya produksi terdiri dari biaya tetap 
dan biaya variabel yang dikeluarkan 
oleh peternak selama pemeliharaan, 
dengan asumsi; pemeliharaan sapi 
betina dara sampai bunting, kemudian 
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beranak (12 bulan), pemeliharaan 
pedet sampai lepas sapih (6 bulan), 
sehingga jangka waktu pemeliharaan 
secara keseluruhan adalah selama 18 
bulan. Jumlah indukan yang dimiliki 
seluruh responden sejumlah 126 ekor 
dan asumsi pedet sejumlah 96 ekor 
yang didapat dari jumlah pedet yang 
telah lahir dan indukan bunting. Nilai 
penerimaan yang diperoleh terdiri dari 
penjualan produk (pedet). 

Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa 
total biaya produksi yang dikeluarkan 
pada usaha peternakan sapi potong 
(pembibitan) selama 18 bulan sebesar 

Rp. 7.582.857. Dari total biaya produksi 
tersebut biaya tertinggi dikeluarkan 
untuk tenaga kerja, dimana biaya 
tersebut dikeluarkan peternak sebagai 
bentuk penghargaan kepada anggota 
keluarga (mayoritas anak) karena telah 
terlibat dalam pemeliharaan ternak. 
Biaya penyusutan indukan sejumlah 
2.901.099 yang diperoleh dari total 
skala kepemilikan sapi indukan 1,4 ekor. 
Penyusutan tersebut dihitung dari masa 
produktif sapi indukan dimana apabila 
umur lebih dari 8 tahun dianggap sudah 
tidak produktif lagi (Anonimus, 1985). 

Tabel 2. Profil usaha peternakan sapi potong rakyat di Kabupaten Gresik

Jenis Kegiatan Waktu Kuantitas 
(Kg) Harga (Rp) Jumlah (Rp)

Biaya tetap
Penyusutan 
- Indukan 2.901.099
- Kandang 391.648
- Peralatan 100.210

Biaya Variabel
Pakan 540 hari 30,77 50 830.769
Obat + IB 201.648
Tenaga kerja 540 hari 5.457,88 2.947.253
Listrik dan air 210.130

Total Biaya 7.582.857
Penjualan ternak (pedet) 10.068.132
Total Pedapatan 10.068.132
Keuntungan 2.485.275
R/C ratio 1,32
BEP Unit 0,75 ekor
BEP harga 7.187.916,67
Skala kepemilikan ternak 1,4 ekor
Masa pemeliharaan 18 bulan

Nilai pendapatan bersih dari usaha 
peternakan sapi potong yang dikelola 

peternak selama pemeliharaan 18 
bulan pada skala 1,4 ekor sapi indukan 
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hingga dapat menjual pedet lepas sapih 
diperoleh sebesar Rp. 10.068.132 dengan 
nilai R/C ratio 1,32. Hal ini berarti bahwa 
setiap peningkatan biaya sebesar 1 
satuan akan menghasilkan penerimaan 
sebesar 1,32 kali. Metode analisis R/C 
ratio merupakan angka banding antara 
penerimaan dan biaya yang dikeluarkan 
pada suatu usaha dan dikatakan layak 
apabila angka R/C ratio-nya lebih besar 
dari 1 (Asnidar et al., 2017). Sehingga 
usaha peternakan sapi potong rakyat 
di Kabupaten Gresik dikatakan layak 
untuk dilanjutkan atau dipertahankan, 
namun pendapatannya masih perlu 
ditingkatkan agar usahanya lebih 
optimal. Hal yang dapat ditempuh oleh 
peternak yakni dengan meningkatkan 
jumlah pedet lahir dan pendapatan lain 
dari penjualan kotoran ternak. 

Nilai BEP unit didapatkan 0,75 
ekor yang diperoleh dari jumlah 
pengeluaran selama usaha peternakan 
sapi potong dibagi harga penjualan 
pedet/ekor. Sedangkan nilai BEP harga 
didapatkan Rp. 7.187.916,67,-. Artinya 
usaha peternakan sapi potong yang 
dikelola selama 18 bulan untuk dapat 
menjual pedet menggambarkan bahwa 
titik impas akan tercapai apabila pedet 
dijual minimal dengan harga Rp. 
7.187.916,67,- per ekor.

KESIMPULAN DAN SARAN
Usaha peternakan sapi potong 

rakyat yang dikelola peternak di 
Kabupaten Gresik selama 18 bulan 

layak dan dapat dipertahankan 
sebagai sumber pendapatan tambahan 
peternak. Nilai pendapatan bersih 
yang diperoleh peternak adalah 
sebesar Rp. 2.485.275/18 bulan, R/C 
1,32, titik impas (BEP) unit 0,75 ekor 
dan BEP harga Rp. 7.187.916,67,- per 
ekor. Pendapatan peternak di daerah 
penelitian dapat ditingkatkan lagi 
yakni dengan meningkatkan jumlah 
pedet lahir melalui peningkatan jumlah 
kepemilikan indukan serta pendapatan 
lain dari penjualan kotoran ternak.
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 ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengkaji level kombinasi inulin dari umbi dahlia dan 
Lactobacillus sp. yang terbaik terhadap berat organ pencernaan ayam kampung 
persilangan yang berkaitan dengan ketahanan tubuh. Penelitian ini menggunakan 
ayam persilangan (ayam kampung jantan dengan ayam petelur betina) umur 3 
minggu sebanyak 168 ekor, dengan bobot awal 164,45±2,97g dan diberi perlakuan 
hingga umur 6 minggu. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap pola 
faktorial 2x3 yaitu faktor pertama adalah level umbi dahlia sebagai sumber inulin 
yakni tepung umbi bunga dahlia 0,8 % (A1) dan tepung umbi bunga dahlia 1,2 
% (A2), dan faktor kedua adalah level Lactobacillus sp. yakni tanpa Lactobacillus 
sp (B0), Lactobacillus sp 1,2 ml (108  cfu/ ml) (B1) dan Lactobacillus sp 2,4 ml (108  
cfu/ ml) (B2). Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali (masing-masing dengan 7 
ekor ayam). Parameter yang diamati adalah berat organ pencernaan meliputi berat 
tembolok, proventrikulus, gizzard, duodenum, jejunum dan ileum. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa inulin umbi dahlia dan Lactobacillus sp. tidak berpengaruh nyata 
(P>0,05) terhadap berat organ pencernaan secara interaksi namun secara parsial, 
yakni level Lactobacillus sp berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap berat gizzard. 
Level Lactobacillus sp 1,2 ml (108  cfu/ ml) (B1) menghasilkan gizzard yang normal. 
Kesimpulan bahwa pemberian inulin umbi dahlia sebagai prebiotik dan Lactobacillus 
sp tidak memberikan pengaruh nyata secara interaksi terhadap organ dalam namun 
tidak berdampak negatif terhadap inang, namun pemberian Lactobacillus sp. 1,2 ml 
(108  cfu/ ml) (B1) berpengaruh nyata dan positif terhadap persentase gizzard.

Kata kunci : Inulin, Lactobacillus sp, Berat Organ, Ayam 

PENDAHULUAN
Ayam kampung atau ayam lokal saat 

ini masih merupakan komoditas ternak 
unggas yang penting bagi masyarakat 
terutama yang banyak bermukim di 
wilayah pedesaan. Proses domestikasi 
atau penjinakan dan perbaikan 
budidaya merupakan awal lahirnya 
ayam kampung. Ayam kampung selain 
adaptif terhadap lingkungan juga sangat 

strategis untuk memenuhi kebutuhan 
protein perkembangan populasi dan 
produktivitas ayam kampung dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan yang 
masih kecil bila dibandingkan dengan 
potensi biologisnya. Demikian pula 
akan berdampak terhadap peningkatan 
pertumbuhan maupun produksi 
telurnya. Permintaan ayam kampung 
dari tahun ke tahun mengalami 
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peningkatan sehingga memiliki prospek 
yang baik untuk dikembangkan. 

Peningkatan produktivitas ayam 
kampung dalam menjawab permintaan 
konsumen dapat dilakukan melalui 
persilangan antara ayam kampung 
jantan dan ras betina untuk tujuan 
komersial tanpa merusak genetik 
asli. Pertumbuhan yang lebih cepat 
dibanding tetuanya serta masih 
mempunyai cita rasa yang sama dengan 
presentasi karkas yang lebih tinggi 
merupakan keunggulan ayam kampung 
persilangan. Penambahan imbuhan 
pakan dapat dilakukan sebagai growth 
promotor sehingga memaksimalkan 
produktivitas ayam kampung 
persilangan. Pemakaian antibitotik yang 
luas menyebabkan residu dalam produk 
ternak. Resistensi mikroba pathogen 
pada manusia terhadap antibiotik 
merupakan masalah utama kesehatan 
masyarakat. Industri peternakan harus 
mengurangi penggunaan antibiotik 
(Conway and Wang, 2000) pada hewan 
produksi dan mencari alternatif lain 
dalam pengendalian penyakit untuk 
menggantikan pemakaian antibitotik.

Pemanfaatan sumber daya 
alam lokal seperti inulin dari umbi 
bunga dahlia sebagai prebiotik 
yang dikombinasikan dengan dan 
Lactobacillus sp diharapkan mampu 
bersimbiose sehingga menyehatkan 
saluran pencernaan inang. Menurut 
Panda et al. (2009) Pemanfaatan 
phytobiotik yakni perpaduan antar 

prebiotik dan probiotik sebagai Natural 
Growth Promotor atau NGPs telah 
diidentifikasi sebagai alternatif yang 
efektif untuk antibiotik. Phytobiotik 
sebagai NGPs sangat berkembang 
sebagai feed additive, immunitas, 
meningkatkan performa dan sangat 
efektif dalam meningkatkan kesehatan 
saluran percernaan. 

Penelitian bertujuan untuk 
mengkaji level kombinasi inulin dari 
umbi dahlia dan Lactobacillus sp. yang 
terbaik terhadap berat organ saluran 
pencernaan ayam kampung persilangan 
yang berkaitan dengan kesehatan 
pencernaan.

MATERI DAN METODE

Materi penelitian
Ternak yang digunakan adalah 

ayam persilangan (ayam kampung jantan 
dengan ayam petelur betina) sebanyak 
168 ekor umur 3 minggu dengan bobot 
awal 164,45g±2,97. Ayam ditempatkan 
dalam kandang percobaan yang dibagi 
menjadi 168 dengan ukuran 25 x 35 cm 
dan tinggi 30 cm. 

Ransum Percobaan
Ayam percobaan sebelum diberi 

ransum perlakuan mulai umur 1-20 hari 
dipelihara di kandang brooding dan 
diberi kesempatan adaptasi dengan 
pemberian ransum pabrikan (AD11). 
Bahan ransum yang digunakan dalam 
penelitian meliputi jagung, bungkil 
kedelai, minyak, bekatul, tepung ikan, 
CaCO3 dan tepung umbi bunga dahlia 
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serta Lactobacillus sp. Tepung umbi 
bunga dahlia diberikan sebanyak 0,8 
dan 1,2 % dari jumlah ransum sebagai 
perlakuan. Komposisi ransum yang telah 
dicampur dengan tepung umbi dahlia 
dan Lactobacillus sp. sesuai perlakuan. 
Ransum perlakuan disusun iso protein 
dan energi dengan protein 19% dan 
energi metabolis 2.800 kkal/kg (Tabel 1). 

Tabel 1. Ransum dan Kandungan Nutrien 
Periode Starter 

Bahan pakan Starter
Jagung Kuning 53,30
Bekatul 16,00
Bungkil Kedelai 19,50
Tepung Ikan 10,00
CaCO3 0,70
Vitamin Mineral 0,50
Total 100,00
Kandungan Nutrien (%)
Energi Metabolis (kkal/kg)* 2.879,55
Protein Kasar**      19,67
Lemak Kasar**       6,42
Serat Kasar**      6,38
Methionine*      0,42
Lysine*      1,95
Kalsium***      1,17
Posphor***      0,68

Keterangan : 
* Berdasarkan Tabel Badan Standarisasi 

Nasional (2006) dan National 
Research Council (1994). 

** Dianalisis di Laboratorium Ilmu 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Hasanuddin.

*** Dianalisis di Laboratorium Ilmu Nutrisi 
dan Pakan Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro.

Rancangan Percobaan
Penelitian dilakukan dengan 

rancangan acak lengkap pola faktorial 
2x3 dengan  faktor pertama adalah 
pemberian inulin (A) dalam bentuk 
tepung 0,8% dan 1,2% sedangkan 
faktor kedua adalah pemberian 3 level 
Lactobacillus sp (B) yakni 0, 1,2 dan 
2,4 ml (108  cfu/ ml). Setiap perlakuan 
diulang 4 kali masing-masing terdiri 
dari 7 ekor ayam, sehingga keseluruhan 
terdapat 24 unit percobaan. Perlakuan 
penelitian terdiri dari:
A1B0 = ransum dengan tepung umbi 

bunga dahlia 0,8 % tanpa 
Lactobacillus sp.

A1B1 = ransum dengan tepung umbi 
dahlia 0,8 % dan Lactobacillus 
sp. 1,2 ml                   (108  cfu/ ml) 

A1B2 = ransum dengan tepung umbi 
dahlia 0,8 % dan Lactobacillus 
sp. 2,4 ml (108  cfu/ ml)

A2B0 = ransum dengan tepung umbi 
dahlia 1,2 % tanpa Lactobacillus 
sp.

A2B1 = ransum dengan tepung umbi 
dahlia 1,2  % dan Lactobacillus 
sp. 2,4 ml (108  cfu/ ml)

A2B2 = ransum dengan tepung umbi 
dahlia 1,2 % dan Lactobacillus 
sp. 2,4 ml (108  cfu/ ml)

Prosedur Penelitian
Ayam percobaan dipelihara 

mulai DOC sampai 20 hari sebagai 
masa adaptasi pada kandang litter. 
Selanjutnya pada umur 3 minggu (21 
hari) dipindahkan ke kandang individu 
(baterai) mulai dengan pemberian 
ransum perlakuan hingga umur 6 
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minggu. Ransum dan air minum 
diberikan ad libitum. Pemberian pakan 
dilakukan 2 kali dalam sehari yakni pagi 
hari pukul 06.00 WIB dan sore hari pukul 
16.00 WIB. Ransum perlakuan sebanyak 
20 % dari kebutuhan konsumsi per hari 
dicampur dengan tepung umbi dahlia 
dan Lactobacillus sp. diberikan sampai 
terkonsumsi habis, selanjutnya diberikan 
ransum tanpa tepung umbi dahlia dan 
Lactobacillus sp. Ayam divaksin ND 
(Newcastle Disease) pada umur 4 hari 
dan divaksin Gumboro pada umur 13 
hari untuk mencegah kemungkinan 
terserang wabah penyakit. Lantai 
kandang disemprot pagi dan sore agar 
bersih dan nyaman untuk ternak serta 
kotoran ayam dibersihkan setiap hari. 
Bobot organ dalam dibersihkan dari 
lemak dan dikeluarkan digestanya, 
kemudian dihitung persentasenya 
terhadap bobot hidup. 
Analisis Data

Data dianalisis ragam (ANOVA) 
dengan uji F, kemudian dilanjutkan 
dengan uji wilayah ganda Duncan pada 
taraf 5%. (Steel dan Torrie, 1991). 
Jika F hitung < F tabel, 
maka H0 diterima dan H1 ditolak.
Jika F hitung ≥ F tabel,
maka H0 ditolak dan H1 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberian inulin umbi dahlia 

dan Lactobacillus sp. sebagai probiotik 
terhadap berat organ pencernaan yakni 
tembolok, proventrikulus, duodenum, 
jejunum dan ileum tidak menunjukkan 

pengaruh nyata (P>0,05) secara interaksi 
maupun parsial yakni level umbi dalia 
dan  level Lactobacillus sp. berbeda 
halnya dengan gizzard menunjukkan 
pengaruh nyata (P<0,05) secara parsial 
yakni terhadap level Lactobacillus sp.

Hasil statistik menunjukkan bahwa 
pemberian inulin umbi dahlia dan 
Lactobacillus sp tidak berpengaruh nyata 
terhadap persentasi berat tembolok 
baik secara interaksi maupun parsial 
(Tabel 2). Rataan persentase berat 
tembolok ayam kampung persilangan 
pada penelitian ini berkisar 0,58-0,68% 
dari berat badan. Hasil ini lebih rendah 
jika dibandingkan dengan penelitian 
Iskandar (2004), bahwa berat tembolok 
yang dihasilkan oleh ayam kampung 
persilangan mencapai 1,12% dari 
bobot badan. Berbeda halnya dengan 
Hasil hasil ini sedikit lebih rendah dari 
penelitian Noviyanti (2003) yaitu 0,46 
% dari berat badan. Perbedaan yang 
terjadi disebabkan karena spesies ayam 
yang digunakan berbeda sehingga berat 
tembolok yang dihasilkan juga berbeda. 

Hasil statistik menunjukkan bahwa 
pemberian inulin umbi dahlia dan 
Lactobacillus sp tidak berpengaruh nyata 
terhadap persentasi berat proventrikulus 
baik secara interaksi maupun parsial 
(Tabel 2). Hal ini diduga ransum yang 
diberikan tidak mengakibatkan kinerja 
proventrikulus dalam menghasilkan 
asam lambung. Rataan persentase 
berat proventrikulus ayam kampung 
persilangan pada penelitian ini berkisar 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019446

0,51-0,56% dari berat badan. Namun 
pada penelitian ini pemberian ransum 
kontrol maupun dengan pemberian 
inulin umbi dahlia dan Lactobacillus 
sp. tidak mengakibatkan kerja ekstra 
terhadap organ meskipun berat tersebut 
lebih rendah jika dibandingkan dengan 
berat proventrikulus hasil penelitian 
Iskandar (2004), yakni 0,83% dari berat 
badan. 

Uji Duncan menunjukkan bahwa 
perlakuan tanpa Lactobacillus sp. (B0) 
menghasilkan berat gizzard paling besar 
namun tidak berpengaruh nyata dengan 
pemberian Lactobacillus sp. 2,4 ml (108  
cfu/ ml) (B2), sebaliknya, berat gizzard 
terendah dihasilkan oleh perlakuan 
Lactobacillus sp. 1,2 ml (108  cfu/ ml) 
(B1). Perlakuan tanpa Lactobacillus 
sp.(B0) menghasilkan berat gizzard 
terberat (3,54) disebabkan oleh bobot 
potong ayam masih berada dibawah 
rata-rata. Menurut Kholid (2011) bahwa 
bobot ayam kampung umur 6 minggu 
yakni 460 g sedangkan pada penelitian 
ini rataan berat badan ayam adalah 
397,7 g. Hal yang berbeda ditunjukkan 
pada perlakuan B1 menghasilkan berat 
gizzard terendah (2,28), berat tersebut 
termasuk berat yang normal. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Putnam (1991) 
yang menyatakan bahwa berat organ 
gizzard ayam pedaging pada umur 
42 hari adalah sekitar 1,60 – 2,30% 
(g/100g BB). Sejalan dengan Brake et 
al. (1993) menyatakan bahwa rempela 
Gizzard ayam pedaging berkisar antara 

1,5 sampai 2,4 % dari bobot hidup. 
Fenomena ini memberi arti bahwa 
penambahan Lactobacillus sp. 1,2 ml 
(108  cfu/ ml) meringankan kerja gizzard 
yang memiliki fungsi vital pada sistem 
pencernaan yakni memperluas partikel 
pakan secara mekanik.  Lactobacillus sp. 
juga mampu menstimulasi sintesis enzim 
pencernaan sehingga mengoptimalkan 
kerja organ pencernaan termasuk 
gizzard namun tidak memberatkan 
kerjanya dan pada akhirnya berdampak 
terhadap optimalisasi penggunaan 
nutrisi. Wahyono (2002), melaporkan 
bahwa penambahan kultur bakteri 
yang berperan sebagai probiotik, dapat 
menstimulasi sintetis enzim pencernaan 
sehingga meningkatkan pemanfaatan 
nutrisi.

Lactobacillus sp tidak berpengaruh 
nyata terhadap persentasi berat 
usus halus yang meliputi duodenum, 
jejunum maupun ileum baik secara 
interaksi maupun parsial (Tabel 2). 
Houshmand et al. (2012) yang meneliti 
pemberian asam organik, prebiotik, dan 
probiotik pada broiler yang diberi pakan 
dengan level protein rendah dan tinggi 
juga menunjukkan hasil yang sama. 
Awad et al (2009), melaporkan bahwa 
pemberian probiotik maupun sinbiotik 
tidak menunjukkan perbedaan nyata 
terhadap bobot usus halus. Menurut 
Budiansyah (2004), bahwa kemampuan 
bakteri asam laktat untuk bertahan 
hidup dalam saluran pencernaan dan 
menempel pada sel dinding usus 
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merupakan tahap pertama untuk 
kolonisasi  dan selanjutnya memodifikasi 
sistem kekebalan hewan inang. 
Kemampuan menempel yang kuat pada 
sel dinding usus dapat menyebabkan 
mikroba probiotik berkembang dengan 
baik dan mikroba patogen tereduksi 
dari usus inang sehingga pertumbuhan 

dari mikroba patogen dapat terhambat 
sehingga tidak menyebabkan keja 
organ pencernaan berlebihan. Secara 
kesuluruhan bahwa ayam pada 
penelitian ini masih tergolong ayam 
sehat yang dilihat dari rasio H/L yang 
normal yakni 0,33 sampai 0,46 (Faradila 
et al, 2015)

Tabel 2. Rataan Berat Organ Pencernaan

Level Umbi
Lactobacillus sp. Rerata

B0 B1 B2
...........…………. % …………............

Tembolok 
A1 0,63 0,71 0,65 0,68
A2 0,53 0,60 0,60 0,60

Rerata 0,58 0,65 0,62  
Proventrikulus     

A1 0,51 0,56 0,57 0,56
A2 0,53 0,54 0,48 0,51

Rerata 0,52 0,55 0,53  
Gizzard 

A1 3,59 2,34 3,06 2,97
A2 3,48 2,22 3,30 3,17

Rerata 3,54a 2,28b 3,18a  
Duodenum     

A1 0,97 0,84 0,63 0,73
A2 0,63 0,70 0,77 0,74

Rerata 0,80 0,77 0,70  
Jejunum     

A1 1,42 1,55 1,57 1,56
A2 1,47 1,56 1,68 1,62

Rerata 1,44 1,55 1,63  
Ileum     

A1 0,96 1,10 0,92 1,01
A2 0,81 0,90 1,14 1,02

Rerata 0,89 1,00 1,03  
abNilai rerata pada kedua parameter kolom yang sama dengan superskrip  

berbeda menunjukkan perbedaan nyata P<0,05
abNilai rerata pada baris dengan superskrip  berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata P<0,05
abNilai antar kombinasi perlakuan dengan superskrip  berbeda menunjukkan 

perbedaan nyata P<0,05
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KESIMPULAN
Kombinasi Lactobacillus sp. 

sebagai probiotik dan inulin umbi dahlia 
sebagai prebiotik tidak memberikan 
hasil yang berbeda terhadap berat 
organ pencernaan namun pemberian 
Lactobacillus sp. 1,2 ml (108  cfu/ ml) 
(B1) berpengaruh positif terhadap 
persentase gizzard yang normal.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui mengetahui pengaruh spraying dan 
air flow terhadap kondisi fisiologis ayam ras pedaging yang mengalami stres panas.  
Sebanyak 12 ekor ayam ras pedaging strain Cobb umur 35 hari dibagi menjadi 4 
perlakuan yakni; Kontrol (T1), Spraying (T1), Air Flow (T2), dan Spraying yang disertai 
Air Flow (T3).  Pengambilan data dilakukan mulai pukul 10.00 sampai dengan 
pukul 14.00. Setiap cages dengan ukuran 40x40x40 cm diisi dengan 1 ekor ayam 
ras pedaging dan dilakukan pembiasaan selam 1 minggu sebelum pengambilan 
data dimulai. Spraying dilakukan selama 5 detik dengan suhu air ±27°C, sedangkan 
perlakuan Air Flow dilakukan dengan menggunakan kipas angin selama 10 menit. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
4 perlakuan dengan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi 
antara spraying dan air flow (T3) menunjukkan penurunan yang signifikan terhadap 
frekuensi pernapasan dan suhu rektal ayam ras pedaging. Sedangkan pH darah 
tidak menunjukkan perubahan selama perlakuan. Adanya penurunan pada kondisi 
rektal ayam ras pedaging setelah diberi perlakukan spraying dan air flow merupakan 
indikasi penurunan stress panas pada ayam.

Kata kunci: Spraying, air flow, stres, kondisi fisiologis

PENDAHULUAN
 Ayam ras secara umum sangat 

sensitive terhadap suhu ligkungan 
pemeliharaan. Oleh sebab itu, apabila 
terjadi perubahan suhu baik di aras 
maupun di bawah kisaran normal, 
ayam akan mengalami cekaman yang 
berlanjut pada terjadinya stres. Suhu 
nyaman yang sesuai untuk ayam ras 
pedaging adalah 21-24°C (Summers, 
2013). Beberapa penyebab stress panas 
seperti terik matahari, suara-suara 
bising, pengurungan, kepadatan yang 
tinggi, dehidrasi, kekurangan makanan, 
dan suhu lingkungan yang tinggi 
(Vosmerova et al., 2010).

 Dampak ekonomi pada ayam 
ras yang mengalami stress panas yakni; 
penurunan produksi telur, penyusutan 
berat badan, bertambahnya infeksi 
mikroba, peningkatan mortalitas, dan 
penurunan kualitas daging. Penelitian 
yang dilakukan Mujahid et al. (2009) 
pada ayam ras pedaging (umur 16 hari) 
yang mengalami stres  panas pada 
suhu 34°C selama 18 jam mengalami 
penyusutan berat badan sebanyak 
25 g.  Disamping itu, Al-Fataftah 
dan Abu-Dieyeh (2007) melakukan 
penelitian terhadap sekelompok ayam 
yang mengalami stres panas pada 
suhu (35±2)°C menimbulkan kematian 
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hingga mencapai 11.79%. 
 Penelitian terdahulu telah 

membuktikan bahwa pada berbagai 
perubahan temperature lingkungan 
dapat mengakibatkan penuruuan 
performa pada ayam ras pedaging, 
khususnya fisiologis, dan tingkat 
kematian (Mujahid et al., 2009; Quintiero-
Filho et al., 2010). Vale et al.  (2010) 
melaporkan bahwa salah satu kondisi 
kritis yang mengakibatkan mortalitas 
tinggi pada ayam ras pedaging berumur 
>40 hari adalah pada THI (Temperature 
Humidity Index) minimum ≤ 15,5°C dan 
maksimum >30,6°C.  Temperatur ini 
akan mempengaruhi tingkat kematian 
ayam setelah sekitar 2,7 hari.

 Metode yang paling efektif 
untuk mengatasi stress panas terutama 
untuk daerah tropis yaitu dengan 
menggunakan sistem perkandangan 
close house. Kekurangan metode tersebut 
adalah biaya yang sangat mahal untuk 
pengoperasiaanya dan belum mampu 
diterapkan pada peternak dengan 
skala pemeliharaan yang kecil. Metode 
sederhana yang biasa digunakan untuk 
mengurangi stres panas yaitu spraying 
dan air flow (memakai kipas).  Namun, 
belum ada rekomendasi yang pasti 
mengenai metode tersebut. Kondisi ini 
menyebabkan diperlukannya penelitian 
untuk mengatasi stress panas yang 
terjadi pada ayam ras pedaging dengan 
metode sederhana untuk diterapkan 
pada peternakan denan skala 
pemeliharaan yang kecil.

METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat

 Penelitian ini akan dilaksanakan 
pada bulan Agustus 2019 bertempat di 
Kandang Peternak “Gojeng Farm” Kab. 
Sinjai.

Materi Penelitian
 Bahan utama penelitian ini 

adalah ayam ras pedaging (Broiler) 
strain Cobb berumur 35 hari sebanyak 
12 ekor yang berasal dari peternakan 
ayam komersil yang menerapkan pola 
kemitraan dengan perusahaan penyedia 
bibit ayam ras pedaging. Bahan-bahan 
pendukung antara lain; alat suntik 
(disposable syringe) volume 3 ml, tabung 
vakum non additive, dan mengandung 
EDTA K3 volume 3 ml, wax, alkohol 70%, 
aquades, kertas label, plastik klip, kapas. 
Sedangkan alat yang digunakan antara 
lain:  kipas angin, keranjang ayam, 
timbangan elektrik, termometer klinis, 
termometer maksimum-minimum, 
pipet, microtube, rak tabung dan 
microtube, dan pH meter.
Rancangan Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 
perlakuan dengan 3 ulangan, dengan 
susunan sebagai berikut;

Perlakuan  :
T0  =  Kontrol
T1  =  Spraying
T2  =  Air Flow
T3  =  Spraying + Air Flow

Prosedur Penelitian
1. Persiapan dan Pembiasaan

Tempat yang digunakan selama 
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pengambilan data yaitu kandang 
individu model cages dengan ukuran  
40 x 40 x 40 cm.  Setiap cages diisi 
dengan 1 ekor ayam ras pedaging 
yang berumur 35 hari. Sebelum diisi 
dengan ayam, cages terlebih dahulu 
dibersihkan dengan desinfektan dan 
ditempatkan kurang lebih 1 meter di 
atas permukaan tanah.  Jumlah cages 
yang digunakan selama pengambilan 
data yaitu sebanyak 12 kotak.  Setelah 
ayam berada di dalam cages, dilakukan 
pembiasaan selama 1 minggu sebelum 
dilakukan pengambilan data.

2. Proses Perlakuan
Proses spraying menggunakan 

alat penyemprot (Sprinkle), dengan air 
bersuhu ±27°C selama 5 detik setiap 30 
menit. Proses air flow dilakukan dengan 
bantuan kipas angin selama 10 menit 
yang juga dilakukan setiap 30 menit. 
Perlakuan dilakukan setiap 30 menit 
pada selang waktu dari jam 11.00 – 14.30. 
Pengambilan data dilakukan setelah 30 
menit dilakukan perlakuan pada jam 
yang terakhir. Suhu dan kelembaban 
diukur setiap 30 menit (Gambar 1).

Gambar 1. Suhu (oC) dan kelembaban (%) selama proses perlakuan

3. Manajemen Pemeliharaan
Sebanyak 12 ekor ayam ras 

pedaging ditempatkan secara acak ke 
dalam cages yang telah disiapkan. Setiap 
cages terdapat tempat makan dan tempat 
minum.  Selama pemeliharaan, sumber 
air minum yang diguankan adalah air 

ledeng yang diberikan secara ad libitum 
dan dilakukan pergantian tiap pagi dan 
sore hari. Pakan yang digunakan adalah 
pakan komersil (crumble BP 11) dengan 
kandungan nutrisi seperti Tabel 1 dan 
diberikan secara ad libitum.
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Tabel 1. Kandungan nutrisi pakan 
crumble BP 11
Zat Nutrisi (%)*
Kadar Air 13,0
Protein 21,0 – 23,0
Lemak 5,0
Serat 5,0
Abu 7,0

Kalsium 0,9
Fosfor 0,6

*Hasil analisis PT. Charoen Pokphand Indonesia

Parameter
1. Suhu rectal

Suhu rektal ayam diukur 
menggunakan termometer klinis 
digital dengan akurasi ± 0,1°C, dengan 
memasukkan probe termistor ke dalam 
kloaka dengan kedalaman 1-2 cm. 
Pengukuran dilakukan setelah proses 
pengangkutan (Chowdhury et al., 2012).
2. Frekuensi Pernapasan

Frekuensi pernapasan dihitung 
dengan cara mengamati jumlah 
pernapasan (1 kali menarik dan 1 kali 
menghembuskan udara) ayam dalam 
1 menit menggunakan alat manual 
counter.
3. pH darah

Metode pengukuran PH darah 
adalah dengan mencelupkan PH 
indikatorke dalam sample darah selama 
beberapa menit, kemudian mengangkat 
dan mengeringkan ph indicator tersebut 
dengan diangin-anginkan. setelah 
itu menyesuaikan warna ph indicator 
tersebut dengan warna standar dan 
membaca angka pH yang didapatkan 
(Girousi, dan Sotiropoulus, 2016). 

Analisis Data
 Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan Sidik Ragam 
berdasarkan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) (Gasperz, 1991) dengan model 
matematika sebagai berikut :

Yij  =		µ	+		ᴛi	+	ɛi

         i =  1,2,3,4
         j =  1,2,3

Keterangan :
Yij   = Hasil pengamatan dari peubah 

pada ayam dengan perlakuan ke-i 
dengan ulangan ke-j

µ  = Rata-rata pengamatan
ᴛi  =  Pengaruh perlakuan ke-i
ɛ   =  Pengaruh galat percobaan dari 

perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Stres panas dapat ditinjau dari 

beberapa komponen, antara lain; 
performa dan status hematologis. 
Ketika stress panas, performa akan 
menerima dampak langsung yang 
cukup signifikan. Dalam penelitian ini, 
tingkat stress pada ayam ras pedaging 
diidentifikasi dari segi frekuensi napas, 
temperatur rektal, dan pH darah.  Tabel 
2 menunjukkan performa dan status 
hematologis ayam ras pedaging yang 
diberi perlakuan spraying dan air flow 
pada kondisi stress panas.
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Tabel 2. Frekuensi napas, temperatur rektal, dan pH darah ayam ras pedaging yang 
diberi perlakuan spraying dan air flow pada kondisi stress panas.

Parameter
Perlakuan

Kontrol (T0) Air Flow (T1) Spraying (T2) Air Flow + 
Spraying (T3)

Frekuensi Napas (kali/menit) 54.00±5.56 b 49.33±7.09 b 47.66±2.08 b 28.33±5.50 a

Temperatur Rektal (oC) 42.23±0.30 c 41.76±0.25 b 41.56±0.23 b 41.10±0.10 a

pH Darah 5.50±0.26 5.76±0.25 5.70±0.20 5.70±0.21
abc  Notasi berbeda yang mengkuti rataan pada baris sama menunjukkan perbedaan 
nyata (P<0.05) 

Frekuensi Napas (kali/menit)
 Pengaruh Air Flow, Spraying, dan 

kombinasi antara Air Flow dan spraying 
dapat dilihat pada Tabel 1.  Frekuensi 
napas ayam ras pedaging yang diberi 
pelakuan kombinasi spraying dan 
Air Flow menunjukkan nilai yang 
lebih rendah dibandingkan ayam ras 
pedaging dengan tanpa perlakuan 
(kontrol) (T0), spraying (T1), maupun 
air flow (T2) (P<0,05). Adapun frekuensi 
napas yang dipengaruhi oleh spraying 
(T1) dan air flow (T2) tidak menunjukkan 
pengaruh yang signifikan terhadap 
kontrol (P> 0,05). Data penelitian ini 
memperlihatkan kisaran nilai frekuensi 
pernapasan antara 28 – 55 kali/menit.

 Frekuensi napas merupakan salah 
satu indicator penentu awal ketika ayam 
ras pedaging mengalami stress, karena 
pengeluaran panas secara evaporasi 
pada ayam ras pedaging dilakukan 
melalui pernapasan yang meningkat 
seiring dengan suhu lingkungan 
yang naik. Spraying dan air flow yang 
dilakukan per 30 menit nyatanya belum 
mampu menurunkan frekuensi napas 
ayam ras pedaging.  Namun apabila 

spraying dan Air Flow dikombinasikan, 
akan mampu menurunkan frekuensi 
bernapas dengan sangat jelas. Studi 
yang dilakukan Nascimento et al. 
(2012) menemukan bahwa ayam ras 
pedaging yang dipelihara dalam kondisi 
suhu kandang yang tinggi (di atas dari 
temperature nyaman) akan mengalami 
peningkatan frekuensi bernapas yang 
sangat signifikan setelah 3 minggu 
dipelihara dalam kondisi Thermal stress.  
Penelitian lain yang dilakukan Santos et 
al. (2014) menemukan bahwa ayam yang 
dipelihara dengan system free range 
yang notabene sangat bergantung pada 
kondisi iklim lingkungan, memiliki laju 
frekuensi pernapasan yang tinggi pada 
kondisi pemeliharaan tanpa modifikasi 
lingkungan (naungan atau tempat 
bertengger).
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Gambar 2. Regresi suhu dan kelembaban dengan temperature rektal

 Pada dasarnya, laju pernapasan 
yang tinggi ketika suhu lingkungan tinggi 
disebabkan oleh peningkatan denyut 
jantung yang tinggi sebagai proses 
thermoregulasi ayam ketika mengalami 
stress panas. Peningkatan kinerja jantung 
akan mengakibatkan peningkatan 
kebutuhan oksigen (O2) yang secara 
otomatis akan memacu produksi 
oksigen melalui paru-paru.  Hal ini akan 
menyebabkan ayam akan bernapas 
secara terengah-engah (panting) yang 
tentunya akan menyebabkan frekuensi 
napas meningkat. Carsia dan Harvey 
(2015) menjelaskan bahwa pada 
kondisi suhu lingkungan di atas 32oC, 
pengeluaran panas secara radiasi, 
konvesi, dan konduksi kurang efektif, 
sehingga ayam ras pedaging akan 
berusaha mengeluarkan panas dengan 
melakukan evaporasi berupa bernapas 
dengan terengah-engah (panting). Pada 
kondisi normal, frekuensi pernapasan 

ayam tidak akan lebih dari 42 kali/menit.

Temperatur Rektal (oC)
 Temperatur rektal ayam ras 

pedaging yang diberi perlakuan 
spraying (T1) memiliki nilai yang nyata 
lebih rendah dibandingkan control 
(T0) (P<0,05).  Nilai yang sama juga 
diperlihatkan oleh perlakukan air flow 
(T2) yang menunjukkan nilai yang juga 
lebih rendah dibandingkan control (T0) 
(P<0,05).  Namun, antara perlakukan 
T1 dan T2 tidak menunjukkan 
perbedaan yang signifikan (P>0,05).  
Nilai temperature rektal yang paling 
rendah ditunjukkan oleh perlakuan 
kombinasi antara spraying dan air flow 
(T3) dibanding control (T0), perlakuan 
spraying (T1), dan air flow (T3) (P<0,05). 
Kisaran nilai temperature rektal berada 
diantara 41-43 oC.
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Gambar 3. Regresi suhu dan kelembaban dengan temperature rektal

Sejalan dengan penelitian ini, 
beberapa studi lain menemukan 
adanya peningkatan temperatur rektal 
ayam ras pedaging, baik yang sengaja 
diberi perlakuan berupa paparan panas 
(Toyomizu et al., 2005; Gilloh et al., 2012), 
maupun stres selama pengangkutan 
(Delezie et al., 2007).  

Pada studi yang dilakukan 
sebelumnya oleh Yalcin et al. (2004) 
menemukan bahwa ketika musim panas, 
ayam ras pedaging berumur 35 hari 
memiliki temperatur rektal terendah 
setelah pengangkutan, yakni 41.82°C.  
Menurut peneliti tersebut, hal ini 
disebabkan karena kondisi lingkungan 
mikro kendaraan yang hampir optimal 
selama proses pengangkutan.  Studi 
lain yang dilakukan Dadgar et al. (2010) 
menemukan bahwa ayam ras pedaging 
yang diangkut pada suhu 10-20°C 
dan >20°C memiliki temperatur rektal 
berturut-turut 40.5 dan 40.7°C.  

Temperatur lingkungan 
yang tinggi akan memaksa ayam 
mengeluarkan panas lebih banyak demi 
mempertahankan homeo-statisnya 
(Lara dan Rostagno, 2013).  Namun, 
pada kondisi yang ekstrim, panas 
tubuh keluar berlebihan justru akan 
menurunkan temperatur tubuh ayam 
dibawah normal. Oleh sebab itu, sebagai 
respon, ayam mulai meningkatkan 
metabolisme dalam tubuhnya.  Apabila 
proses ini terus berlanjut, hal ini akan 
mengakibatkan ketidakseimbangan 
metabolisme energi (Gonzalez et al., 
2007) dan pada akhirnya meningkatkan 
temperatur tubuh ayam, bahkan 
melebihi batas normal (Menten et al., 
2006).

Beberapa penelitian sebelumnya 
telah menjelaskan hubungan antara 
temperatur lingkungan dan temperatur 
rektal (Sandercock et al., 2001; Berri et 
al., 2005, Gilloh et al., 2012). Temperatur 
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lingkungan yang tinggi berdampak 
pada peningkatan temperatur rektal 
pada ayam. 

Solusi spraying dan air flow, serta 
kombinasi keduanya yang diaplikasikan 
dalam penelitian ini memberikan 
pengaruh yang cukup nyata terhadap 
temperatur rektal ayam ras pedaging.  
Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan Broucek et al. (2006) 
pada ternak besar.  Dalam studinya, 
Broucek et al. (2006) menjelaskan 
bahwa temperatur tubuh ternak yang 
meningkat akibat stres panas dapat 
dikurangi dengan melakukan beberapa 
metode pendinginan, antara lain; 
misting, fog, dan springkling.  

pH Darah
 pH Darah ayam ras pedaging 

yang diberi perlakuan spraying (T1), air 
flow (T2), maupun kombinasi keduanya 
(T3) tidak menunjukkan berbedaan yang 
nyata terhadap control (T0) (P>0,05).  
Nilai pH darah ayam ras pedaging 
dalam penelitian ini berkisar antara 5,5 
-5,8.

 Nilai pH darah dalam penelitian 
ini tidak sesuai dengan studi sebelumnya 
yang dilakukan oleh Yosi et al. (2017) 
yang menunjukkan adanya penurunan 
pH darah pada ayam ras pedaging yang 
diberi perlakuan berupa penambahan 
KCl dalam air minum sebagai upaya 
penurunan stress panas.  pH darah 
adalah salah satu indicator hemotologis 
yang dapat menunjukkan tingkat 
stress pada ayam ras pedaging. Pada 

kondisi iklim yang ekstrem, ayam ras 
pedaging sangat beresiko mengalami 
peningkatan pH darah.  Lebih lanjur, 
Yosi et al. (2017) menjelaskan bahwa 
hal ini terkait dengan kehilangan panas 
evaporative selama stress panas.

 Hassan dan Reddy (2012) 
melaporkan bahwa selama stress 
panas, ayam akan terengah-engah 
yang memungkinkan mereka untuk 
meningkatkan kehilangan panas secara 
evaporasi. Peningkatan laju pernapasan 
ini menyebabkan gangguan pertukaran 
gas dan keseimbangan asam-basa, yang 
ditandai dengan penurunan drastic 
CO2 darah dan konsentrasi H+ (El-Deek 
et al., 2010). Efek dari reaksi ini adalah 
tingkat pH daran yang tinggi. Selain itu, 
peningkatan pH darah juga diasumsikan 
berkaitan dengan sekresi aldosterone. 
Costanzo (2006) menyatakan bahwa 
aldosterone dapat meningkatkan sekresi 
ion H+ dan menyebabkan alkalosis 
dalam darah. 

KESIMPULAN
 Berdasarkan hasil dan 

pembahasan, maka dapat kesimpulan 
dari penelitian ini adalah;
1. Respon ayam ras pedaging terhadap 

spraying dan air flow, maupun 
kombinasi keduanya pada kondisi 
suhu yang panas terlihat dari 
perubahan frekuensi napas dan 
temperature rektal.

2. Spraying dan air flow, maupun 
kombinasi keduanya pada kondisi 
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suhu yang panas dapat menurunkan 
temperature rektal ayam ras 
pedaging.

3. Kombinasi spraying dan air flow 
pada kondisi suhu yang panas dapat 
menurunkan frekuensi napas ayam 
ras pedaging.

4. Rekomendasi perlakuan terbaik 
adalah kombinasi antara spraying 
dan air flow .
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(Morinda Citrifolia L)  DAN RIMPANG KUNYIT (Curcuma Longa Linn)  

MELALUI AIR MINUM PADA PERTUMBUHAN AYAM KAMPUNG SUPER
FASE GROWER

Response of Farmers Against Giving Noni Fruit Extract (Morinda Citrifolia L) and 
Turmeric Rhizome (Curcuma longa linn) Through Drinking Water to the Growth of 

Village Chicken Super Phase Grower
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Jurusan Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi ransum, pertambahan berat 
badan, konsumsi air minum dan Konversi pakan ayam kampung super fase grower 
dengan pemberian ekstrak buah mengkudu dan rimpang kunyit melalui air minum. 
Kajian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 4 perlakuan 
masing-masing terdiri dari 4 kali ulangan, yaitu P0 = Air minum tanpa ada perlakuan 
(kontrol), P1 = air minum + ekstrak buah mengkudu dan ekstrak kunyit sebanyak 
15 ml dari air minum, P2 = air minum + ekstrak buah mengkudu dan ekstrak kunyit 
sebanyak 20 ml dari air minum, P3 = air minum + ekstrak buah mengkudu dan 
ekstrak kunyit sebanyak 25 ml dari air minum. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan 
bahwa aplikasi pemberian ekstrak buah mengkudu dan rimpang kunyit melalui air 
minum pada ayam kampung super fase grower dengan perlakuan P0, P1, P2, P3, 
tidak menunjukkan perbedaan nyata.

Kata kunci : Ayam kampung super, ekstrak buah, rimpang kunyit

PENDAHULUAN
Saat ini permintaan konsumen 

terhadap daging ayam lokal semakin 
meningkat, namun kemampuan 
produksi ayam lokal yang lambat 
mengakibatkan terjadi kekosongan 
pasokan. Berdasarkan data Kementan 
(2015), pertumbuhan konsumsi ayam 
buras tahun 2013 – 2015 meningkat 
11,30% dengan kemampuan produksi 
daging menurun sebesar 6,20%. Maka 
dilakukan upaya untuk memperbaiki 
kualitas ayam lokal dengan perbaikan 
mutu genetis melalui persilangan antara 

ayam lokal dengan ayam ras yang 
disebut ayam buras super. 

Pertumbuhan adalah korelasi 
peningkatan pada tubuh yang tampak 
pada interval waktu tertentu sesuai 
dengan karakteristik spesies, sehingga 
terdapat karakteristik kisaran tubuh 
untuk setiap spesies dan perkembangan 
serta ukuran tubuh dewasa. Bobot 
maksimum dan perkembangan 
dimunculkan oleh gabungan dari 
heriditas, nutrisi, dan manajemen 
yang merupakan faktor esensial yang 
mendukung laju tumbuh hewan.
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Tanaman mengkudu merupakan 
tanaman yang dapat tumbuh dengan 
mudah di daerah tropis seperti 
Indonesia dan Malaysia (Heinecke, 
2003) Mengkudu salah satu tanaman 
obat yang cukup potensial untuk 
dikembangkan karena mengandung 
beberapa zat yang berguna antara 
lain: antioksidan, alkaloid, antrakinon, 
flavonoid, tanin, saponin dan vitamin C 
(Syamsuhidayat dan Hutaea, 1991).

Kunyit (Curcuma domestica) 
merupakan salah satu jenis tanaman 
herbal yang digunakan sebagai pakan 
tambahan dan telah terbukti memiliki 
kualitas yang baik apabila ditambahkan 
ke dalam ransum basal untuk unggas. 
Darwis et al. (1991) menyatakan 
komponen utama pada rimpang kunyit 
yang berkhasiat obat adalah minyak atsiri 
dan zat warna kuning (kurkuminoid).

Berdasarkan hasil identifikasi 
wilayah di Desa Tenrigangkae, kec. 
Mandai, kab. Maros mempunyai 10 
kelompok tani dan 3 kelompok wanita 
tani serta mayoritas masyarakat 
memelihara unggas dimana jumlahnya 
mencapai 8.003 ekor. Dan cukup banyak 
ditemui tanaman mengkudu dan kunyit 
yang belum terlalu termanfaatkan, maka 
kajian ini dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana respons peternak terhadap 
pemberian ekstrak buah mengkudu dan 
rimpang kunyit pada ayam kampung 
super.

METODE PENELITIAN

Bahan
Bahan yang digunakan dalam 

kajian ini adalah Ekstrak buah mengkudu, 
ekstrak rimpang kunyit, air, ransum, 
sekam dan ayam kampung super fase 
grower timbangan, thermometer, 
ember, gelas ukur, tempat minum, 
tempat pakan, pisau, kalkulator, alat 
tulis menulis, dan kamera

Metode
Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 4 perlakuan masing-
masing terdiri dari 4 kali ulangan. 
Adapun perlakuan yang diberikan 
dalam penelitian ini sebagai berikut :
P0 = Air minum tanpa ada perlakuan 

(kontrol)
P1 = air minum + ekstrak buah 

mengkudu dan ekstrak kunyit 
sebanyak 15 ml dari air minum

P2 = air minum + ekstrak buah 
mengkudu dan ekstrak kunyit 
sebanyak 20 ml dari air minum

P3 = air minum + ekstrak buah 
mengkudu dan ekstrak kunyit 
sebanyak 25 ml dari air minum
Air minum yang diberikan adalah 

air minum yang ditambahkan ekstrak 
tanaman herbal yaitu mengkudu dan 
rimpang kunyit  yang disarankan oleh 
peneliti sebelumnya yakni pemberian 
pada taraf 25 ml. Pembuatan ekstrak 
buah mengkudu dan rimpang kunyit 
ini dilakukan 2 x seminggu sekali untuk 
menghindari terjadinya penurunan 
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kualitas karena penyimpanan terlalu 
lama.

Pemberian pakan kami lakukan 4 
kali sehari yaitu pagi pada pukul 07.00 
wita, 10.30 wita, siang pukul 13.00 wita, 
dan sore pukul 17.00 wita. Dan untuk 
pemberian air minum dilakukan 1kali 
sehari yaitu pagi pukul 07.00 wita. 
Sisa pakan dan air minum ditimbang 
kemudian dibersihkan setiap harinya. 
Pembersihan kandang juga dilakukan 
setiap hari demi menjaga kondisi dan 
kesehatan ayam sehingga virus dan 
bakteri tidak berkembang di dalam 
kandang.

Parameter yang diamati selama 
penelitian berlangsung adalah :
a) Konsumsi ransum

Pengukuran konsumsi ransum 
adalah selisih antara jumlah ransum 
yang diberikan dengan jumlah ransum 
sisa yang diukur satu minggu sekali 
menurut Fadilah dalam AlFajri (2018)

Konsumsi ransum = Jumlah ransum 
yang diberikan – Jumlah ransum sisa

Setelah itu konsumsi ransum per 
minggu tersebut diakumulasi untuk 
mendapat jumlah konsumsi ransum 
selama penelitian.
b) Pertambahan bobot badan

Pertambahan berat badan ayam 
kampung super diperoleh melalui 
penimbangan setiap minggu dengan 
cara menimbang ayam kampung 
super disetiap kandang perlakuan. 
Pertambahan berat badan ayam 
kampung super dapat diketahui 

berdasarkan rumus menurut Rasyaf 
dalam AlFajri (2018) :

PBB = BBt	–	BBt-1

Keterangan:
PBB  = Pertambahan berat badan
BBt   = Berat badan pada waktu t
BBt-1 = Berat badan pada waktu yang lalu
t       = Kurun waktu satu minggu.
c) Konsumsi air minum

Pengukuran konsumsi air minum 
merupakan selisih antara jumlah air 
minum yang diberikan dengan jumlah air 
minum sisa yang diukur satu hari sekali 
lalu diakumulasikan perminggu. Apabila 
terjadi kasus kematian, pengukuran air 
minum dilakukan dengan menghitung 
total konsumsi air minum perhari dari 
tiap petak yang terdapat ayam yang 
mati, kemudian dikurangi jumlah 
konsumsi air minum  yang mengalami 
kematian (Amrullah, 2003).

Konsumsi air = jumlah air minum yang 
diberikan – jumlah air .minum sisa

Setelah itu konsumsi air minum 
per minggu tersebut diakumulasi untuk 
mendapat jumlah konsumsi air minum 
selama penelitian.
d) Konversi Pakan

Menurut Rasyaf dalam AlFajri 
(2018), konversi pakan merupakan 
pembagian antara konsumsi pakan 
dengan berat badan yang dicapai pada 
minggu itu, dapat diketahui berdasarkan 
rumus: 
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Konversi pakan=
Konsumsi pakan

Pertambahan berat badan

 Analisis Data
Metode analisis data yang 

digunakan dalam kajian yaitu data yang 
diperoleh dan diolah dengan sidik ragam 
sesuai dengan rumus RAL (Rancangan 
acak lengkap). Jika menunjukkan 
adanya pengaruh perlakuan terhadap 
parameter yang diamati berbeda 
nyata atau sangat nyata maka analisis 
dilanjutkan dengan menggunakan uji 
DMRT (Duncan’s Multiple Range Test).
Hal ini menentukan jenis perlakuan yang 
paling berpengaruh terhadap parameter 
pertumbuhan maupun produksi, 
kesimpulan diambil berdasarkan 
pengaruh perlakuan terhadap masing-
masing parameter dan perlakuan terbaik 
dan masing-masing perlakuan yang 
dicobakan. Rumus uji F sebagai berikut:

Yij	=	µ					+				τi					+					εij
Keterangan: 
Yij = Hasil  pengamatan  dari  dari 

perlakuan ke-I dan ulangan ke-j
µ = Nilai tengah umum
τi = Pengaruh perlakuan ke-i
εij     = Pengaruh galat percobaan 

dariperlakuan ke-i dan ulangan 
ke-j

i = Perlakuan 1,2,3,4

j   = Ulangan 1,2,3,4

Evaluasi Penyuluhan Pertanian
Evaluasi penyuluhan bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana respons 
masyarakat terhadap materi yang 
disampaikan. Dalam evaluasi digunakan 
daftar pertanyaan (kuesioner). Tujuannya 
yakni untuk mengukur perubahan 
tingkat pengetahuan dan keterampilan 
terhadap suatu inovasi. Alat yang 
digunakan untuk mengukur tingkat 
pengetahuan, sikap dan keterampilan 
peternak adalah dengan kuesioner 
dengan jumlah pertanyaan sebanyak 
15 pertanyaan dengan menggunakan 
metode rating scale atau skala nilai 
kemudian diolah dan ditabulasi 
menggunakan garis continuum.

Kuesioner yang digunakan 
masing-masing terdapat 5 pertanyaan 
untuk aspek pengetahuan, sikap dan 
keterampilan yang berkaitan dengan 
judul penyuluhan. Hasil penelitian tes 
awal dan tes akhir diberi skor dengan 
ketentuan jawaban a nilai 4, b nilai 3, c 
nilai 2 dan d nilai 1 sehingga interpretasi 
skor adalah skor tertinggi 25 x 5 x 4 = 500 
dan skor terendah 25 x 5 x 1 = 125 dan 
digambarkan dengan garis continuum.

Interval Kelas  =
skor maksimum - skor minimum

kriteria

Efektifitas penyuluhan diperoleh 
dari hasil evaluasi penyuluhan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui keberhasilan penyuluhan 
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yang telah dilakukan terhadap 
peningkatan perubahan perilaku 

sasaran. Efektifitas penyuluhan dihitung 
dengan rumus :

Efektifitas penyuluhan  =
Ps  -  Pr

x100%
(N.4.Q) Pr

Keterangan :
Ps : Post test
Pr : Pre tes
N : Jumlah responden
4 : Nilai jawaban tertinggi
Q : Jumlah Pertanyaan
Kriteria penilaian yaitu sebagai berikut : 

< 33,33%                = Kurang efektif
33,33% - 66,66%    = Cukup Efektif                             
>66%                     = Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kaji widya tentang 

pemberian ekstrak buah mengkudu 
dan rimpang kunyit melalui air minum 
pada pertumbuhan ayam kampung 

super fase grower dengan parameter 
konsumsi ransum, pertambahan berat 
badan, konversi pakan dan konsumsi air 
minum dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. rataan hasil kajian berdasarkan parameter yang diamati

Perlakuan Konsumsi Ransum Pertambahan Berat 
Badan Konversi Ransum Konsumsi Air 

Minum
P0 3868,65 582,75 6,68 8793,69
P1 3.882,87 632,56 6,17 8.806,62

P2 3.879,83 639,44 6,08 8.846,94

P3 3.861,99 679,75 5,72 8.803,56

1. Konsumsi ransum 
Berdasarkan hasil kajian ayam 

kampung super menunjukkan bahwa 
dengan pemberian ekstrak buah 
mengkudu dan rimpang kunyit pada 
pertumbuhan ayam kampung super 
fase grower tidak berpengaruh terhadap 
konsumsi pakan. Konsumsi ransum akan 
berpengaruh pada jumlah zat nutrisi 
yang dikomsumsi, konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 
lain umur ternak, kandungan protein 
dalam ransum, genetik, kepadatan 
dalam kandang, penyakit. (Anggorodi, 
1985).

Berdasarkan hasil uji sidik ragam 
(lampiran 6) menggambarkan bahwa 
pemberian ekstrak buah mengkudu 
dan rimpang kunyit yang berbeda pada 
setiap perlakuan memberikan pengaruh 
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yang tidak nyata (P<0.05) terhadap 
konsumsi pakan ayam kampung 
super dengan rataan konsumsi setiap 
perlakuan masing– masing P0 = 
3868,65 g/ekor, P1 = 3.882,87 g/ekor P2 
= 3.879,83 g/ekor, P3 = 3.861,99 g/ekor.
2. Pertambahan Berat Badan

Pertambahan bobot badan pada 
ayam merupakan hasil produksi yang 
diukur dan dapat dilihat, pertambahan 
bobot badan yang diutamakan adalah 
hasil bobot akhir. 

Berdasarkan pengamatan 
pertambahan bobot badan terlihat 
perlakuan  P3 masih lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan  P0,  
P1 dan P2. Hal ini menandakan bahwa 
pemberian ekstrak buah mengkudu 
dan rimpang kunyit menyebabkan 
perbedaan pertambahan bobot badan 
masing-masing antar perlakuan meski 
secara statistik tidak di temukan adanya 
perbedaan.  

Berdasarkan hasil uji sidik 
ragam menunjukkan bahwa pengaruh 
perlakuan berbeda tidak nyata (P<0,05) 
terhadap pertambahan bobot badan. Hal 
ini menunjukkan bahwa pertambahan 
bobot badan dari masing-masing 
perlakuan adalah sama. Peningkatan 
pertambahan bobot badan ini sejalan 
dengan meningkatnya konsumsi pakan 
yaitu semakin tinggi konsumsi pakan 
maka meningkat pula bobot badannya, 
karena salah satu fungsi pakan dalam 
tubuh ayam selain untuk kebutuhan 
hidup pokok juga untuk pertumbuhan. 

Menurut Rasyaf dalam Reny Puspa 
Wijayanti (2011) menyatakan bahwa 
fungsi pakan dalam tubuh ayam adalah 
untuk memenuhi kebutuhan pokok, 
membentuk sel-sel jaringan tubuh, 
menggantikan bagian yang rusak, serta 
untuk kebutuhan produksi.
3.   Konversi Ransum

Konversi ransum adalah 
perbandingan antara jumlah konsumsi 
ransum dengan pertambahan bobot 
badan dalam satuan waktu tertentu 
(Anggarodi, 1985).

Berdasarkan hasil uji sidik 
ragam menunjukkan bahwa pengaruh 
perlakuan berbeda tidak nyata (P<0,05) 
terhadap konversi ransum. Semakin 
kecil nilai konversi ransum maka 
semakin efisien ternak tersebut dalam 
mengkonversikan pakan ke dalam 
bentuk daging. Banyaknya ransum 
yang dikonsumsi selama masa rata-rata 
pemeliharaan 35 hari mulai dari umur 
minggu ke 11 sampai dengan umur 16 
minggu. Nilai rata-rata konversi ransum 
yang diperoleh dari perhitungan yaitu 
P0 = 6,68, P1 = 6,17, P2 = 6,08 dan 
P3 = 5,72 sedangkan konversi pakan 
pada ayam kampung yang dipelihara 
secara intensif berkisar antara 4,9 - 6,4 
Husmaini (2000), menyatakan konversi 
ransum pada ayam kampung umur 11 
minggu menggunakan ransum yang 
kandungan proteinnya 15% dan 17%. 

Lacy dan Vest (2000), 
menyatakan beberapa faktor utama 
yang mempengaruhi konversi ransum 
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adalah genetik, kualitas ransum, 
penyakit, sanitasi kandang, ventilasi, 
pengobatan, dan manajemen kandang. 
Faktor pemberian ransum, penerangan 
juga berperan dalam mempengaruhi 
konversi ransum, laju perjalanan ransum 
dalam saluran pencernaan, bentuk fisik 
ransum dan komposisi nutrisi ransum.
4. Konsumsi Air Minum

Berdasarkan hasil uji sidik ragam 
menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 
buah mengkudu dan rimpang kunyit 
tidak nyata (P>0,05) konsumsi air 
minum seiring dengan peningkatan 
level air mengkudu. Hal ini mungkin 
disebabkan karena air minum pada P1, 
P2 dan P3 memiliki kandungan nutrisi 
seperti vitamin dan mineral yang lebih 
baik dibandingkan dengan kontrol atau 
P0.

Menurut Wahju (2004), faktor-
faktor yang dapat menurunkan atau 
menaikkan konsumsi air minum antara 

lain adalah tingkat garam natrium dan 
kalium dalam ransum, tingkat protein, 
tingkat serat kasar, enzim enzim, bau 
ransum, dan makanan tambahan 
pelengkap. Konsumsi air akan bertambah 
bila ada cekaman panas atau ransum 
mengandung kelebihan natrium, kalium, 
laktosa, atau beberapa zat yang harus 
diencerkan dan dikeluarkan.

Pelaksanaan evaluasi penyuluhan
hasil evaluasi awal dan evaluasi 

akhir ditabulasi untuk mengetahui sejauh 
mana peningkatan tingkat pengetahuan, 
sikap dan tingkat keterampilan 
responden berdasarkan kategori 
nilai yang dicapai. Hasil rekapitulasi 
digunakan untuk mengetahui 
perubahan dan peningkatan perolehan 
nilai persentase dari nilai maksimum 
pada tingkat pengetahuan, sikap dan 
keterampilan.  Hasil rekapitulasi dapat 
dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan Evaluasi Penyuluhan Tingkat Pengetahuan, 
Sikap Dan Responden

Deskripsi Nilai Max
Nilai Yang Diperoleh Perubahan

E.Awal % E.Akhir % Nilai %
Pengetahuan 500 153 30,6 324 64,8 171 34,2

Sikap 500 167 33,4 347 69.4 180 36

Keterampilan 500 143 28,6 338 67,6 195 39

Sumber: Data primer setelah diolah, 2019.

Evaluasi penyuluhan merupakan 
salah satu bagian untuk menentukan 
efektifitas dan dampak penyuluhan 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
Aspek yang diukur dalam pelaksanaan 

penyuluhan adalah efektifitas program 
penyuluhan dan perubahan perilaku 
responden.
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Efektifitas penyuluhan  =
Ps  -  Pr

x100%
(N.4.Q) Pr

=
1009  -  463

x100%
(24.4.15) 463

=
546

x100%
(1000) 463

=
546

x100%
1.073

                            = 52,65 % ( Cukup Efektif )

Kriteria penilaian yaitu sebagai berikut 
< 33,33%   = Kurang efektif
33,33 – 66,66%  = Cukup efektif
>66, 66%   = Efektif

Berdasarkan kriteria penilaian yang 
telah ditentukan, maka pelaksanaan 
penyuluhan yang telah dilakaukan 
termasuk kategori  53,92 %. Adanya 
kegiatan penyuluhan maka diharapkan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan 
petani/ peternak dapat meningkat 
Berdasarkan Kriteria penilaian yang 
telah ditentukan, maka pelaksanaan 
penyuluhan yang telah dilakukan 
termasuk kategori 52,65%. Adanya 
kegiatan penyuluhan maka diharapkan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan 
petani/ peternak dapat meningkat.

KESIMPULAN
1. Persentase pemberian ekstrak 

buah mengkudu dan rimpang 
kunyit melalui air minum pada 
pertumbuhan ayam kampung super 
fase grower, baik 15%, 20%, dan 
25% adalah tidak berpengaruh pada 

konsumsi ransum, pertambahan 
berat badan, konsumsi air minum 
dan konversi pakan.

2. Hasil penyuluhan dikelompok 
tani pelita muda responden dapat 
merespon secara positif. Perubahan 
pengetahuan diperoleh 171 (34,2%), 
sikap 180 (36%), dan keterampilan 
195 (39%). Efektivitas penyuluhan 
mencapai 52,65%, yang berarti 
penyuluhan yang dilaksanakan di 
Desa Tenrigangkae cukup efektif.

SARAN
1. Untuk meningkatkan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan peternak 
tentang pemberian ekstrak buah 
mengkudu dan rimpang kunyit 
melalui air minum pada pertumbuhan 
ayam kampung super fase grower 
maka diperlukan penyuluhan yang 
lebih intensif.

2. Perlu adanya pemberian ekstrak 
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buah mengkudu dan rimpang 
kunyit melalui air minum pada 
pertumbuhan ayam kampung super 
fase grower pada taraf lebih dari 25% 
agar dapat berpengaruh terhadap 
konsumsi ransum, pertambahan 
berat badan, konsumsi air minum 
dan konversi pakan.
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TARAF PENGGUNAAN Azolla Pinnata PADA PAKAN TERHADAP 
PERTAMBAHAN BOBOT BADAN AYAM BURAS

Level of Use of Azzolla Pinnata in Feed on Body Weight Gain of Kampong Chickens

Sritiasni dan Maria Herawati
Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Manokwari Staf Pengajar pada 

POLBANGTAN Manokwari
Email: sritiasni@pertanian.go.id

ABSTRACT
Level of use of azzolla pinnata forage water plants or a kind of nail in feed on body 
weight gain of kampong chickens. The purpose of this study was to determine the 
addition of Azolla as kampong chicken feed affect body weight gain. The method in 
this study uses Azzola addition data into the feed ration for 2 months, the research is 
carried out every day. The data obtained were analyzed using a Complete Random 
Design (CRD). The results of the study that the addition of Azolla sp showed differences 
in body weight gain and final body weight of kampong chickens, this means that giving 
Azolla sp affected the daily body weight gain and kampong chicken final weight gain. 
Although there are differences in the final body weight, but from the results obtained 
there is an increase in treatment P1 and decrease in treatment P2 and P3. Where P1: 
0%; P2: 10%; P2: 30% and P3: 50%. P1 was given 100 grams of complete broiller feed, 
P2 was given 90 grams of complete broiller feed and 10 grams of azolla, P2 was given 
70 grams of complete broiller feed and 30 grams of azolla, P3 was given 50 grams 
of complete broiller feed and 50 grams of azolla. The research can be concluded that 
the use of azolla sp in addition to the Charun Pokphan broiler feed to increase the 
performance of kampong chicken up to the level of 10%, so this is a potential that can 
be developed with the aim of increasing efficiency and can save feed costs.

Keywords: Azolla pinnata, feed, ration, kampong chicken.

ABSTRAK
Taraf penggunaan azzolla pinnata tumbuhan hijauan  air atau sejenis paku pada 
pakan terhadap pertambahan bobot badan ayam buras. Tujuan penelitian ini yaitu 
mengetahui penambahan Azolla sebagai pakan ayam buras berpengaruh terhadap 
pertambahan bobot badan. Metoda dalam penelitian ini menggunakan data 
penambahan Azzola ke dalam ransum pakan selama 2 bulan, pelaksanaan penelitian 
ini dilakukan setiap hari. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL). Hasil penelitian bahwa penambahan Azolla sp menunjukkan 
perbedaan terhadap pertambahan bobot badan maupun bobot badan akhir ayam 
buras, hal ini berarti bahwa pemberian Azolla sp berpengaruh terhadap pertambahan 
bobot badan harian maupun bobot akhir ayam buras. Meskipun terjadi perbedaan 
bobot badan akhir, namun dari hasil yang diperoleh terdapat kenaikan pada perlakuan 
P1 dan menurun pada perlakuan P2 dan P3. Dimana P1: 0%; P2: 10%; P2: 30% dan P3: 
50%. P1 diberikan 100 gram pakan broiller komplit, P2 diberi pakan broiller komplit 
90 gram dan 10 gram azolla, P2 diberi pakan broiller komplit 70 gram dan azolla 
30 gram, P3 diberi pakan broiller komplit 50 gram dan azolla 50 gram. Penelitian 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan azolla sp sebagai tambahan pakan broiler 
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merk Charun Pokphan untuk meningkatkan performans ayam buras sampai level 
10%, sehingga hal ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan dengan tujuan 
meningkatkan efisiensi dan dapat menghemat biaya pakan.

Kata kunci: Azolla pinnata, pakan, ransum, ayam buras.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Penelitian ini dilakukan untuk 

memanfaatkan tanaman air Azolla Sp. 
yang memiliki mikrosimbion mikroalga 
(ganggang) Anabaena azollae., yang 
dikembangkan sebagai tambahan 
pakan (feed additive) pada pakan ayam 
buras (ayam buras). Tambahan pakan 
ini untuk pakan ayam buras, Azolla Sp. 
yang dikombinasikan dengan pakan 
jadi (konsentrat) yang diujikan untuk 
ayam buras pada fase grower.

Simbiosis antara tanaman 
Azolla Sp. dengan mikrosimbion 
Anabaenaazollae yang terjadi pada 
pangkal daun tanaman Azolla Sp. akan 
mengikat karbondioksida melalui siklus 
Calvin. Proses ini akan menghasilkan 
produk awal berupa asam fosfogliserik 
(PGA) serta diikuti dengan phosfat 
heksosa. Fotosintesis pada Anabaena 
tidak dipengaruhi oleh tekanan oksigen 
di atmosfer meskipun Anabaena 
menunjukkan kesamaan pada titik 
kompensasi CO yang rendah (Lumpkin 
dan Pucknet 1982). Tanaman Azolla Sp. 
memiliki daya adaptasi lingkungan yang 
tinggi, laju pertumbuhan yang relatif 
cepat, dan kandungan protein yang 
cukup tinggi dengan komposisi asam 
amino yang lengkap. Hal ini mendasari 

pemikiran pemanfaatan Azolla Sp. 
sebagai salah satu alternatif bahan baku 
protein yang kebutuhannya semakin 
lama semakin meningkat. Demikian 
pula mikroalga A. azollae memiliki 
potensi yang sangat besar sebagai 
bahan pangan, mengingat berbagai 
sifat-sifatnya antara lain: kandungan 
protein relatif tinggi disertai komposisi 
asam amino esensial yang lengkap, 
juga merupakan sumber karbohidrat 
dan lemak yang baik, memiliki jangka 
waktu regenerasi yang cukup pendek, 
dapat diproduksi dalam jumlah besar 
dan dalam waktu yang relatif singkat 
(Maftuchah 1999).

Beberapa penelitian awal yang 
telah dilakukan menunjukkan bahwa 
kandungan nitrogen total dalam 
jaringan tanaman Azolla Sp. berkisar 
antara 3.9 % hingga 5,4 % berat kering 
(Maftuchah 1995), sehingga sangat 
berpotensi sebagai sumber nitrogen 
alami. Hal ini telah terbukti dari 
beberapa penelitian tentang pemberian 
tanaman Azolla Sp. baik dalam bentuk 
segar maupun kompos pada berbagai 
jenis komoditi tanaman ternyatamampu 
meningkatkan pertumbuhan dan hasil 
tanaman yang bersangkutan (Zainudin 
1995; Maftuchah 1996). Fiksasi nitrogen 
oleh Azolla Sp. mencapai 1.1 kg N/hari 
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sehingga sangat berpotensi sebagai 
pupuk hijau dan bahan pembenah 
tanah (Hartadi dan Ngadiman 1995), 
serta sebagai sumber protein nabati 
(Pratomo et al., 1995).

Pemanfaatan tanaman Azolla Sp. 
yang bersimbiosis dengan mikroalga 
Anabaena azollae untuk pakan ternak, 
khususnya sebagai pakan ayam buras 
telah diteliti dalam beberapa tahap 
penelitian. Dari ransum yang disusun 
dengan pemberian tanaman Azolla 
mycrophyla dan Azolla pinnata, terbukti 
diperoleh pertambahan bobot badan 
harian ayam broiler sebesar

13.37 gram dan 10.25 gram, 
sedangkan dari pemberian mikroalga 
Anabaena azollae diperoleh 
pertambahan bobot badan harian 
ayam broiler sebesar 11.52 gram. 
Sedangkan pencapaian bobot badan 
umur 2 minggu masing-masing sebesar 
188.89 gram untuk Anabaena azollae, 
kemudian berturut-turut untutanaman 
A. mycrophyla dan A. pinnata masing-
masing 217.78 gram dan 166.67 
gram (Kuncarawati et al. 2003). Untuk 
pengaruh terhadap pertambahan bobot 
badan harian maupun pencapaian bobot 
badan pada umur 2 minggu masih 
rendah daripada yang disarankan. Akan 
tetapi, konsumsi pakan masih dalam 
kisaran normal. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara umum penggunaan 
tanaman Azolla Sp. yang bersimbiosis 
dengan mikroalga A. azollae sebagai 
pakan ayam buras secara umum tidak 

mengganggu metabolisme ternak. 
Tambahan pakan untuk ternak umumnya 
berupa sumber protein dan mineral dan 
jarang sekali pakan tambahan yang 
berupa sumber vitamin, lebih khusus 
lagi sumber vitamin antioksidan. Dari 
publikasi dan paten yang ada, sudah 
banyak ditemukan pemanfaatan 
berbagai Spesies mikroalga, tetapi 
umumnya merupakan mikroalga asal 
laut (ganggang merah) yang diproduksi 
untuk makanan kesehatan pada 
manusia, misalnya Chlorella (Stadler et 
al. 1987), tetapi mikroalga air tawar A. 
azollae yang berfungsi sebagai pakan 
tambahan untuk ayam buras masih 
belum ada, termasuk komposisinya. 
Oleh karena itu, penelitian ini merupakan 
salah satu alternatif dalam penyediaan 
sumber bahan pakan untuk ternak. 
Perbedaan dengan produk lain sejenis 
pakan tambahan ini sumber bahan baku 
utamanya adalah sejenis tanaman air, 
yaitu Azolla Sp. yang berasosiasi dengan 
mikroalga A. azollae, dimana mikroalga 
ini kaya akan vitamin antioksidan.

Rumusan Masalah
Apakah penambahan Azolla 

sebagai pakan, berpengaruh terhadap 
pertambahan bobot badan ayam buras 
?

Tujuan
Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui penambahan Azolla 
sebagai pakan ayam buras berpengaruh 
terhadap pertambahan bobot badan 
ayam buras
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Hipotesis
1. Diduga penambahan Azolla dalam 

ransum pakan ayam buras dapat 
berpengaruh terhadap pertambahan 
bobot badan

2. Diduga penambahan Azolla dalam 
ransum pakan ayam buras tidak 
dapat berpengaruh terhadap 
pertambahan bobot badan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ayam

1. Ayam Buras
Ayam buras merupakan salah 

satu jenis ternak unggas yang telah 
memasyarakat dan tersebar di seluruh 
pelosok nusantara. Bagi masyarakat 
Indonesia, ayam buras sudah bukan 
hal asing.Istilah ayam buras semula 
adalah kebalikan dari istilah ayam ras, 
dan sebutan ini mengacu pada ayam 
yang ditemukan berkeliaran bebas di 
sekitar perumahan. Namun, semenjak 
dilakukan program pengembangan, 
pemurnian, dan pemuliaan beberapa 
ayam lokal unggul, saat ini dikenal 
pula beberapa ras unggul ayam buras. 
Untuk membedakannya kini dikenal 
istilah ayam buras (singkatan dari “ayam 
bukan ras”) bagi ayam buras yang 
telah diseleksi dan dipelihara dengan 
perbaikan teknik budidaya (tidak 
sekadar diumbar dan dibiarkan mencari 
makan sendiri). Peternakan ayam buras 
mempunyai peranan yang cukup besar 
dalam mendukung ekonomi masyarakat 
pedesaan karena memiliki daya adaptasi 

yang tinggi terhadap lingkungan dan 
pemeliharaannya relatif lebih mudah 
(Rasyid 2002; Mardiningsih et all 2004), 
u n gga s i ni m em pun ya i p r o s p 
ek ya n g baik secara ekonomi maupun 
sosial, karena merupakan bahan pangan 
bergizi tinggi (Gunawan dan Sundari 
2003) serta permintaannya cukup tinggi 
(Bakrie et all 2003). Kemudian sampai 
saat ini ayam buras masih mempunyai 
peranan yang penting dalam memenuhi 
kebutuhan daging dan telur. Bagi 
pemiliknya ayam buras merupakan 
sumber penghasilan atau tabungan 
hidup yang sewaktu- waktu dapat 
diuangkan. Bagi konsumen, ayam buras 
masih banyak dicari karena ciri khas  
rasa daging dan rasanya enak.

2.  Ayam Buras Sebagai Sumber 
Protein

Ayam buras disukai orang karena 
dagingnya yang kenyal dan “berisi”, 
tidak lembek dan tidak berlemak 
sebagaimana ayam ras. Berbagai 
masakan Indonesia banyak yang tetap 
menggunakan ayam buras karena 
dagingnya tahan pengolahan (tidak 
hancur dalam pengolahan). Selain 
itu daging ayam buras memiliki 
keunggulan dibandingkan daging ayam 
broiler, karena kandungan nutrisi yang 
lebih tinggi. Bagian Daging dada ayam 
ini termasuk makanan utama atlet 
binaraga (Setyawati, 2008). Selanjutnya 
dagingnya mengandung 19 jenis 
protein dan asam amino yang tinggi. 
Kadar lemaknya juga relatif lebih rendah 
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bila dibandingkan daging pada bagian 
pahanya. Ayam buras dipelihara oleh 
masyarakat terutama sebagai sumber 
protein hewani baik berupa telur 
maupun daging, di samping kotorannya 
juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 
tanaman maupun pakan ikan.

Ayam buras sebagai sumber protein 
hewani telur dan daging mengadung 
asam amino esensial yang sangat 
dibutuhkan oleh tubuh dan berperan 
dalam meningkatkan kesehatan 
masyarakat. Oleh karena itu, agar ayam 
buras dapat berproduksi dengan baik 
salah satunya harus diberikan pakan 
yang cukup. Ayam buras memerlukan 
komposisi nutrisi yang tepat, termasuk 
jika menginginkan ayam buras yang 
memiliki tingkat produksi telur yang 
tinggi. Berat telur ayam buras berkisar 
antara 26,27-55,4 gr dengan rataan 
45,46 (Sujionohadi dan Setiawan, 1993).

3. Pakan Ayam Buras
Sampai saat ini ayam buras masih 

mempunyai peranan yang penting 
dalam memenuhi kebutuhan daging 
dan telur. Bagi pemiliknya ayam buras 
merupakan sumber penghasilan atau 
tabungan hidup yang sewaktu-waktu 
dapat diuangkan. Bagi konsumen, ayam 
buras masih banyak dicari karena cirri 
khas rasa daging dan telurnya sebagai 
campuran jamu tradisional yang 
tidak boleh ditinggalkan.Usahatani 
ternak ayam buras banyak dilakukan 
oleh masyarakat, baik yang bersifat 
sambilan ataupun yang benar-benar 

ditekuni sebagai matapencaharian. 
Produktivitas lahan dapat dicapai secara 
maksimal, karena meskipun lahan 
sempit tetapi bias beternak dengan 
populas itinggi. Hal ini dimungkinkan 
dengan penggunaan kandang baterai 
(bertingkat) dan pemberianpakan yang 
memadai. Padapemeliharaan dengan 
system ayam dikandangkan (intensif) 
penyediaan pakan tergantung pada 
peternaknya. Iniartinya bahwa peternak 
menyediakan seluruh kebutuhan pakan 
baik jumlah maupun mutunya sehingga 
mencukupi kebutuhan gizi ayam 
buras.Dengan demikian ayam buras 
akan dapat berproduksi lebih baik. 
Dalam usaha ternak ayam buras biaya 
yang dikeluarkan untuk menyediakan 
pakan paling besar yakni (60-80%) 
dari seluruh komponen biaya produksi 
yang dikeluarkan.Untuk menghemat 
biaya ransum dapat disusun sendiri 
oleh peternak dari bahan bahan pakan 
yang mudah didapat disekitar kita, 
murah harganya tetapi memenuhi 
kebutuhan gizinya. Bioteknologi yang 
terus berkembang menghasilkan sejenis 
probiotik yang berasal dari mikroba 
rumen. Probiotik ini berfungsi untuk 
memecahkan selulosa, hemiselulosa, 
lignin protein serta lemak sehingga 
ransum yang dikonsumsi lebih mudah 
diserap oleh usus. Disamping itu bau 
kotorannya menjadi berkurang. Hal ini 
cocok dengan kondisi wilayah dimana 
peternak berlokasi didaerah padat 
penduduk (Rasyaf M. 1992).
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Azolla

1. Azolla Pinata Sp
Azolla merupakan satu-satunya 

genus dari paku air mengapung suku 
Azollaceae. Terdapat tujuh Spesies 
yang termasuk dalam genus ini. 
Suku Azollaceae sekarang dianjurkan 
untuk digabungkan ke dalam suku 
Salviniaceae, berdasarkan kajian 
morfologi dan molekular dari Smith 
et al. (2006). Komposisi zat gizi azolla 
selengkapnya terdapat pada Tabel 1
Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Azolla

No Komponen Persentase
1 Nitrogen 4,50
2 Fosfor 0,70
3 Kalsium 0,70
4 Kalium 3,30
5 Magnesium 0,60
6 Mangan 0,10
7 Besi 0,20
8 Protein kasar 27,00
9 Lemak kasar 3,20
10 Gula 3,50
11 Amilum 6,50
12 Klorofil 0,50
13 Abu 10,50
14 Serat kasar 9,10

Sumber: Rochdianto 2010

Azolla dikenal mampu bersimbiosis 
dengan bakteri biru-hijau Anabaena 
azollae  dan mengikat nitrogen langsung 
dari udara. Potensi ini membuat Azolla 
digunakan sebagai pupuk hijau baik di 
lahan sawah maupun lahan kering. Pada 
kondisi optimal Azolla akan tumbuh 
baik dengan laju pertumbuhan 35% tiap 
hari. Nilai nutrisi Azolla mengandung 
kadar protein tinggi antara 24 – 30%. 

Kandungan asam amino essensial-
nya, terutama lisin 0,42% lebih tinggi 
dibandingkan dengan konsentrat, 
jagung, dedak, dan beras pecah (Arifin, 
1996) dalam Akrimin 2002.

2. Klasifikasi
Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom : Tracheobionta (Tum-

buhan berpembuluh)
Divisi : Pteridophyta (paku-

pakuan)
Kelas : Pteridopsida
Ordo : Salviniales
Famili : Azollaceae
Genus : Azolla
Spesies : Azolla pinnata

 Di kawasan Timur, Selatan dan 
Tenggara Asia termasuk Indonesia 
di mana banyak diusahakan padi 
sawah, salah satu masalah yang 
dihadapi adalah kesuburan lahan yang 
berkelanjutan. Hal ini sangat penting 
karena saat sekarang yang dipacu adalh 
produksi yang semakin tinggi dari satu 
jenis tanaman yaitu padi sawah, dengan 
target kenaikan produksi untuk setiap 
tahun. Justru pada lahan sawah di 
kawasan tersebut, bahan organik tanah 
dan tingkat nitrogen acapkali terbatas. 
Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan 
sumber nitrogen alternatif sebagai 
suplemen pupuk kimia. Sumber nitrogen 
alternatif ini adalah pupuk hijau. Salah 
satu sumber N alternatif yang cocok 
untuk padi sawah adalah Azolla.

Azolla adalah paku air mini ukuran 
3-4 cm yang bersimbiosis dengan 
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Cyanobacteriapemfiksasi N2. Simbiosis 
ini menyebabkan azolla mempunyai 
kualitas nutrisi yang baik. Azolla sudah 
berabad-abad digunakan di Cina dan 
Vietnam sebagai sumber N bagi padi 
sawah. Azolla tumbuh secara alami 
di Asia, Amerika, dan Eropa.Azolla 
mempunyai beberapa spesies, antara 
lain Azolla caroliniana, Azolla filiculoides, 
Azolla mexicana, Azolla microphylla, 
Azolla nilotica, Azolla pinnata var. 
pinnata, Azolla pinnata var. imbricata, 
Azolla rubra.

Dari beberapa penelitian diperoleh 
bahwa laju pertumbuhan Azolla 
adalah 0,355 – 0,390 gram per hari (di 
laboratorium) dan 0,144 – 0,860 gram 
per hari (di lapang). Pada umumnya 
biomassa Azolla maksimum tercapai 
setelah 14 –28 hari setelah inokulasi. 
Dari hasil penelitian Batan diketahui 
bahwa dengan menginoku-lasikan 200 
g Azolla segar per m2 maka setelah 3 
minggu, Azolla tersebut akan menutupi 
seluruh permukaan lahan tempat Azolla 
tersebut ditumbuhkan. Dalam keadaan 
ini dapat dihasilkan 30 – 45 kg N/
ha berarti sama dengan 100 kg urea. 
Ditemukan juga bahwa Azolla tumbuh 
kembang lebih baik pada musim 
penghujan daripada musim kemarau.

3. Manfaat Azolla
Azolla merupakan sumber N 

dapat mengganti pupuk urea sampai 
100 kg Pakan ternak/hijauan, pakan 
ikan, terutama ayam dan itik. Menekan 
pertumbuhan gulma, dan tanaman 

hias. Kontrol terhadap perkembangan 
nyamuk. Hasil penelitian di Batan. 
Lapisan Azolla di atas permukaan 
lahan sawah dapat menghemat 
penggunaan urea sebesar 50 kg urea/
ha, kadangkala bila musim sangat 
baik Azolla dapat menghemat sampai 
dengan 100 kg urea/ha. Aplikasi Azolla 
untuk menghemat penggunaan pupuk 
buatan. Lokasi: Pusakanegara (Pantura) 
Perlakuan Produksi padi sawah (ton ha).
4. Cara Perbanyakan Azolla

a. Stok Azolla dekat rumah dengan 
bak plastik atau di kolam yang 
tidak ada ikannya.

b. Semprot stok setiap 3 bulan 
sekali dengan pupuk P ( 1 sendok 
makan SP-36 per l air). Sebaiknya 
Sp-36 dihaluskan agar mudah 
larut dalam air. Stok ini digunakan 
untuk bibit yang akan ditanam di 
lapang.

c. Di lapang, petak sawah dibatasi 
dengan bambu seluas 1m2.

d. Dengan mengaplikasikasikan 
Azolla 200 g/m2: Sampai 
dengan hari ke-5, Azolla 
akan berkembang, sehingga 
permukaan lahan tertutup 
penuh; Hari ke-10, menjadi 2 kali 
lipat; Hari ke-15, menjadi 4 kali 
lipat; Hari ke-20, menjadi 8 kali 
lipat

5. Cara Menggunakan Azolla
Cara penggunaan azolla yaitu 

sebagai berikut:
a. Tebar Azolla bersamaan atau 1 

minggu sebelum padi di bibit
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b. Setelah lapangan penuh dengan 
Azolla, lahan dibajak agar Azolla 
terbenam

c. Selanjutnya dilakukan 
penanaman padi dan Azolla 
yang tidak terbenam dibiarkan 
tumbuh.

6. Pemanfaatan Azolla Lainnya

a. Sebagai Media Tanam
Penggunaan Azolla sebagai 

pupuk, selain dalam bentuk segar, 
bisa juga dalam bentuk kering 
dan kompos. Dalam bentuk 
kompos ini, Azolla juga baik 
untuk media tanam aneka jenis 
tanaman hias mulai dari bonsai, 
suplir, kaktus sampai mawar. 
Untuk media tanaman hias, selain 
digunakan secara langsung, 
kompos Azolla ini juga bisa 
dengan pasir dan tanah kebun 
dengan perbandingan 3 : 1 : 1. 
Untuk membuat kompos Azolla, 
caranya cukup mudah. Buat saja 
lubang ukuran (P x L x D) 3 x 2 x 
2 meter. Kemudian Azolla segar 
dimasukkan ke dalam lubang. 
Seminggu kemudian Azolla 
dibongkar. Untuk mengurangi 
kadar air menjadi  15 per-sen, 
Azolla yang sudah terfermentasi 
tersebut lantas dijemur. Setelah 
agak kering, baru dikemas dalam 
kantong plastik atau langsung 
digunakan sebagai media tanam.

b. Pakan Ternak dan Ikan
Selain untuk pupuk dan 

media tanam, Azolla juga dapat 
dimanfaatkan untuk pakan 
ternak, khususnya itik dan 
beragam jenis ikan omnivora 
dan herbivora. Sebagai pakan 
ternak, kandungan gizi Azolla 
cukup baik. Kandungan protein 
misalnya, mencapai 31,25 persen, 
lemak 7,5 persen, karbohidrat 6,5 
persen, gula terlarut 3,5 persen 
dan serat kasar 13 persen. Bila 
digunakan untuk pakan itik, 
penggunaan Azolla segar yang 
masih muda (umur 2 - 3 minggu) 
dicampur dengan ransum pakan 
itik. Berdasarkan hasil penelitian, 
campuran Azolla 15 persen ke 
dalam ransum ini, terbukti tidak 
berpengaruh buruk pada itik. 
Maksudnya, itik tetap menyantap 
pakan campuran Azolla ini 
dengan lahapnya. Produksi telur, 
berat telur dan konversi pakan 
juga tetap normal. Ini berarti 
penggunaan Azolla bisa menekan 
15 persen biaya pembelian 
pakan itik. Tentu saja hal ini 
cukup menguntungkan peternak 
karena dapat mengurangi biaya 
pembelian pakan itik.

Sama seperti untuk itik, bila 
akan dimanfaatkan untuk pakan 
ikan, Azolla bisa diberikan secara 
langsung dalam keadaan segar. 
Boleh juga dengan mengolahnya 
terlebih dulu menjadi tepung. 
Tepung Azolla ini, selanjutnya 
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digunakan sebagai bahan 
campuran untuk membuat 
pakan buatan (pelet) untuk 
ikan.Berdasarkan kaji terap di 
lapangan, dalam keadaan segar 
Azolla bisa diberikan untuk 
pakan ikan gurami, tawes, nila 
dan karper. Dengan pemberian 
pakan berupa Azolla, terbukti 
ikan tetap bisa tumbuh pesat. 
Tak kalah dengan ikan lainnya 
yang diberi pakan buatan berupa 
pelet. Di saat harga pupuk, pakan 
ternak dan ikan mahal seperti 
belakangan ini, tak ada salahnya 
bila Azolla ini menjadi salah satu 
alternatif pilihan yang secara 
finansial cukup menguntungkan.

Rancangan Acak Lengkap (RAL)
Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

merupakan rancangan paling sederhana 
dari beberapa macam perancanngan 
yang baku. Rancangan ini dipergunakan 
jika ingin mempelajari pengaruh 
beberapa perlakuan (t) dengan sejumlah 
ulangan (r) untuk menjadi satuan-satuan 
percobaan (rt). RAL dilakukan dengan 
mengalokasikan pengacakan t kepada 
(rt) satuan percobaan.

Unit-unit percobaan dalam RAL 
dapat berupa sampel ternak (ekor), 
cawan/tabung, area lahan dan lain-
lain yang merupakan satuan unit-unit 
yang diberi batasan sehingga tidak 
mempengaruhi satu-sama dan dengan 
kondisi lingkungan yang relatif dapat 
dikendalikan. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah terjadinya interaksi pengaruh 
dua perlakuan yang berdekatan 
terhadap unit percobaan. Karena kondisi 
sampel dan lingkungan yang homogen, 
maka setiap perlakuan dan ulangan 
mempunyai peluang yang sama besar 
untuk menempati semua plot- plot 
percobaan sehingga pengacakan 
dilakukan secara lengkap.

Akurasi penggunaan RAL akan 
tercapai apabila: 1) bahan percobaan 
homogeny atau relative homogen; 2) 
kondisi lingkungan sama dan dapat 
dikendalikan; dan 3) jumlah perlakuan 
dibatasi. RAL lebih sering digunakan 
dalam percobaan di Laboratorium 
karena kondisi lingkungan dapat 
dikendalikan.

Model Matematis RAL
Dalam RAL, data percobaan 

didistribusikan melalui model 
persamaan sebagai berikut :

Yij		=	µ	+	Ai		+	єiji =  1, 2, 3, …………,a 
j = 1,2,3. ,u

Yijk : Pengamatan Faktor Utama taraf 
ke-i, Ulangan ke-j dan FaktorTambahan 
taraf ke-k
1. µ    : Rataan Umum
2. Ai   : Pengaruh Utama pada taraf ke-i
3. єij   : Pengaruh Galat I pada Faktor 

Utama ke-i danUlangan ke-j
4. єijk  : Pengaruh galat II pada Faktor 

Utama taraf ke-i, Ulangan ke-j 
dan faktor tambahan pada taraf 
ke-k
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METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat
Penelitian tentang Taraf 

Penggunaan Azolla pinnata pada pakan  
terhadap pertambahan bobot badan 
ayam buras dilaksanakan selama 2 (dua) 
bulan, di kampus STPP Manokwari.

Alat dan Bahan
Dalam penelitian ini alat yang 

digunakan yaitu: ember besar 2 buah, 
baskom sedang 5 buah, plastik kemas 
satu pak, timbangan digital satu unit, 
sendok satu buah dan tali rafia satu 
roll. Bahan yang digunakan yaitu: ayam 
buras umur 8 minggu 24 ekor, pakan 
broiller komplit sebanyak 6 sak @ 50 kg, 
azolla 3 karung @ 50 kg dan air minum 
diberikan secara adlibitum.

Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan dua tahap 

yaitu:
1. Tahap Pertama

Pada tahap pertama melaksanakan 
penelitian pendahuluan yaitu selama 
satu minggu dengan Azolla pinata Sp. 
yang diambil dari lokasi persawahan SP 
VII, yang diberikan pada ayam buras dan 
dicampur pakan ayam broiller komplit 
(completed feed) diberikan masing- 
masing 100 gram/ekor/hari. Perlakuan 
pada penelitian ini adalah; tambahan 
pakan Azollapinata Sp. sebanyak 0% 
(sebagai kontrol) berarti sebanyak 100 
gr/ekor/hari, 10%, 30% dan 50% selama 
satu minggu.

Penelitian pendahuluan ini 
dilaksanakan dimaksudkan supaya ayam 

buras yang digunakan sebagai objek 
penelitian ini terbiasa mengkonsumsi 
ransum yang diberikan dengan 
dicampur Azollapinata Sp.
2. Metode

Tahap kedua yaitu pelaksanaan 
penelitian menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL). Adapun variabel 
bebas yang diamati adalah pertambahan 
bobot badan harian dan bobot badan 
akhir. Variabel bebas adalah perlakuan 
yang diberikan dalam penelitian, yaitu 
level pemberian Azolla: P1: 0%; P2: 
10%; P2: 30% dan P3: 50%. Dimana P1 
diberikan 100 gr pakan broiller komplit, 
P2 diberi pakan broiller komplit 90 gr 
dan 10 gr azolla, P2 diberi pakan broiller 
komplit 70 gr dan azolla 30 gr, P3 diberi 
pakan broiller komplit 50 gr dan azolla 
50 gr. Sedangkan variabel terikatnya 
adalah taraf pemberian tambahan pakan 
(feed additive) tanaman air Azolla Sp, 
merupakan variable yang diukur atau 
parameter yang diukur: Nilai Azolla. 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian 
kemudian dianalisis dengan Analisis 
Ragam, yang apabila terdapat pengaruh 
pada perlakuan dilanjutkan dengan uji 
lanjut menggunakan Uji Beda Nyata 
Terkecil (BNT) (Steel dan Torrie, 1984). 
Hasil percobaan tersaji padaTabel 2.
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Tabel 2. Percobaan Rancangan Acak Lengkap Perlakuan Pemberian Azolla pinnata 
pada Ransum Ayam Buras

Ulangan
Tambahan Azolla Perlakuan (%)

P0 (0) P1 (10) P2 (30) P3 (50)
U1 P3U3 P2U1 P041 P1U3
U2 P1U2 P0U3 P3U2 P2U3
U3 P0U2 P2U2 P1U4 P3U1

Total
Rata-rata

Sumber: Steel dan Torrie, 1984

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertambahan Bobot Badan 

Harian dan Bobot Akhir Ayam 
burasdari penelitian ini, diperoleh data 
pertambahan bobot badan harian dan 
bobot akhir ayam buras perlakuan, 
sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Selanjutnya, data pertambahan 

bobot badan harian (pbbh) dan bobot 
badan akhir dianalisis menggunakan 
Analisis Ragam, maka diperoleh hasil 
tanaman Azolla sp tidak menunjukkan 
perbedaan (p > 0.05) baik terhadap 
Pertambahan Bobot Badan Harian 
(PBBH) maupun Bobot Badan Akhir 
ayam buras.

Tabel 1. Rataan Konsumsi Ransum (gr/ekor), Bobot Badan (gr/ekor), Setiap Perlakuan 
Selama 5 Minggu.

Ulangan
Tambahan Azolla Perlakuan (%)

P0 (0) P1 (10) P2 (30) P3 (50)
U1 56,14 56,38 70,83 54,17
U2 58,65 71,67 58,00 46,67
U3 57,77 61,67 43,50 24,17
Total 172,56 189,72 172,33 125,01
Rata-rata 57,52 63,21 57,44 41,67

Hal ini berarti bahwa pemberian 
Azolla sp. berpengaruh terhadap 
pertambahan bobot badan harian 
maupun bobot akhir ayam buras 
menunjukkan adanya kenaikan pada 
perlakuan P1 dan menurun pada 
perlakuan P2 dan P3. Sehingga 
secara terbatas bahwa pemberian 
tambahan pakan tanaman Azolla sp 
pada pakan ayam broiler komplit 

(complete feed) merk Charon Pokphan 
mampu menaikkan bobot badan akhir 
ayam buras dibandingkan kontrol. 
Sedangakan ayam lokal di Jimmy’s 
Farm di Cipanas kenaikan bobot badan 
sebesar 29,31gr/ekor/hari (Fahrudin, 
Wiwin dan Heni, 2016)

Adanya pemberian tanaman 
Azolla sp mampu mempertahankan 
kondisi produktivitas optimum ayam 
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buras, meskipun pada level perlakuan 
R2 (30%) sedikit menurunkan 
performans namun tetap dalam kisaran 
normal. Sebagaimana hasil penelitian 
Basak et al. (2002), pemberian tepung 
Azolla pinnata pada taraf 5 % dalam 
ransum broiler diperoleh bobot badan 
terbaik, yakni 1637 gram pada umur 8 
minggu. Namun, dalam penelitian ini 
untuk level 30% telah menunjukkan 
adanya penurunan bobot badan. 
Hal ini diduga karena semakin tinggi 
penggunaan tepung Azolla sp. justru 
akan menurunkan bobot badan, sebab 
kandungan NDF (Neutral Detergent 
Fibre) menjadi pembatas pada hewan 
monogastrik (Buckingham et al. 1978). 
Tamany et al. (1992) melaporkan bahwa 
lignin yang tinggi, misal diatas 17 % 
dapat menyebabkan pertumbuhan 
yang jelek pada unggas.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian tentang 

berbagai penambahan Azzola sp pada 
ransum ayam buras dapat disimpulkan 
bahwa dapat digunakan sebagai 
tambahan pakan pada pakan ayam 
broiler merk Charun Pokphan untuk 
meningkatkan performans ayam 
buras sampai level 10 %, sehingga hal 
ini merupakan potensi yang dapat 
dikembangkan untuk masa mendatang 
dengan tujuan meningkatkan efisiensi 
pakan dan kemampuan produksi ayam 
buras.

B. Saran
Dalam penelitian ini dapat 

disarankan untuk membudidayakan 
tanaman Azzola sebagai tambahan 
pakan ternak ayam buras, karena 
pengelolaan tanaman air tersebut 
sangat mudah dan cepat berkembang 
sehingga dapat menghemat biaya 
pakan.
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ABSTRACT
Animal welfare is all matters that are related to physical and mental condition of 
animal according to the size of the animal’s natural behavior. Animal welfare need 
to apply to protect the animal from inappropriate treatment by the human. Three 
important aspects on animal welfare are animal welfare on science aspect, ethic 
and law. The objective of this research is to determine the implementation of animal 
welfare aspect on animal slaughter of qurban in district Manokwari Province of West 
Papua. The used method in this research was survey method which was conducted 
on 30 mosques in district Manokwari. The collected data before and after slaughter 
process then analyzed by descriptive quantitative method. Result showed that from 
30 mosques which conducted animal slaughter of qurban 67.17% didn’t apply animal 
welfare aspect before the slaughter process and 83.33% mosques didn’t apply the 
animal welfare aspect on animal slaughter process of qurban. Based on the result can 
be concluded that most of mosques in Manokwari district of West Papua didn’t apply 
animal welfare aspect before the slaughter process and on the slaughter process of 
qurban.

Keywords: Animal welfare, five of freedom, Slaughter animal of qurban.

ABSTRAK
Animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik 
dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan 
dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak 
layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Tiga aspek penting dalam 
kesejahteraan hewan yaitu kesejahteraan hewan dalam aspek sains, etika dan 
hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana penerapan 
aspek kesejahteraan hewan dalam proses pelaksanaan penyembelihan hewan 
qurban di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode survei yang dilakukan di 30 Masjid yang ada 
di wilayah Kabupaten Manokwari. Data yang diperoleh pada saat sebelum proses 
penyembelihan dan saat proses penyembelihan hewan qurban selanjutnya dianalisis 
secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 masjid yang 
melaksanakan penyembelihan hewan qurban 64,17 % masjid belum menerapkan 
aspek kesejahteraan  hewan pada saat sebelum proses penyembelihan hewan 
qurban dan 83,33 % masjid belum menerapkan aspek kesejahteraan hewan pada 
saat proses penyembelihan hewan qurban. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat 
disimpulkan bahwa hampir sebagian besar masjid yang ada diwilayah Kabupaten 
Manokwari Provinsi Papua Barat belum menerapkan aspek kesejahteraan hewan baik 
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pada saat sebelum proses penyembelihan maupun pada saat proses penyembelihan 
hewan qurban.

Kata kunci: Kesejahteraan hewan, lima kebebasan, Penyembelihan, hewan qurban.

PENDAHULUAN

Latar belakang
Animal welfare dalam bahasa 

indonesia berarti kesejahteraan hewan. 
Sedangkan menurut Undang-undang 
No.18 tahun 2009 yang telah direvisi 
menjadi  Undang-Undang No 41 
tahun 2014 Tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, khususnya  animal 
welfare adalah segala urusan yang 
berhubungan dengan keadaan fisik dan 
mental hewan menurut ukuran perilaku 
alami hewan yang perlu diterapkan dan 
ditegakkan untuk melindungi hewan dari 
perlakuan setiap orang yang tidak layak 
terhadap hewan yang dimanfaatkan 
manusia. Standar “yang baik” tentang 
kesejahteraan hewan sangat bervariasi 
antara konteks yang berbeda. Standar 
ini berada di bawah review konstan 
dan diperdebatkan, dibuat dan direvisi 
oleh komunitas kesejahteraan hewan, 
legislator dan akademisi di seluruh 
dunia (Agustina 2017).

Mayoritas masyarakat di Indonesia 
saat ini belum memahami mengenai 
makna  animal welfare secara utuh, 
sehingga masih sulit untuk menjamin 
tercapainya kesejahteraan hewan. 
Seekor hewan dalam keadaan buruk 
kesejahteraannya akan berdampak 
pada terganggunya sistem fisiologisnya 
hingga berdampak pada tingkatan 

kemampuannya untuk bertahan hidup 
dan bereproduksi. Animal welfare 
memiliki 3 aspek penting yaitu: Welfare 
science, Welfare ethics dan Welfare law. 
Dijelaskan lebih lanjut bahwa Welfare 
science mengukur efek pada hewan 
dalam situasi dan lingkungan berbeda, 
dari sudut pandang hewan. Welfare 
ethics mengenai bagaimana manusia 
sebaiknya memperlakukan hewan. 
Welfare law mengenai bagaimana 
manusia harus memperlakukan hewan.  

Lima kebebasan (the five freedom) 
yang kita kenal saat ini merupakan 
hasil karya dari pemerinta Inggris Raya 
dimana pada akhir 1960-an, Pemerintah 
Inggris Raya mendirikan komisi untuk 
menginvestigasi bagaimana binatang 
diperlakukan di pertanian setempat. 
Pada permulaannya, garis kebijaksanaan 
itu hanya sederhana dan memfokuskan 
pada perilaku terhadap binatang di 
pertanian. Akhirnya, garis-garisnya 
menjadi lebih lengkap dan sekarang 
mempunyai jangkauan yang yang lebih 
luas dan telah dikenal sebagai the five 
freedom di seluruh dunia. 

Salah satu konsep mengenai 
animal welfare yang banyak dipakai 
oleh para penyayang binatang adalah 
konsep dari World Society for Protection 
of Animals (WSPA) yang dikenal dengan 
nama five freedom. Kententuan ini  
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mewajibkan semua hewan  hidup 
memiliki hak-hak/kebebasan yaitu : 1. 
Freedom from hunger and thirst (bebas 
dari rasa lapar dan haus). 2. Freedom 
from discomfort (bebas dari rasa panas 
dan ke tidak nyamanan). 3. Freedom 
from pain, injury, and disease (bebas 
dari rasa sakit, cidera dan penyakit) 4. 
Freedom from fear and distress (bebas 
dari rasa takut dan tertekan) 5. Freedom 
to express normal behavior (bebas 
mengekspresikan perilaku normal dan 
alami).

Sasaran animal welfare adalah 
semua hewan yang berinteraksi dengan 
manusia dimana intervensi manusia 
sangat mempengaruhi kelangsungan 
hidup hewan dalam hal ini adalah bukan 
hewan yang hidup di alam melainkan 
hewan yang sudah didomestikasi 
ataupun  hewan liar dalam kurungan 
(Lembaga konservasi, entertainment, 
laboratorium), hewan ternak dan hewan 
potong (ternak besar/kecil), hewan kerja 
dan hewan kesayangan. Kesejahteraan 
hewan dalam hal ini hewan ternak 
khususnya sapi merupakan jenis hewan 
ternak yang banyak disembelih di 
Indonesia terutama pada saat peringatan 
hari raya Idul Adha. Kesejahteraan hewan 
pada sapi yang akan disembelih harus 
mendapat perhatian agar menghasilkan 
daging yang aman, berkualitas, dan 
layak dikonsumsi manusia (Lukman, 
2012). Menurut Arief et al. (2006), 
apabila hewan tidak sejahtera maka 
daging yang dihasilkan akan berwarna 

gelap, memiliki nilai pH yang tinggi dan 
bertekstur keras 

Tujuan penelitian
Tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sampai sejauh 
mana penerapan aspek kesejahteraan 
hewan (animal welfare) pada saat 
proses pelaksanaan penyembelihan 
hewan qurban di masjid-masjid yang 
ada diwilayah Kabupaten Manokwari 
Provinsi Papua Barat. 

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan 

selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 9 
s/d 11 Agustus 2019 yang belokasi di 
beberapa masjid yang ada di Kabupaten 
Manokwari Provinsi Papua Barat

Alat dan Bahan Penelitian
Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kelengkapan 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
survei seperti sepatu lapangan, jas 
laboratorium, buku, bulpoint, kamera 
dan tanda pengenal serta quisioner.

Metode Penelitian
Dalam penelitian ini ada dua 

variabel yang digunakan dalam 
pengambilan data yaitu aspek 
penerapan animal welfare pada saat 
sebelum proses penyembelihan hewan 
qurban (proses penurunan hewan, 
ketersediaan kandang penampungan 
dan ketersediaan pakan dan air minum) 
dan pada saat proses penyembelihan 
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hewan qurban (lokasi penyembelihan, 
proses perebahan hewan qurban, dan 
pada saat proses penyembelihan).

Analisis Data
Data yang diperoleh pada 

saat penelitian baik sebelum proses 
penyembelihan hewan qurban maupun 
saat proses penyembelihan hewan 
qurban akan dianalisis secara deskriptif 
kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hari Raya Idul Adha merupakan 

momen penting bagi umat muslim 
untuk menunaikan ibadah qurban. 
di Manokwari khususnya dan di 
Indonesia pada umumnya. Ibadah 
qurban ditunaikan dengan melakukan 

pemotongan hewan berupa sapi dan 
kambing. Jenis sapi yang di sembelih 
atau diqurbankan di wilayah Manokwari 
secara keseluruhan adalah jenis sapi 
bali karena hanya jenis sapi inilah yang 
banyak dibudidayakan oleh masyarakat 
di daerah tersebut.

Pelaksanaan ibadah qurban 
dalam hal ini adalah pelaksanaan 
penyembelihan hewan qurban harus 
dilaksanakan sesuai dengan tuntunan 
syariat dan adab penyembelihan dan 
hendaknya panitia penyelenggara, 
petugas ataupun masyarakat umumnya 
tidak mengabaikan aspek animal 
welfare dalam proses pelaksanaan 
penyembelihan baik pada saat 
sebelum maupun pada saat proses 
penyembelihan hewan qurban. 

Tabel 1. Persentase   aspek   penerapan   animal  welfare   pada   saat  sebelum  
proses Penyembelihan  hewan  qurban 

Aspek  Animal Welfare yang diterapkan
Belum menerapkan 

Animal Welfare
Sudah menerapkan 

Animal Welfare
Jumlah Masjid (%) Jumlah Masjid (%)

Penurunan hewan ternak dari angkutan 24 80 6 20
Ketersediaan tempat penampungan 27 90 3 10
Ketersediaan pakan 9 30 21 70
Ketersediaan minum 23 76,67 7 23,33
Persentase rata-rata - 64,17 - 35,83

Berdasarkan tabel  diatas dapat 
diketahui bahwa 24 dari 30 masjid yang 
ada di Manokwari belum melakukan 
penerapak aspek animal welfare dalam 
hal penurunan sapi dari kendaraan yang 
mengangkutnya (truk dan pick up) hal 
ini disebabkan karenakan kurangnya 
persiapan atau ketidak tahuan 

dari pengantar ternak dan panitia 
pelaksanaan penyembelihan hewan 
qurban tentang cara menurunkan 
hewan dari kendaraan pengangkut 
sehingga pelaksanaan penurunan 
hewan masih dilakukan berdasarkan 
kebiasaan yang ada di masyarakat. 
Penggunaan tangga penurun pada saat 
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proses penurunan sapi sangat penting 
supaya hewan tidak melompat atau 
tergelincir pada saat proses penurunan. 
Dengan tersedianya tangga penurun 
maka akan dapat mengurangi resiko 
kecelakaan pada sapi. MLA, (2012), 
menyatakan bahwa proses penurunan 
sapi dari atas pengangkutan seharusnya 
menggunakan tangga penurun dengan 
landasan miring untuk mencegah hewan 
terjatuh dan mengalami cidera.

Penerapan aspek animal welfare 
berdasarkan ketersediaan tempat 
penampungan sebelum hewan di 
sembelih juga masih sangat minim. 
Dari 30 masjid, hanya 3 masjid yang 
menyediakan tempat penampungan. 
Tempat penampungan berfungsi  
sebagai tempat istirahat hewan 
sebelum proses penyembelihan 
dilakukan. Tempat penampungan 
sebaiknya memiliki ruang yang cukup 
dan tidak berhimpitan. Selain itu tempat 
penampungan sebainya memiliki atap 
agar sesuai dengan fungsinya. Menurut 

Week et al. (1997), atap berfungsi untuk 
melindungi hewan dari panas dan 
hujan.  Selain tempat penampungan 
ketersediaan pakan dan minum di 
tempat penampungan juga harus 
dimaksimalkan untuk menjaga agar 
hewan  tidak kelaparan dan kehausan. 
Berdasarkan data diatas, 9 dari 30 masjid 
sudah menyediakan pakan baik dengan 
cara memotong rumput  maupun 
dengan cara memindahkan sapi dari 
tempat satu ke tempat lain yang ada 
rumputnya dan 23 dari 30 masjid belum 
menyediakan minum buat hewan yang 
akan dipotong.

Berdasarkan hasil dan pembahasan 
diatas maka dapat di ketahui bawa 
sebagian besar masjid yang ada di 
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua 
Barat belum menerapkan aspek 
animal welfare terutama dalam hal 
penurunan hewan ternak dari angkutan, 
ketersediaan tempat penampungan 
dan ketersediaan air minum bagi hewan 
sebelum proses pemotongan dilakukan.

Tabel 1. Persentase  aspek  penerapan  animal  welfare  pada  saat  proses pelaksanaan 
Penyembelihan  hewan  qurban

Aspek  Animal Welfare yang diterapkan
Belum menerapkan 

Animal Welfare
Sudah menerapkan 

Animal Welfare
Jumlah Masjid (%) Jumlah Masjid (%)

Keberadaan batas pemisah di lokasi 
penyembelihan

25 83,33 5 16,67

Proses perobohan hewan 24 80 6 20
Cara penyembelihan 26 86,67 4 13,33
Persentase rata-rata - 83,33 - 16,67

Berdasaarkan tabel diatas 
diketahui bahwa sebagian besar masjid 

di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua 
Barat belum menerapkan aspek animal 
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welfare pada saat proses penyembelihan. 
Hal ini dimungkinkan bahwa masih 
kurangnya pemahaman masyarakat 
akan pentingnya penerapan animal 
welfare dalam proses penyembelihan 
hewan. Dari 30 masjid, 25 masjid 
belum menyediakan batas pemisah 
antara lokasi penampungan dengan 
lokasi penyembelihan, 24 masjid masih 
melakukan proses perobohan dengan 
cara membanting hewan di tempat 
yang keras tanpa memberi alas terlebih 
dahulu, setelah hewan terjatuh kaki 
hewan diikat dan dimasukkan kayu 
diantara kedua kaki hewan tersebut 
kemudian diinjak. Hanya 6 masjid yang 
sudah melakukan proses perobohan 
ternak dengan menggunakan metode 
standar pada proses perobohan sapi 
(rope squeeze dan metode burley). Hal 
yang sama juga dilakukan pada proses 
penyembelihan. Berdasarkan data diatas 
terdapat 26 masjid belum melaksanakan 
proses penyembelihan dengan baik 
dalam arti masih melaksanakan proses 
penyembelihan dengan cara menggorok 
leher hewan qurban sehingga hal ini 
dapat menyakiti/menyiksa hewan 
qurban tersebut.

Undang-Undang No. 18 Tahun 
2009 Pasal 66 ayat 2 di poin (f) 
menyebutkan bahwa, pemotongan dan 
pembunuhan hewan  harus dilakukan 
dengan sebaik-baiknya sehingga 
hewan terbebas dari rasa sakit, rasa 
takut, tertekan, penganiayaan, dan 
penyalahgunaan. Menurut Rushen 

(1996), penanganan ternak yang tidak 
memperhatikan kaidah kesejahteraan 
hewan menyebabkan rasa sakit dan 
berefek pada perilaku ternak itu 
sendiri. Sedangkan menurut Wahyu 
(2010), pengabaian kesejahteraan 
hewan dapat menimbulkan ketakutan, 
dan stress pada hewan ternak dan 
pada hewan yang akan disembelih 
sehingga akan berdampak buruk 
pada kualitas karkas yang dihasilkan. 
Menurut (Authority, 2013), Buruknya 
kualitas karkas disebabkan karena  
menurunnya persediaan glycogen pada 
otot, meningkatkan  pH daging dan 
pendeknya masa simpan daging. 

Pemahaman masyarakat di 
Indonesia khususnya di Manokwari 
terhadap makna kesejahteraan hewan 
(animal welfare) belum dilakukan secara 
utuh dan masih harus ditingkatkan 
terutama dalam hal pemahaman moral, 
ideologi dan budaya di masyarakat 
yang sangat beragam. Terkadang 
perlakuan yang tidak wajar dilakukan 
oleh masyarakat karena kebiasaan, 
kurangnya kepedulian atau karena 
ketidak tahuan dari masyarakat 
kalau yang dilakukan tersebut telah 
melanggar aspek kesejahteraan 
hewan. Hal ini sejalan dengan 
yang dikemukakan oleh Nasution 
(2003), bahwa rendahnya penerapan 
kesejahteraan hewan  disebabkan karena  
kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang kesejahteraan hewan. Menurut 
Webster (2001), Ada 4 faktor penyebab 
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terjadinya penyembelihan hewan yang 
mengabaikan prinsip animal welfare, 
yaitu karena ketidaktahuan mengenai 
animal welfare, tidak terlatih dan 
kurangnya pengalaman mengenai 
animal welfare serta  tidak adanya 
kepedulian bahwa hewan sebagai 
makhluk hidup perlu penanganan 
tersendiri sesuai dengan hak yang 
dimilikinya.

Penerapan aspek animal welfare 
pada sapi yang akan disembelih harus 
mendapat perhatian yang serius agar 
menghasilkan daging yang aman, 
berkualitas, dan layak dikonsumsi 
manusia (Lukman, 2012). Arief et al. 
(2006) menambahkan bahwa apabila 
hewan tidak sejahtera maka daging 
yang dihasilkan akan berwarna gelap, 
memiliki nilai pH yang tinggi dan 
bertekstur keras. Oleh karena itu untuk 
mendapatkan daging yang aman dan 
berkualitas maka sosialisasi tentang 
pentingnya penerapan kesejahteraan 
hewan (animal welfare) di masyarakat 
harus terus dilakukan karena 
pada hakekatnya menjaga  aspek 
kesejahteraan hewan (animal welfare) 
adalah menjaga manusia itu sendiri. 

Penerapan aspek animal welfare 
adalah tanggung jawab kita bersama baik 
antar lembaga pemerintah, komunitas, 
organisasi, industri, institusi pendidikan, 
asosiasi dokter hewan maupun ilmuwan 
seharusnya ada sebuah hubungan 
yang konstruktif dan positif diantara 
semua pemangku kepentingan untuk 

memastikan adanya penyempurnaan 
dalam penerapan aspek animal welfare 
yang berkesinambungan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan 

maka penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar masjid yang ada 
di wilayah Kabupaten Manokwari belum 
menerapkan aspek kesejahteraan hewan 
(animal welfare) pada saat sebelum 
proses penyembelihan maupun pada 
saat proses penyembelihan hewan 
qurban.
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ABSTRAK
Dalam rangka mengembangkan ternak di daerah tropis dibutuhkan informasi 
toleransi panas dan indeks stres untuk menyusun strategi manajemen pemeliharaan 
yang tepat agar tercipta kondisi lingkungan pemeliharaan yang mendukung ternak 
berproduksi sesuai potensi genetik yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui toleransi panas dan indeks stres kambing Peranakan Etawah (PE) 
sebagai informasi dasar dalam rangka pengembangannya di wilayah kabupaten 
Manokwari. Sepuluh kambing PE dewasa (umur ±3 tahun; 4 jantan dan 6 betina) 
milik peternak setempat digunakan dalam penelitian ini. Suhu rektal (oC), frekuensi 
respirasi (kali/menit), neutrofil (%) dan limfosit (%) diukur pada pukul 07.00 dimana 
kambing belum beraktivitas dan pukul 12.00 sesaat setelah kambing mendapatkan 
perlakuan exercise. Toleransi panas (Heat Tolerance Coefficient, HTC, dan Benezra 
Coefficient, BC) ditentukan berdasarkan data suhu rektal dan/atau frekuensi 
respirasi, sedangkan indeks stres ditentukan berdasarkan rasio neutrofil/limfosit. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai HTC ditemukan < 100, yaitu pada jantan 
78,75±2,50, dan pada betina 78,67±5,28. Nilai rataan HTC kedua jenis kelamin tidak 
berbeda signifikan (P>0,05). Nilai BC ditemukan > 2, yaitu pada jantan 2,51±0,07, 
dan pada betina 2,40±0,11. Nilai BC kedua jenis kelamin tidak berbeda signifikan 
(P>0,05). Indeks stress pukul 07.00 (0,75±0,03) dan pukul 12.00 setelah exercise 
(0,99±0,07) berbeda signifikan (P<0,05). Rendahnya nilai HTC, tingginya nilai BC, 
dan perbedaan indeks stres yang signifikan antara sebelum beraktivitas dan setelah 
excersise mengindikasikan bahwa kambing PE memiliki toleransi panas rendah 
dan indeks stres tinggi. Disimpulkan bahwa pengembangan ternak kambing PE di 
wilayah kabupaten Manokwari dapat dilakukan selama manajemen pemeliharaannya 
mampu meminimalisir cekaman panas matahari langsung yang dapat menurunkan 
produktivitasnya.  

Kata kunci: kambing PE, Heat Tolerance Coefficient, Benezra Coefficient, Indeks Stres.

PENDAHULUAN
Produktivitas ternak dipengaruhi 

oleh faktor genetik dan lingkungan. 
Salah satu faktor lingkungan yang 
dominan mempengaruhi produktivitas 
ternak adalah iklim mikro. Iklim mikro 
merupakan iklim dalam satu wilayah 
spesifik dalam satu area tertentu. 
Potensi genetik seekor ternak tidak 
dapat ditampilkan secara optimal 

apabila dipelihara dalam area dimana 
iklim mikro tidak mendukung bagi 
kehidupannya.

Menurut Yani dan Purwanto (2006), 
ada empat unsur iklim mikro yang dapat 
mempengaruhi produktivitas ternak 
secara langsung yaitu suhu, kelembaban 
udara, radiasi dan kecepatan angin, 
sedangkan unsur lainnya yang 
mempengaruhi produktivitas ternak 
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secara tidak langsung yaitu evaporasi 
dan curah hujan. Interaksi keempat 
unsur iklim mikro tersebut dapat 
menghasilkan suatu indeks dengan 
pengaruh yang berbeda terhadap 
ternak.

Ternak yang dipelihara dalam 
lingkungan dengan suhu dan kelembaban 
udara yang tinggi dapat menyebabkan 
ternak tersebut stres (tercekam) karena 
mengalami ketidak-seimbangan antara 
sistem pengaturan panas tubuh dengan 
lingkungannya (McDowell et al., 1972). 
Stres akibat lingkungan panas yang 
dialami ternak menyebabkan ternak 
tersebut menderita, nafsu makan dan 
konsumsi pakannya menurun sehingga 
mengakibatkan pertumbuhan dan 
produksinya menurun (Hafez, 1968; 
McDowell et al., 1972). Hall et al. (2001) 
dan Kadim et al. (2008) juga menyatakan 
hal yang sama bahwa temperatur 
ambien yang tinggi berpotensi memiliki 
beberapa efek samping fisiologis yang 
mengakibatkan kerugian ekonomi bagi 
usaha peternakan kambing. Termasuk 
juga kerugian akibat penyimpangan 
fungsi reproduksi, stres oksidatif, 
disfungsi enzimatik, ketidakseimbangan 
elektrolit, terganggunya keseimbangan 
endokrin dan asupan pakan dan kualitas 
daging yang menurun  

Pengaruh iklim mikro terhadap 
ternak dapat diketahui dari perubahan 
suhu tubuh, sistem pengontrol syaraf, 
kerja hormon, tingkah laku, konsumsi 
pakan dan air minum serta produksi 

termasuk pertumbuhan (Hafez dan Dyer, 
1969). Suhu udara merupakan faktor 
yang mempengaruhi fisiologis hewan, 
sehingga temperatur lingkungan yang 
ada disekitarnya merupakan faktor 
pembatas untuk kondisi nyaman yang 
diperlukan bagi proses fisiologis yang 
normal (McDowell et al., 1972). Parameter 
fisiologis, seperti laju respirasi, denyut 
jantung, dan suhu rektal, memberi 
respons langsung terhadap stres panas, 
dan akibatnya tingkat ketidaknyamanan 
meningkat. Perubahan tingkat respirasi, 
denyut nadi dan suhu rektal telah 
umum digunakan sebagai indeks 
dari kemampuan adaptasi fisiologis 
terhadap stres panas pada ruminansia 
kecil (Gupta et al., 2013; Adedeji, 2012; 
dan Sharma et al., 2013).  

Bangsa-bangsa ternak memiliki 
kemampuan adaptasi berbeda terhadap 
lingkungannya. Ternak di daerah tropis 
umumnya lebih beradaptasi dengan 
suhu panas dibandingkan dengan 
ternak asal daerah subtropis. Kambing 
Peranakan Etawa (PE) merupakan 
hasil persilangan kambing Etawa (asal 
Jamnapari, India/memiliki iklim tropis 
maupun sub-tropis) dengan kambing 
Kacang (asal Indonesia/iklim tropis) 
yang proses persilangannya dilakukan 
di Indonesia. Kambing PE kini dipelihara 
sebagai ternak tipe dwiguna: potong 
dan perah (Abidin dan Sodiq, 2008). Di 
Kaligesing, kabupaten Purworejo yang 
wilayahnya memiliki suhu lingkungan 
19 – 28oC dan kelembaban 70 – 90% 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019494

(BPS Purworejo, 2018), kambing PE 
mampu beradaptasi dengan lingkungan 
sekitarnya sehingga dapat tumbuh dan 
berkembang biak dengan baik. 

Kabupaten Manokwari memiliki 
luas wilayah mencapai 4.863,49 km2, 
terletak pada posisi di bawah garis 
katulistiwa, antara 0° 14’ s dan 130° 
31’ e, dengan suhu udara maksimum 
31,2oC dan minimum 24,8oC, serta 
kelembaban maksimum 94,3% dan 
minimum 66,3% (BPS Manokwari, 2018). 
Kambing PE baru diintroduksikan di 
wilayah ini sekitar 12  tahun lalu, yaitu 
pada tahun 2007 (Dinas Peternakan, 
Dati II Manokwari, 2018). Dalam rangka 
pengembangan kambing PE di wilayah 
Manokwari maka dilakukan penelitian ini 
untuk memperoleh informasi mengenai 
kemampuan adaptasi bangsa ternak 
tersebut. Kemampuan adaptasi ini dapat 
diketahui dengan mengukur toleransi 
panas dan indeks stresnya. Informasi 
ini berguna sebagai dasar membuat 
strategi manajemen pemeliharaan agar 
mampu tercipta kondisi lingkungan 
pemeliharaan kambing PE di wilayah 
Manokwari yang mendukung ternak 
tersebut mampu berproduksi sesuai 
potensi genetik yang dimilikinya.  

 MATERI DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan 

selama satu bulan di peternakan 
kambing PE milik peternak rakyat di 
wilayah kabupaten Manokwari dan 
di Laboratorium Program Studi D3 

Kesehatan Hewan, Fakultas Peternakan, 
Universitas Papua.

Bahan penelitian yang digunakan 
adalah timbangan kapasitas 100 kg 
(ketelitian 0,1 kg), 10 kambing PE dewasa 
(umur ± 3 tahun berdasarkan informasi 
kondisi gigi geligi) terdiri dari 4 jantan 
dewasa (berat badan 54,6±2,1 kg) dan 
6 betina dewasa (berat badan: 42,1±2,8 
kg), kapas dan alkohol 70%. Alat yang 
digunakan adalah tali pengendali 
kambing, termometer tubuh digital, 
glove, terumo venoject, venoject tube 
mengandung K2EDTA (5cc), termos berisi 
es batu, alat hitung (counter), timer, 
termometer dan higrometer ruang, 
peralatan laboratorium (mikroskop, 
hemositometer, dan lain-lain).

Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif. Variabel 
yang diamati adalah kondisi fisiologis 
kambing-kambing penelitian, yaitu suhu 
rektal (oC) dan frekuensi respirasi (kali 
hembusan/menit) untuk mengetahui 
toleransi panasnya, serta kondisi 
hematologisnya (komponen lekositnya), 
yaitu neutrofil (%) dan limfosit (%) untuk 
mengetahui indeks stressnya.

Pengamatan kondisi fisiologis 
(suhu rektal dan frekuensi respirasi) dan 
kondisi hema-tologis (pengambilan 
sampel darah untuk analisis 
laboratorium) dilakukan dua kali sehari 
selama tiga hari (tiga ulangan), yaitu:
1. Pukul 07.00 pagi, dimana kambing 

penelitian belum beraktivitas.
2. Pukul 12.00 siang, yaitu sesaat 

setelah kambing penelitian 
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mendapat exercise dengan berjalan 
mengelilingi lapangan (100 meter) 
di bawah terik matahari. 

Toleransi panas dihitung 
menggunakan rumus HTC (Heat 
Tolerance Coeficient)  dari Rhoad (1944) 
dan rumus BC (Benezra Coeficient)  dari 
Benezra (1953) yang telah di modifikasi 
oleh Soeharsono (2008), yaitu: 
1. HTC (Heat Tolerance Coeficient)  = 

100 – [10 (T2 – T1)]
2. BC (Benezra Coeficient) = (T2 / T1) + 

(P2 / P2)
Keterangan:
T1 : Suhu rektal pukul 07.00 pagi, 

kambing belum beraktivitas (suhu 
normal).

T2 : Suhu rektal sesaat setelah kambing 
mendapat perlakuan exercise, 
berjalan mengelilingi 

       lapangan (±100 meter) pukul 12 
siang di bawah panas terik matahari.

P1 : Frekuensi respirasi pukul 07.00 
pagi, kambing belum beraktivitas 
(respirasi normal).

P2 : Frekuensi respirasi sesaat setelah 
kambing mendapat perlakuan 
exercise, berjalan

       mengelilingi lapangan (100 meter) 
pukul 12 siang di bawah panas 
terik matahari.
Indeks Stres diketahui dengan 

menghitung rasio antara neutrofil 
dan limfosit. Penghitungan indeks 
stres dilakukan dua kali sehari selama 
3 hari (3 ulangan), yaitu pada pukul 
07.00 ketika kambing penelitian belum 

beraktivitas dan pada pukul 12.00 sesaat 
setelah kambing penelitian mendapat 
perlakuan exercise berjalan mengelilingi 
lapangan (100 meter) di bawah panas 
terik matahari.

Data yang terkumpul dianalisis 
dengan menggunakan uji rataan dua 
populasi independen, untuk mengetahui 
perbedaan temperatur rektal, frekuensi 
respirasi, toleransi panas (HTC maupun 
BC) pada kambing jantan dan betina, 
dan menggunakan uji rataan dua 
populasi dependen untuk mengetahui 
perbedaan tempertur rektal, frekuensi 
respirasi dan indeks stres pada kondisi 
sebelum beraktivitas dan setelah 
exercise. Analisis data dilakukan dengan 
bantuan program Minitab for Windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Toleransi Panas

Toleransi panas pada ternak 
adalah kemampuan ternak dalam 
mengatasi cekaman panas. Ada 
dua macam cara untuk mengetahui 
toleransi panas pada ternak, yaitu cara 
yang direkomendasikan Rhoad (1944) 
untuk memperoleh HTC (Heat Tolerance 
Coeficient) atau Benezra (1953) untuk 
memperoleh BC (Benezra Coeficient). 
Berdasarkan data suhu rektal dan 
frekuensi respirasi terendah yang diukur 
pada pukul 07.00 pagi ketika kambing 
penelitian belum beraktivitas dan data 
suhu rektal dan frekuensi respirasi 
tertingggi yang diukur sesaat setelah 
kambing penelitian mendapat perlakuan 
exersice (berjalan mengelilingi lapangan 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019496

±100 meter pukul 12.00 siang di bawah 
panas terik matahari), telah diperoleh 

HTC dan BC masing-masing kambing 
penelitian seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Fisiologis dan Nilai Toleransi Panas pada Kambing PE Penelitian

No Sex1)
Suhu Rektal Frekuensi Respirasi Toleransi Panas

Terendah2) Tertinggi3) Terendah2) Tertinggi3) HTC4) BC5)

1. ♂ 38,2 40,6 24 33 76 2,44
2. ♂ 38,5 40,3 24 36 82 2,55
3. ♂ 38,7 40,9 25 35 78 2,46
4. ♂ 38,9 41,0 23 35 79 2,58
5. ♀ 38,4 41,2 21 30 72 2,50
6. ♀ 38,7 40,3 22 28 84 2,31
7. ♀ 38,2 40,8 22 30 74 2,43
8. ♀ 38,5 40,8 24 32 77 2,39
9. ♀ 38,7 40,2 25 30 85 2,24

10. ♀ 38,5 40,5 23 34 80 2,53
Rataan ♂ 38,57±0,30ax 40,70±0,32bx 24,00±0,30ax 34,75±1,26bx 78,75±2,50x 2,51±0,07x

Rataan ♀ 38,50±0,19ax 40,63±0,37bx 22,83±1,47ax 30,67±2,07bxy 78,67±5,28x 2,40±0,11x

Rataan ♂+♀ 38,53±0,23a 40,66±0,33b 23,30±1,34a 32,30±2,71b - -
1)  ♂: jantan; ♀: betina.
2) Suhu rektal dan frekuensi respirasi terendah diukur pada pukul 07.00 pagi (standar normal di 

wilayah setempat).
3) Suhu rektal dan frekuensi respirasi tertingggi diukur sesaat setelah mendapat excercise pukul 12.00 

siang.
4) HTC = Heat Tolerance Coeficient; 
5) BC = Benezra Coeficient.
Superskrip huruf pertama yang berbeda (a dan b) dalam baris dan variabel yang sama menunjukkan 
terdapat perbedaan signifikan (P<0,05)
Superskrip huruf kedua yang berbeda (x dan y) dalam kolom yang sama menunjukkan terdapat 
perbedaan signifikan (P<0,05). 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui 
bahwa rataan suhu rektal terendah 
maupun tertinggi sebagai akibat 
perlakuan exercise yang diberikan pada 
kambing PE jantan dan betina relatif 
sama (P>0,05), sementara rataan suhu 
rektal terendah dan tertinggi pada 
masing-masing jenis kelamin kambing 
PE berbeda signifikan (P<0,05). Dalam 
penelitian ini suhu tubuh diukur 
melalui suhu rektal karena suhu rektal 
merupakan indikator yang baik untuk 
menggambarkan suhu internal tubuh 

ternak, dan suhu rektal juga sebagai 
parameter yang dapat menunjukkan 
efek dari cekaman lingkungan terhadap 
kambing. Penelitian ini sesuai dengan 
hasil pengamatan Karstan (2006) bahwa 
rataan suhu tubuh kambing pada 
siang hari lebih tinggi dibandingkan 
pagi dan sore harinya; pada kambing 
yang dikandangkan suhu tubuh pada 
pagi, siang dan sore hari berturut-
turut 37,93oC, 38,40 oC dan 37,13oC, 
sedangkan kambing yang ditambatkan 
memiliki suhu tubuh lebih tinggi, yaitu 
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pagi, siang dan sore hari berturut-turut 
adalah 38,30oC, 39,2oC dan 38,7oC. 
Dalam kondisi normal (pukul 07.00 
dimana kambing penelitian masih 
berada dalam kandang dan belum 
diberi pakan/belum beraktivitas), rataan 
suhu rektal jantan (38,57±0,300C) dan 
betina (38,50±0,190C) masih berada 
dalam kisaran normal sebagaimana 
yang diinformsikan Gross (2009), yaitu 
berkisar 38,5–39,7oC.

Pada variabel frekuensi respirasi, 
diketahui bahwa tidak ada perbedaan 
(P>0,05) rataan frekuensi terendah 
(normal) pada kambing PE jantan dan 
betina, sedangkan rataan frekuensi 
respirasi tertinggi sebagai akibat 
perlakuan exersice yang diberikan pada 
kambing jantan dan betina berbeda 
signifikan (P<0,05), dimana terlihat 
bahwa rataan frekuensi respirasi 
tertinggi pada kambing PE jantan lebih 
tinggi dibandingkan betina. Adapun 
perbandingan rataan frekuensi respirasi 
terendah dan tertinggi baik pada 
kambing PE jantan maupun betina 
berbeda signifikan (P<0,05), dimana 
perlakuan excercise memberikan efek 
signifikan terhadap peningkatan 
frekuensi respirasi.

Dalam penelitian ini rataan 
frekuensi respirasi terendah (kondisi 
normal: pukul 07.00 pagi dan belum 
beraktivitas) adalah 24,00±0,82 kali 
hembusan/menit pada yang jantan 
dan 22,83±1,47 kali hembusan/menit 
pada yang betina. Angka ini menurut 

Robertshaw dan Dmiel (1983) masih 
berada pada kisaran frekuensi respirasi 
normal, yaitu berkisar 15 hingga 30 kali 
hembusan/menit, namun angka rataan 
temuan penelitian ini sedikit lebih tinggi 
dari kisaran normal menurut Gross 
(2009), yakni 15 – 20 kali hembusan/
menit. Hal ini mungkin karena pengaruh 
umur dan berat badan kambing PE 
penelitian serta kondisi iklim mikro di 
wilayah Manokwari lebih tinggi sehingga 
faktor-faktor ini menyebabkan kondisi 
normal frekuensi respirasi kambing PE 
di Manokwari lebih tinggi dari yang 
disebutkan Gross (2009). Hasil penelitian 
ini juga sesuai dengan pernyataan 
Smith dan Mangkoewidjaojo (1988) 
bahwa frekuensi respirasi bervariasi 
antara lain tergantung dari besar badan, 
umur, dan aktivitas tubuh. Dalam 
penelitian ini berat badan kambing 
PE jantan (54,65±2,10 kg) lebih tinggi 
dibandingkan berat badan kambing PE 
betina (42,07±2,81 kg).

Akibat perlakuan exercise 
yang diberikan dalam penelitian ini 
menyebabkan suhu rektal dan frekuensi 
respirasi meningkat signifikan. Menurut 
Hamzaoui et al. (2013) peningkatan 
frekuensi respirasi ini merupakan 
upaya hewan untuk mempertahankan 
suhu normal tubuh mereka dengan 
meningkatkan pembuangan panas 
mereka melalui peningkatan frekuensi 
respirasi. Peningkatan frekuensi respirasi 
ini berkorelasi positif dengan peningkatan 
suhu tubuh. Dalam penelitian ini 
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perlakuan exersice merupakan aktivitas 
otot, dan peningkatan aktivitas otot 
kambing menurut Davendra (1987) 
dapat menyebabkan pengingkatan 
frekuensi denyut jantung dan frekuensi 
respirasi. Selain itu, suhu lingkungan 
yang panas ketika exersice juga akan 
meningkatkan frekuensi respirasi. 
Phulia et al., 2010 juga menemukan 
hal serupa dimana frekuensi respirasi 
ditemukan meningkat akibat pengaruh 
peningkatan suhu lingkungan. Hal ini 
sesuai pernyataan McDowell (1972) 
bahwa dengan meningkatnya suhu 
lingkungan maka reaksi pertama dalam 
menghadapi keadaan ini adalah dengan 
panting (terengah-engah). Peningkatan 
frekuensi respirasi ini merupakan salah 
satu mekanisme pengaturan suhu 
tubuh. Kecepatan respirasi meningkat 
sebanding dengan meningkatnya suhu 
lingkungan. Menurutnya, meningkatnya 
frekuensi respirasi menunjukkan 
meningkatnya mekanisme tubuh 
untuk mempertahankan keseimbangan 
fisiologik dalam tubuh hewan. Sarangi 
(2018) juga menyebutkan bahwa 
perubahan ekstrim pada faktor-faktor 
alam dapat mengubah homeostasis, 
yang dapat menyebabkan hewan 
mengalami stres termal. 

Menurut Silanikove (2000), tingkat 
frekuensi respirasi dapat digunakan 
untuk menggolongkan tingkat stres 
yang dialami seekor ternak, yaitu  stres 
tingkat rendah (frekuensi respirasi 40–60 
kali/menit), sedang (frekuensi respirasi 

60–80 kali/menit), tinggi (frekuensi 
respirasi 80–120 kali/menit, dan parah 
(frekuensi respirasi > 200 kali/menit. Bila 
mengacu berdasarkan penggolongan 
ini maka kambing penelitian hampir 
tergolong mengalami stres tingkat 
rendah, karena frekuensi respirasi pasca 
exersice berada pada kisaran 30 – 36 kali 
hembusan/menit (Tabel 1).

Pada Tabel 1 diketahui bahwa 
toleransi panas yang diukur berdasarkan 
rumus Rhoad (1944) atau dikenal 
dengan HTC (Heat Tolerance Coefficient) 
pada kambing PE jantan dan betina tidak 
berbeda signifikan (P>0,05). Menurut 
Rhoad (1944) HTC bervariasi dari nilai 0 
hingga 100, dimana semakin tinggi nilai 
HTC berarti tingkat toleransi panasnya 
semakin baik. Nilai HTC pada kambing 
PE yang ditemukan pada penelitian ini 
berada di bawah nilai 100, tepatnya 
pada yang jantan berkisar dari 76 hingga 
82, dengan rataan 78,75±2,50, dan pada 
yang betina berkisar dari 72 hingga 85, 
dengan rataan 78,67±5,28. Berdasarkan 
data yang diperoleh ini memperlihatkan 
bahwa kambing PE betina dewasa 
memiliki nilia HTC dengan rentang yang 
lebih luas dibandingkan yang jantan 
dewasa, namun berada di bawah nilai 
100. Walaupun demikian secara statistik 
nilai HTC kambing PE jantan dan betina 
yang ditemukan dalam penelitian ini 
tidak berbeda signifikan (P>0,05). 
Rendahnya nilai HTC yang ditemukan ini 
baik pada yang jantan maupun betina 
mengindikasikan bahwa kambing PE 
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yang dipelihara di wilayah kabupaten 
Manokwari memiliki toleransi panas 
yang relatif rendah.

Dalam penelitian ini diukur pula 
toleransi panas berdasarkan rumus 
Benezra (1953). Nilai toleransi panas 
berdasarkan rumus Benezra (1953) atau 
BC (Benezra Coefficient) minimum sama 
dengan 2 (dua), artinya meningkatnya 
BC dari nilai 2 mengindikasikan tingkat 
toleransi panas yang rendah. Nilai BC 
pada kambing PE yang ditemukan 
pada penelitian ini berada di atas nilai 
2, atau tepatnya pada yang jantan 
berkisar dari 2,44 hingga 2,58, dengan 
rataan 2,51±0,07, dan pada yang betina 
berkisar dari 2,24 hingga 2,53, dengan 
rataan 2,40±0,11. Berdasarkan data 
ini terlihat bahwa kambing PE betina 
dewasa memiliki nilai BC dengan rentang 
yang lebih luas dibandingkan kambing 
PE jantan dewasa, namun berada di atas 
nilai 2 (dua). Walaupun demikian secara 
statistik nilai BC kambing PE jantan 
dan betina dalam penelitian ini tidak 
berbeda signifikan (P>0,05). Tingginya 
nilai BC yang ditemukan pada kambing 
PE penelitian ini baik pada yang jantan 
maupun betina mengindikasikan bahwa 
kambing PE memiliki toleransi panas 
yang relatif rendah di wilayah kabupaten 
Manokwari. 

Kedua informasi toleransi panas 
di atas, yaitu rendahnya nilai HTC dan 
tingginya nilai BC pada kambing PE 
di wilayah kabupaten Manokwari, 
menunjukkan bahwa pemeliharaan 

kambing PE di wilayah kabupaten 
Manokwari membutuhkan tempat 
yang terlindung dari terik panas 
matahari. Hal ini perlu dilakukan untuk 
mencegah penurunan produktivitas 
akibat cekaman panas. Selain itu teknik 
pengkabutan dalam kandang kambing 
untuk mengatasi kondisi suhu buruk 
dalam kandang yang ditemukan oleh 
Qisthon dan Hartono (2019) patut pula 
dicontoh. Dalam penelitiannya, Qisthon 
dan Hartono (2019) menemukan bahwa 
melalui memodifikasi kondisi mikro 
klimat kandang kambing dengan teknik 
pengkabutan dalam kandang dapat 
menurunkan suhu dalam kandang 
secara signifikan (suhu kandang tanpa 
pengkabutan sebesar 30,2±1,60C 
dan dengan pengkabutan sebesar 
28,6±1,40C). Selain itu dengan teknik 
ini juga dapat sekaligus menurunkan 
frekuensi respirasi dan suhu rektal, 
dimana kondisi kandang tanpa 
dan dengan pengkabutan memiliki 
perbedaan frekuensi respirasi yang 
signifikan, yaitu 42,8±1,77 kali/menit 
dan 35,7±1,18 kali/menit, sedangkan 
perbedaan suhu rektal tidak signifikan, 
yaitu 38,7±0,10C dan 38,6±0,10C. 

Indeks Stres
Secara hematologis, stres pada 

ternak dapat diukur dengan menghitung 
secara manual indeks stres, yaitu rasio 
neutrofil/limfosit (N/L). Data persentase 
neutrofil dan limfosit serta rasio 
neutrofil/limfosit (N/L) pada kambing 
PE penelitian pukul 07.00 pagi, ketika 
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kambing masih berada dalam kandang 
dan belum melakukan aktivitas rutin 
(N1, L1, dan N/L1) dan sesaat setelah 
mendapatkan perlakuan exercise pukul 
12.00 siang (N2, L2, dan N/L2) disajikan 
dalam Tabel 2. 

Pada kambing, Gross (2009) 
melaporkan bahwa persentase neutrofil 
yang normal berkisar 11–48% dan 
limfosit 50–85%. Mengacu pada laporan 
Gross (2009) ini maka rataan persentase 
neutrofil yang ditemukan pada kambing 
penelitian ketika masih berada dalam 
kandang dan belum melakukan aktivitas 
rutin (N1) masih tergolong normal, 
namun rataan persentase neutrofil 
ketika pasca excersice (N2) berada di 
atas normal. Untuk persentase limfosit 
ketika masih berada dalam kandang 
dan belum melakukan aktivitas rutin (L1) 
tergolong normal dan rataan persentase 
neutrofil ketika pasca excersice (N2) 
terjadi penurunan namun masih berada 
dalam kisaran normal. Peningkatan 
persentase neutrofil dan penurunan 
limnfosit pada kondisi stres, menurut 
Chastain dan Ganjam (1986), disebabkan 
kadar kortisol meningkat pada 
kondisi stres sehingga menyebabkan 
neutrofilia karena terjadinya stimulasi 
pembentukan neutrofil dan pelepasan 
neutrofil dari sumsum tulang, dilain 
pihak meningkatknya kadar kortisol 
dapat menyebabkan limfopenia dan 
penurunan mitosis limfosit dari sumsum 
tulang.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa 

kadar neutrofil, limfosit, dan rasio 
neutrofil/limfosit pada kambing jantan 
(♂) dan betina (♀) baik ketika belum 
beraktivitas (pukul 07.00) maupun 
sesaat setelah mendapat perlakuan 
exercise pada pukul 12.00 tidak berbeda 
signifikan (P>0,05), yaitu N1♂ vs N1♀,  N2♂ 

vs N2♀, L1♂ vs L1♀, L2♂ vs L2♀,  NL1♂ vs NL1♀, 
dan NL2♂ vs NL2♀. Namun perbedaan 
kadar neutrofil, limfosit, dan rasio 
neutrofil/limfosit pada kambing jantan, 
betina maupun gabungan jantan-betina 
ditemukan signifikan (P<0,05) ketika 
dilakukan pembandingan sebelum 
beraktivitas pukul 07.00 dan sesaat 
setelah mendapat perlakuan exercise 
pada pukul 12.00, yaitu (N1 vs N2, L1 
vs L2, dan NL1 vs NL2). Keadaan ini 
menunjukkan bahwa perlakuan exercise 
pada kambing penelitian menyebabkan 
terjadinya peningkatan jumlah neutrofil 
dan penurunan jumlah limfosit, serta 
peningkatkan rasio N/L secara signifikan, 
artinya indeks stress kambing meningkat 
yang mengindikasikan bahwa perlakuan 
exercise tersebut menyebabkan kambing 
mengalami stres. 

Kondisi serupa juga dialami pada 
kambing yang pindah satu tempat 
ke tempat lain menggunakan alat 
transportasi. Kannan et al. (2000) 
melaporkan hasil penelitiannya bahwa 
kambing akan mengalami stress akibat 
trransportasi, yaitu terjadi peningkatan 
jumlah neutrofil dan penurunan jumlah 
limfosit. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
rasio N/L kambing menjadi lebih tinggi 
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setelah proses transportasi dibandingkan 
sebelum proses transportasi. Penelitian 
yang dilakukan oleh Ambore et al. 
(2009) juga menunjukkan adanya 
peningkatan neutrofil pada kambing 
setelah proses transportasi dan terjadi 

eosinopenia, yakni jumlah eosinofil lebih 
rendah dari yang diharapkan sehingga dapat 
menjadi prediktor infeksi bakteri. Hal ini 
menurutnya diduga merupakan respon 
dari kortisol di dalam darah. 

Tabel 2. Data Persentase Neutrofil (N), Limfosit (L), dan rasio N/L Kambing PE 
Penelitian

No. Sex1)
Neutrofil (N)2) Limfosit (L)3) N/L4)

N1 N2 L1 L2 N/L1 N/L2

1. ♂ 42,52 54,71 56,25 54,89 0,76 1,00
2. ♂ 41,62 54,00 56,14 53,72 0,74 1,00
3. ♂ 41,74 48,43 54,35 50,43 0,77 0,96
4. ♂ 43,00 51,29 59,66 54,39 0,72 0,94
5. ♀ 39,33 53,62 48,54 45,64 0,81 1,17
6. ♀ 41,82 50,77 56,50 52,72 0,74 0,96
7. ♀ 41,80 49,48 59,38 55,82 0,70 0,89
8. ♀ 42,23 52,97 56,00 54,61 0,75 0,97
9. ♀ 41,68 52,81 55,46 52,46 0,75 1,01
10. ♀ 42,26 49,79 54,97 51,85 0,77 0,96

Rataan ♂ 42,22±0,65ax 52,11±2,86bx 56,60±2,22ax 53,36±2,01bx 0,75±0,02ax 0,98±0,03bx

Rataan ♀ 41,52±1,10ax 51,57±1,78bx 55,14±3,58ax 52,18±3,53bx 0,75±0,03ax 0,99±0,10bx

Rataan ♂+♀ 41,80±0,97a 51,79±2,14b 55,72±3,06a 52,65±2,94b 0,75±0,03a 0,99±0,07b

1) ♂: jantan; ♀: betina.
2) Persentase Neutrofil (N): N1 persentaase neutrofil  pada pukul 07.00 pagi; N2 persentase neutrofil 

pada pukul 12.00 siang.
3) Persentase Limfosit (L): L1 persentaase neutrofil  pada pukul 07.00 pagi; L2 persentase neutrofil 

pada pukul 12.00 siang.
4) Rasio Neutrofil/Limfosit (N/L): N/L1 adalah rasio neutrofil/limfosit pada pukul 07.00 pagi; N/L2 

adalah rasio neutrofil/limfosit pada 
    pukul 12.00 siang. 
Superskrip huruf pertama yang berbeda (a dan b) dalam baris dan variabel yang sama menunjukkan 
terdapat perbedaan signifikan (P<0,05)
Superskrip huruf kedua yang berbeda (x dan y) dalam kolom yang sama menunjukkan terdapat 
perbedaan signifikan (P<0,05). 

Perubahan rasio N/L tidak hanya 
terjadi pada hewan yang mengalami 
stres transportasi, tetapi juga pada 
hewan yang dikandangkan di tempat 
penangkaran. Penelitian yang dilakukan 
oleh Maheshwari (2008) terhadap 
Owa Jawa di tempat penangkaran 

menunjukkan adanya gambaran rasio 
N/L yang relatif tinggi. Hal ini diduga 
bahwa Owa Jawa tersebut berada dalam 
keadaan tercekam, kemungkinan karena 
perlakuan pada saat penangkapan atau 
pembiusan.

Sarangi (2018) menjelaskan bahwa 
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stres panas memberikan efek negatif 
pada produktivitas dan kesejahteraan 
hewan ruminansia kecil. Stres akibat 
paparan panas pada kambing 
mempengaruhi fungsi biologis secara 
negatif, mengubah kadar antioksidan dan 
berbagai hormon yang menyebabkan 
gangguan kesehatan, produksi, dan 
reproduksinya. Kambing menunjukkan 
berbagai respons terhadap stres 
panas pada tingkat perilaku, fisiologis, 
molekuler/seluler, hematologis, 
biokimiawi, dan imunologi. Stres panas 
berdampak buruk bagi kenyamanan 
hewan, konsumsi air, asupan pakan, 
kualitas dan produksi susu, kualitas 
daging, serta reproduksi dan kesuburan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan 
penelitian terdahulu (Kannan et al. 2000; 
Ambore et al. 2009; Maheshwari, 2008) 
dan penjelasan Sarangi (2018) diperoleh 
petunjuk bahwa untuk pengembangan 
ternak kambing PE di wilayah kabupaten 
Manokwari, strategi manajemen harus 
diterapkan untuk mengatasi kondisi 
lingkungan yang panas. Bangunan 
perkandangan harus dirancang 
sedemikian rupa untuk meminimalisir 
dampak negatif dari panas matahari 
terhadap kesehatan dan produksi ternak. 
Apabila pemeliharaan kambing PE akan 
dilakukan di padang penggembalaan 
(sistem ranch), mengingat wilayah 
kabupaten Manokwari masih memiliki 
lahan yang luas, maka mutlak 
dibutuhkan keberadaan pohon-pohon 
rindang yang berguna sebagai tempat 

bernaung kambing-kambing dari terik 
matahari di tengah hamparan padang 
penggembalaan. Kontrol terhadap 
ketersediaan air minum, terutama 
disiang hari perlu mendapat perhatian 
serius. Untuk memperoleh hasil yang 
optimal, peternak memiliki peran 
penting, harus senantiasa mengamati 
perilaku ternaknya terutama dalam 
kondisi cuaca ekstrim panas disiang 
hari. Peningkatan suhu tubuh dan laju 
respirasi adalah tanda paling penting 
untuk stres panas pada kambing (Alam 
et al., 2011).  

KESIMPULAN
Kambing PE jantan maupun betina 

yang dipelihara di wilayah kabupaten 
Manokwari, provinsi Papua Barat 
memiliki nilai HTC relatif rendah (di 
bawah angka 100), nilai BC relatif tinggi 
(di atas angka 2), dan rasio neutrofil/
limfosit yang mudah meningkat secara 
signifikan akibat cekaman panas. Hal 
ini menunjukkan bahwa kambing PE di 
wilayah kabupaten Manokwari memiliki 
toleransi panas yang rendah dan mudah 
stress akibat cekaman panas. Dengan 
demikian untuk pengembangan ternak 
kambing PE di wilayah kabupaten 
Manokwari maka kandang dan/atau 
pohon-pohon rindang di hamparan 
padang penggembalaan mutlak 
diperlukan sebagai upaya mencegah 
penurunan produktivitas akibat 
cekaman panas. 
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PENELITIAN KUALITAS SUSU SAPI PASCA ERUPSI MERAPI DI YOGYAKARTA

Nurdianti1 dan Heru Susetya2

1 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Jawa Timur, Indonesia
2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK
Penelitian kualitas susu sapi pasca erupsi Merapi telah dilakukan pada Tahun 2012 di 
wilayah yang terdampak erupsi, meliputi pemeriksaan fisik, kimia, dan mikrobiologis. 
Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kualitas susu berdasarkan beberapa kriteria 
syarat mutu susu segar sesuai SNI 3141.1:2011.   
Sebanyak 40 sampel susu diambil secara acak dari sapi peternak di wilayah yang 
terdampak erupsi Merapi. Setiap sampel diambil sebanyak 500 ml dan 10 ml ke 
dalam tabung steril dan dimasukkan ke dalam kotak pendingin yang berisi es 
batu. Pada sampel 500 ml dilakukan pemeriksaan fisik dan kimia susu meliputi 
pemeriksaan warna, bau, rasa, kekentalan, uji alkohol, uji derajat asam, pengukuran 
berat jenis, kadar lemak, dan berat kering tanpa lemak. Pada sampel 10 ml dilakukan 
pemeriksaaan mikrobiologis yaitu total bakteri dengan media Plate Count Agar 
(PCA) (Oxoid).
Hasil penelitian menunjukan bahwa angka lempeng total bakteri pada susu yang diuji 
42,5% lebih dari 1.106 cfu/ml dengan rata-rata 1,1.106±0,786 cfu/ml.  Pemeriksaan 
warna, bau, rasa, kekentalan 12,5% mengalami perubahan, uji alkohol  97,5% positif, 
rata-rata derajat asam 7,325±2,9211°SH, berat jenis 1,027±0,0026 pada suhu 27,5°C, 
kadar lemak 3,495±1,7227%, bahan kering tanpa lemak (BKTL) 8,433 ± 0,9909%.
Berdasarkan syarat mutu susu segar standar SNI 3141.1:2011 ditemukan rata-rata 
angka lempeng total bakteri lebih tinggi dari standar. Pemeriksaan warna, bau, rasa, 
kekentalan, dan uji alkohol beberapa sampel belum sesuai standar. Sedangkan rata-
rata derajat asam, berat jenis, kadar lemak, bahan kering tanpa lemak susu yang diuji 
sesuai standar. Kualitas susu sapi pasca erupsi Merapi di wilayah yang terdampak 
erupsi belum sepenuhnya memenuhi syarat mutu susu segar. Hal ini disebabkan 
penerapan higiene dan sanitasi oleh peternak belum maksinal. Kualitas susu dapat 
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan higiene dan sanitasi.

Kata kunci: angka lempeng total bakteri, total plate count, kualitas susu 

PENDAHULUAN
Menurut SNI 3141.1: 2011, susu 

segar adalah cairan dari ambing sapi 
sehat dan bersih yang diperoleh 
dengan cara pemerahan yang benar, 
kandungan alaminya tidak dikurangi 
atau ditambah sesuatu apapun dan 
belum mendapat perlakuan apapun 
kecuali pendinginan. Purnomo dan 

Adiono (2010), menyatakan komposisi 
susu dapat sangat beragam tergantung 
pada beberapa faktor, tetapi angka rata-
rata semua jenis kondisi dan jenis sapi 
perah adalah lemak 3,9%, protein 3,4%, 
laktosa 4,8%, abu 0,72%, air 87,10%, dan 
bahan lain dalam jumlah sedikit seperti 
sitrat, enzim- enzim, fospolipid, vitamin 
A,B,C. 
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Pemeriksaan susu dapat dilakukan 
secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. 
Pemeriksaan fisik dengan memeriksa 
warna, rasa dan aroma susu dengan 
indera, sedangkan pemeriksaan 
secara kimia dilakukan menggunakan 
zat kimia atau reaksi kimia tertentu. 
Pemeriksaan mikrobiologi dilakukan 
dengan mikroskopis, bakteriologis, dan 
biokemis (Waluyo, 2008).

Secara fisik, susu segar yang 
baik adalah berasa baik (organoleptik 
normal), berbau normal, dan juga 
mempunyai penampakan yang baik. 
Warna susu yang baik adalah dari putih 
sampai putih kekuningan. Susu segar 
harus mempunyai kandungan bakteri 
total (total plate count) yang rendah 
dan bebas dari bahan campuran lain. 
Pengujian susu segar perlu dilakukan 
untuk mengetahui kemungkinan 
kerusakan susu pasca pemerahan dan 
selama dalam perjalanan (Widodo, 
2003). Tidak ada perbedaan produksi 
dan kualitas susu pada peternakan sapi 
perah di dataran rendah dan dataran 
tinggi (Asrudin dkk. 2014). 

Menurut Widodo (2003), 
kualitas mikrobiologi ditentukan oleh 
kandungan mikroba (khususnya bakteri 
yang terkandung) dalam susu. Bahri dkk. 
(2009) menyatakan, jumlah total bakteri 
sebanding dengan tingkatan mastitis. 
Menurut Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian Yogyakarta (2011), sapi perah 
yang terkena dampak erupsi Merapi 
mengalami mastitis akut maupun 

kronis, dan produksi susu turun hingga 
90%.  Menurut Zalizar (2009), mastitis 
menyebabkan penurunan produksi 
dan kualitas susu sehingga susu tidak 
dapat dijual (ditolak) oleh Koperasi atau 
Perusahaan Pengolah Susu. Mastitis 
disebabkan oleh adanya infeksi bakteri 
ke dalam ambing (Wahyuni dkk., 
2005). Mastitis adalah peradangan 
interna ambing yang sebagian besar 
disebabkan mikroorganisme (80% 
disebabkan bakteri). Faktor utama yang 
berpengaruh terhadap mastitis adalah 
hewan, lingkungan, dan penyebab 
mastitis. Ketika kondisi lingkungan 
memburuk akibatnya daya tahan tubuh 
ternak menurun sehingga mudah terjadi 
mastitis (Sanjaya dkk., 2007). 

Susu segar yang berkualitas dan 
bermutu mempunyai kandungan yang 
sesuai standar. Syarat mutu susu segar 
telah tertuang dalam SNI 3141.12011 
seperti tertera pada Tabel 1.
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Tabel 1. Syarat mutu susu segar menurut SNI 3141.12011
No. Karakteristik Satuan Syarat 
1 Berat jenis (pada suhu 27,5°C) gr/ml 1,027
2 Kadar lemak minimum % 3
3 Kadar BKTL minimum % 7,8
4 Kadar protein minimum % 2,8
5 Warna, bau, rasa - TAP
6 Derajat asam °SH 6,0-7,5
7 pH - 6,3-6,8
8 Uji alkohol 70% - Negatif
9 Cemaran mikroba maksimum

a.       TPC cfu/ml 1.106

b.      Staphyloccocus aureus 1.102

c.       Enterobactericeae 1.103

 Bakteri pencemar dalam susu 
dapat diklasifikasikan menjadi dua, 
yaitu bakteri patogen dan bakteri 
pembusuk (Suwito, 2010). Pertumbuhan 
mikroba dalam susu dapat menurunkan 
mutu dan keamanan pangan susu, 
yang ditandai oleh perubahan rasa, 
aroma, warna, konsistensi, dan tampilan 
(Handayani dan Purwanti, 2010).

Pemeriksaan total plate count 
(TPC) perlu dilakukan untuk mengetahui 
kualitas susu. Pemeriksaan TPC dapat 
dilakukan dengan metode hitungan 
cawan (Jayarao dkk., 2006). Menurut 
Widodo (2003), metode total plate count 
ini dapat menghitung jumlah mikrobia 
dalam jumlah paling sedikit sekalipun. 
Jumlah mikrobia yang terhitung 
merupakan mikrobia hidup, sehingga 
dapat mencerminkan mikrobia aktif 
dalam susu segar. 

MATERI DAN METODE
Sampel yang diambil adalah 

susu segar dari 40 ekor sapi berasal 
dari 26 peternak pada 17 lokasi yang 
berbeda, setiap ekor diambil satu 
sampel susu dari keempat ambing yang 
dicampur menjadi satu, di wilayah yang 
terdampak erupsi Merapi.  Sampel susu 
yang diambil sebanyak 500 ml dan 10 
ml didalam tabung steril dari tiap sapi 
kemudian dimasukkan dalam icebox 
berisi es yang selanjutnya dibawa ke 
Laboratorium Kesehatan Masyarakat 
Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Gadjah Mada untuk 
dilakukan pengujian kualitas susu 
meliputi pemeriksaan fisik dan kimia 
yaitu pemeriksaan warna, bau, rasa, 
kekentalan, uji alkohol, derajat asam, 
pengukuran berat jenis, kadar lemak, 
dan berat kering tanpa lemak yang 
dihitung berdasarkan rumus Fleischman. 

Pemeriksaan mikrobiologis 
dengan uji angka lempeng total bakteri 
(total plate count) menggunakan 
media Plate Count Agar (PCA) (Oxoid). 
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Penghitungan dan pelaporan hasil uji 
sesuai metode pada SNI 2897:2008. 

Kegiatan yang dilakukan selama 
penelitian meliputi pengambilan 
sampel susu segar, uji kualitas susu 
di laboratorium, dan pengumpulan 
data penerapan higiene dan ssanitasi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
pengamatan secara langsung dan 
wawancara pada peternak. Hasil kualitas 
susu segar dianalisis dengan metode 
deskriptif dan dibandingkan dengan 

standar syarat mutu susu segar menurut 
SNI 3141.1:2011. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Mikrobiologis Susu Sapi
Hasil penelitian menunjukan 

bahwa angka lempeng total bakteri 
atau Total Plate Count dengan kriteria 
“kurang dari” 106 cfu/ml adalah 57,5%, 
dan lebih dari 106 cfu/ml adalah 42,5% 
seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Angka Lempeng Total Bakteri 

Asal susu Jumlah 
Sampel

Kriteria Kualitas Susu Standar SNI 
3141.1:2011

(cfu/ml)<106 (cfu/ml) >106 (cfu/ml)
Rata- rata ± SD 
(cfu/ml)

Sapi dari  Wilayah 
terdampak erupsi 

Merapi
40 57,5% (23/40) 42,5% (17/40) 1.1 ± 0.786 1.106

Rata-rata angka lempeng total 
bakteri dari sampel susu yaitu 1.1 ± 
0.786. Hasil tersebut melebihi standar 
yang ditetapkan SNI yaitu 1.106 cfu/
ml (BSN, 2011). Angka lempeng total 
merupakan salah satu pemeriksaan 
standar bakteriologis untuk susu. Angka 
lempeng total bertujuan menghitung 
jumlah koloni mikroorganisme yang 
berkembang dalam susu. Angka lempeng 
total susu merupakan cerminan dari 
sanitasi dan higiene susu (Puspitasari 
dkk., 2006). Menurut Handayani dan 
Purwanti (2010), susu sapi yang berasal 
dari sapi yang sehat dapat tercemar 
mikroba non- patogen yang khas segera 
setelah diperah. Pencemaran juga dapat 
berasal dari sapi, peralatan pemerahan, 

ruang penyimpanan yang kurang bersih, 
debu, udara, lalat, dan penanganan 
oleh manusia. Mikroorganisme yang 
berkembang dalam susu dapat 
menurunkan kualitas susu dan 
mempengaruhi keamanan produk bila 
dikonsumsi manusia (Gustiani, 2009). 

Beberapa peternak belum 
menerapkan higiene dan sanitasi 
dengan baik, misalnya sapi tidak 
dimandikan dulu sebelum diperah 
sehingga memungkinkan ambing 
sapi kurang bersih dan kurangnya 
kebersihan alat pemerahan. Hal ini 
sesuai dengan (Cahyono dkk, 2013), 
yang menyatakan hasil Total Plate count 
susu sapi segar dipengaruhi sanitasi 
peralatan, kandang, dan pemerahan. 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 509

Peralatan dapat menjadi sumber 
kontaminasi apabila tidak dibersihkan 
secara maksimal terutama bagian yang 
kontak langsung dengan susu. Proses 
pencemaran mikroba pada susu dimulai 
ketika susu diperah karena adanya 
mikroba yang tumbuh disekitar ambing, 
sehingga saat pemerahan bakteri 

tersebut terbawa dengan susu.

Kualitas Fisik dan Kimia Susu Sapi
Hasil uji kualitas fisik dan kimia 

susu meliputi pemeriksaan warna, bau, 
rasa, kekentalan, uji alkohol, uji derajat 
asam, pengukuran berat jenis, kadar 
lemak, dan berat kering tanpa lemak 
dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil pemeriksaan kualitas fisik dan kimia susu sapi

Komponen yang diuji Kriteria Hasil 
Pengujian Hasil Standar SNI 

3141.1:2011
Warna, rasa, bau, kekentalan berubah 12,5% (5/40)

tidak ada perubahan
tidak berubah 87,5% (35/40)

Uji alkohol negatif 2,5% (1/40) Negatif
positif 97,5 (39/40) 2-5 jam

Derajat asam (°SH) rata- rata ± SD 7,325± 2,9211 6- 7,5
Berat jenis (suhu 27,5°C) rata- rata ± SD 1,027 ± 0,0026 1,027
Kadar lemak rata- rata ± SD 3,495 ± 1,7227 3%
BKTL (Bahan Kering Tanpa Lemak) rata- rata ± SD 8,433 ±  0,9909 7,8%

Pemeriksaan warna, bau, dan rasa 
mengalami perubahan 12,5% (5/40), 
dan tidak ada perubahan 87,5% (35/40). 
Hal ini kurang sesuai dengan standar 
mutu yang ditetapkan SNI. Seharusnya 
untuk pemeriksaan warna, rasa dan 
bau tidak mengalami perubahan 
tetapi pada beberapa sampel terjadi 
perubahan warna kemerahan. Warna 
susu dipengaruhi komposisi kimia dan 
sifat fisiknya, misalnya jumlah lemak, 
kekentalan susu, kandungan darah, dan 
jenis pakan yang diberikan. Warna susu 
juga dipengaruhi oleh pertumbuhan 
mikroba. Warna putih susu disebabkan 
oleh refleksi cahaya globula lemak, 
kalsium kaseinat dan koloid fosfat, 
warna kuning disebabkan oleh pigmen 

karoten yang terlarut dalam lemak, 
pigmen tersebut berasal dari pakan 
hijauan. Rasa normal susu segar 
adalah sedikit manis karena adanya 
laktosa. Penyimpangan pada bau susu 
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
gangguan fisik dari sapi, bahan yang 
mempunyai aroma, absorbsi aroma 
susu dengan lingkungan, dekomposisi 
komponen susu dengan bakteri dan 
mikroba lain dan bahan asing yang 
mengkontaminasi susu (Mirdhayati 
dkk., 2008).

Hasil uji alkohol 2,5% (1/40) 
negatif, dan 97,5 (39/40) positif  (Tabel 
3). Hal ini tidak sesuai dengan standar 
mutu SNI karena sebagian besar sampel 
hasilnya positif, seharusnya hasil yang 
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didapatkan untuk standar mutu susu 
yang baik adalah negatif. Uji alkohol 
merupakan salah satu pengujian yang 
sering dilakukan untuk mengukur 
kualitas susu.  Uji alkohol hanya dapat 
dijadikan sebagai uji kasar terhadap 
jumlah bakteri total (Sakinah dkk., 2010).

Pada pengujian derajat 
asam menunjukan hasil rata-rata 
7,325±2,9211°SH (Tabel 3). Angka ini 
masih dalam kisaran angka normal 
nilai standar mutu derajat asam yang 
ditetapkan oleh SNI yaitu 6-7,5 (BSN, 
2011). Menurut Sunarlim dkk. (2007), 
nilai pH berbanding terbalik dengan 
nilai total asam tertitrasi sehingga 
dengan semakin tinggi nilai total asam 
tertitrasi maka semakin rendah nilai 
pH. Susu sifatnya agak asam, derajat 
keasaman tersebut adalah angka yang 
menunjukan jumlah mililiter larutan 
NaOH 0,25N yang dibutuhkan untuk 
menetralkan 100 ml susu dengan 2ml 
pp (phenolphthalein) sebagai indikator 
yang diketahui dengan warna merah 
muda (Nurwantoro dan Mulyani, 2003).

Hasil berat jenis susu rata- rata 
1,027±0,0026 pada suhu 27,5 °C (Tabel 
3). Angka ini masih dalam kisaran 
angka syarat mutu susu segar SNI, yaitu 
1,027 pada suhu 27,5 °C (BSN, 2011). 
Pemeriksaan kadar lemak tercatat rata-
rata 3,495±1,7227%. Angka ini masih 
dalam kisaran angka syarat mutu 
susu sega SNI yaitu minimal 3% (BSN, 
2011). Pada penghitungan nilai bahan 
kering tanpa lemak (BKTL) didapatkan 

hasil rata- rata 8,433 ± 0,9909% 
sesuai dengan syarat nilai BKTL yang 
ditetapkan oleh SNI yaitu minimal 
7,8% (BSN, 2011). Kualitas fisik dan 
kimia susu sapi segar dipengaruhi oleh 
faktor bangsa sapi perah, pakan, sistem 
pemberian pakan, frekuensi pemerahan, 
metode pemerahan, perubahan musim, 
dan periode laktasi (Lingathurai et al., 
2009). 

Hasil wawancara dengan peternak 
menunjukan bahwa beberapa peternak 
tidak memandikan sapi sebelum 
pemerahan dan kondisi beberapa 
kandang yang kurang bersih saat 
pemerahan. Hal ini mempengaruhi 
kualitas susu hasil pemerahan. Budyanto 
dan Usmiati (2008) menyatakan bahwa 
penanganan susu yang kurang higienis 
mengakibatkan rendahnya mutu dan 
keamanan susu. Menurut Wijiastutik 
(2012), rendahnya kualitas susu dapat 
disebabkan oleh dua faktor, yaitu 
intrinsik (dari dalam hewan) dan faktor 
ekstrinsik (lingkungan, pemerah, dan 
alat yang digunakan).

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil pengujian kualitas susu sapi 

pasca erupsi Merapi di Yogyakarta yang 
dibandingkan dengan syarat mutu 
susu segar berdasarkan standar SNI 
3141.1:2011 ditemukan rata-rata angka 
lempeng total bakteri belum memenuhi 
syarat. Pemeriksaan warna, bau, rasa, 
kekentalan, dan uji alkohol beberapa 
sampel belum memenuhi syarat. 
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Sedangkan rata-rata derajat asam, berat 
jenis, kadar lemak, bahan kering tanpa 
lemak susu yang diuji sudah memenuhi 
syarat mutu susu segar. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi diantaranya 
kurangnya penerapan higiene sanitasi 
seperti kebersihan kandang, peralatan 
pemerahan, ternak, petugas pemerah 
susu, dan proses penanganan susu. 
Kualitas susu sapi dapat ditingkatkan 
untuk memenuhi syarat mutu susu 
sesuai SNI dengan lebih meningkatkan 
penerapan higiene sanitasi.
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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan aplikasi estimasi sintesis protein mikrobia rumen 
berdasarkan ekskresi derivat purin dalam urin menggunakan waktu dan persamaan 
regresi spot sampling . Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan 
nutrien pada Domba Ekor Tipis (DET) di peternak rakyat di Yogyakarta. Waktu evaluasi 
spot sampling tersebut adalah pada pukul 07.00 hingga 10.00, dengan persaman 
regresi linear y= 287,07+28,57x. Sebanyak 6 ekor DET diberi pakan dan air minum 
mengikuti metode pemberian oleh peternak. Periode koleksi dilakukan selama 7 
hari, metode koleksi, preparasi dan analisis sampel pakan, sisa pakan dan feses. Urin 
dikoleksi pada pukul 07.00 hingga 10.00, sedangkan metode preparasi dan analisis 
urin yang dilakukan diantaranya pengukuran kadar Derivat Purin (DP) meliputi 
allantoin, asam urat serta xanthin-hypoxanthin, selain itu juga dilakukan pengukuran 
kadar creatinine. Berdasakan kadar DP dan creatinine yang telah dikoreksi dengan 
bobot badan metabolik, didapatkan nilai rataan indeks DP:C pada penelitian ini 
adalah 14,71. Berdasarkan Indeks DP:C yang diperoleh, rataan estimasi total ekskresi 
DP adalah 707,23 µmol/W0,75/hari atau 5.838,65 µmol/hari. Nilai estimasi ini lebih 
tinggi dibandingkan pada penelitian sebelumnya. Sehingga didapatkan nilai estimasi 
sintesis protein mikrobia rumen DET yang dipelihara di peternakan rakyat adalah 
4,86± 1,74 gN/hari, sedangkan efisiensinya adalah 14,78± 4,89 gN/kg BOTR. Dapat 
disimpulkan bahwa kecukupan protein mikrobia rumen di lapangan dapat diukur 
dari besarnya sintesis protein mikrobia rumen yang diestimasi menggunakan rasio 
DP:C pada urin spot sampling yang dikoleksi pada jam 07.00 sampai 10.00 atau 0 
sampai 3 jam setelah makan pada DET.

PENDAHULUAN
Protein merupakan nutrien yang 

tersusun dari asam amino, distribusinya 
di dalam tubuh dalam bentuk jaringan, 
enzim dan hormon. Sebanyak 80% 
sumber protein bagi ruminansia 
didapatkan dari protein mikrobia yang 
merupakan produk fermentasi dalam 
rumen. Oleh sebab itu, informasi 
mengenai kontribusi mikrobia terhadap 
nutrisi ternak dibutuhkan untuk 

menyusun strategi suplementasi pakan 
untuk meningkatkan produksi pada 
ruminansia (FAO, IAEA 1997). 

Evaluasi sintesis protein mikrobia 
rumen dapat dilakukan dengan berbagai 
cara diantaranya dengan cara in vivo. 
Namun demikian, metode in vivo dinilai 
kurang praktis dan tidak sejalan dengan 
animal welfare. Penggunaan kanulasi 
pada ternak dipandang tidak sesuai 
dengan animal welfare (Givens et al., 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019514

2000; Csapo et al., 2001; Ramos et al., 
2011), Metode estimasi sintesis protein 
mikrobia menggunakan pengukuran 
Derivat Purin (DP) dalam urin yang 
dikoleksi selama 24 jam dirasa kurang 
efektif sehingga diperlukan metode 
pengukuran DP pada waktu tertentu 
atau disebut spot sampling. Metode 
spot sampling mengkombinasikan kadar 
DP dan kadar creatinine (C) urin dalam 
bentuk rasio DP:C Menurut Chen dan 
Orskov (2003). Derivat purin diketahui 
merupakan hasil metabolisme dari basa 
purin dalam tubuh ternak (Ørskov, 2002). 
Pakan yang dikonsumsi oleh ruminansia 

umumnya rendah asam nukleat dan 
basa purin, sebagian besar asam 
nukleat dan basa purin terdegradasi di 
dalam rumen. Purin dan asam nukleat 
yang meninggalkan rumen berasal 
dari mikrobia rumen akan diserap dan 
mengalami metabolisme sehingga 
menghasilkan derivat purin yang akan 
keluar bersama urin sebagai: hypoxantin, 
xantin, asam urat dan allantoin (Chen 
dan Orskov, 2003). Pada Gambar 1 
disajikan prinsip dasar penentuan 
sintesis mikrobia menggunakan metode 
derivat purin. 

Gambar 1. Prinsip dasar penentuan sintesis mikrobia menggunakan metode derivat 
purin (Chen dan Gomez, 1995)

Berdasarkan penelitian sebelumnya 
(Aulyani, 2016) waktu spot sampling 
yang paling baik dan memungkinkan 
diaplikasikan di lapangan pada Domba 
Ekor Tipis (DET) adalah pada rentang 
waktu 07.00 hingga 10.00 atau 0 hingga 
3 jam setelah pemberian pakan di pagi 
hari, dengan persamaan regresi  y= 

287,07+28,57x. Waktu Spot sampling 
dan persamaan tersebut kemudian 
diaplikasikan di tingkat peternak untuk 
mengevaluasi kecukupan nutien yang 
diberikan. 

METODE
Sebanyak 6 ekor domba ekor tipis 

dipelihara di dalam kandang individu 
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yang dilengkapi dengan alat penampung 
urin dan feses. Selama pengambilan 
sampel, ternak diberi pakan sesuai 
dengan pemberian di peternak 
rumput lapangan dan konsentrat yang 
berupa campuran antara silase ampas 
tahu dan Tumpi Jagung. Air minum 
diberikan secara ad libitum. Selama 
waktu tersebut, dicatat jumlah pakan 
yang diberikan maupun yang tersisa 
setiap harinya, untuk mendapatkan 
data konsumsi pakan harian masing-
masing ternak. Periode koleksi selama 
7 hari. Pengambilan urin dilakukan 
pada jam terbaik yang diperoleh 
berdasarkan hasil penelitian (Aulyani, 
2016) yaitu pada pukul 07.00 sampai 
10.00. Sampel Pakan, sisa pakan dan 
feses dikumpulkan untuk menentukan 
kadar bahan kering dengan metode 
(AOAC, 2007), sedangkan sampel urin 
pada pukul 07.00-10.00 ditampung, 
kemudian diukur kadar DP meliputi 
kadar allantoin berdasarkan metode 
colorimetry (Young and Conway, 1942), 
asam urat menggunakan kit asam 
urat (Anonim, 2013), kadar xanthin-
hipoxanthin dengan metode enzimatis 
(Chen dan Gomez, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi Bahan Kering dan Bahan 
Organik 

Pemeliharaan DET di peternakan 
diberi pakan hijauan rumput lapang 
dan konsentrat yang berupa silase 
ampas tahu dan tumpi jagung. Hijauan 
yang diberikan memiliki kadar BK dan 

BO masing-masing adalah 27,98% dan 
83,39% sedangkan  konsentrat yang 
diberikan memiliki kadar BK dan BO 
masing-masing adalah 54,85% dan 
85,34%. Rataan konsumsi BK dan BO 
pada penelitian kedua adalah masing-
masing 657,73± 92,26 dan 635,78± 60,63 
g/ekor/hari. Rataan bobot badan dari 
DET yang digunakan pada penelitian ini 
adalah 16,36± 3,79. Berdasarkan kedua 
nilai diatas, maka persentase konsumsi 
BK dan BO apabila dibagi dengan bobot 
badan masing-masing adalah 4,12± 
0,65% dan 4,00± 0,62%. Nilai konsumsi 
BK dan presentasenya terhadap bobot 
badan pada penelitian ini lebih besar 
dibandingkan penelitian sebelumnya 
(Aulyani, 2016). Nilai tersebut juga 
sejalan dengan hasil penelitian 
Mulyaningsih, (2006) yang menyatakan 
bahwa konsumsi BK pada DET yang diberi 
pakan konsentrat komersil dan rumput 
gajah adalah 680,59± 138,87 apabila 
dibandingkan dengan bobot badan DET 
yang digunakan maka konsumsinya 
adalah 3,25-4,48% dari bobot badan 
dimana kebutuhan BK untuk memenuhi 
hidup pokok pada domba adlah 3% dari 
bobot badan (NRC, 1985). Hasil yang 
sama juga dinyatakan oleh Harwanto, 
(2013) yang menyatakan bahwa DET 
yang diberi pakan basal dengan 
perbandungan konsentrat: hijauan 
35%:65%, didapatkan konsumsi BK 
sebesar 660,35± 15,86 dan BO sebesar 
571,59± 13,61 g/ekor/hari memiliki 
PPBH sebesar 67,86± 12,97 dan FCR 
9,94± 1,65.
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Kadar dan Ekskresi DP dan Creatinine 
dalam Urin 

Data kadar alantoin, asam urat, 
DP, creatinine pada waktu pengambilan 
sampel pukul 07.00-10.00 (0-3 jam 
setelah makan) serta rasio DP:C pada  

DET yang dipelihara di peternakan 
rakyat yang diberi pakan hijauan berupa 
rumput lapang dan konsentrat berupa 
silase ampas tahu dan kleci disajikan 
pada Tabel 1.

Tabel 1. Kadar alantoin, asam urat, derivat purin, creatinine dan rasio DP:Cpada 
Domba Ekor Tipis pada peternakan rakyat pada pukul 07.00-10.00

Ternak
Kadar  (µmol/L)

Rasio DP: C
Allantoin Asam Urat Xanthin- Hypoxanthin Creatinine Total DP

T1 3596.48 1030.85 427.51 2408.98 5054.84 12.80
T2 4333.27 503.02 569.36 3234.92 5405.64 13.81
T3 3595.68 241.81 146.74 1996.56 3984.23 17.61
T4 3758.70 639.28 209.84 2811.55 4607.82 12.29
T5 4437.61 688.28 637.40 4113.56 5763.29 10.67
T6 3805.45 527.03 315.51 2271.30 4647.99 21.07
Rataan 3921.20 605.04 384.39 2806.15 4910.64 14.71
sd 370.86 259.94 195.85 773.62 634.31 3.89

 Ratan kadar allantoin; asam 
urat; xanthin-hypoxanthin; creatinine 
dan total DP masing-masing adalah 
3921.20; 605.04; 384.39; 2806.15; 
4910.64 µmol/L. Berdasarkan data kadar 
DP dan Creatinine pada Tabel 1. yang 
telah dikoreksi dengan bobot badan 
metabolik, didapatkan nilai indeks 
DP:C dengan rataan 14,71. Penelitian 
I menghasilkan rumus regresi antara 
kadar DP:C dan total ekskresi DP adalah 
Y= 28,566x+287,07 pada pukul 07.00-
10.00 (0 sampai 3 jam setelah makan 
pagi. Berdasarkan Indeks DP:C yang 
diperoleh, nilai estimasi total ekskresi 
DP disajikan pada Tabel 2, didapatkan 
rataan 5.838,65 µmol/hari. Nilai estimasi 
ini lebih tinggi dibandingkan pada 
penelitian sebelumnya (Aulyani, 2016). 

Nilai estimasi total ekskresi DP ini 
sejalan dengan penelitian Orden et al., 
(2000) yang meneliti mengenai ekskresi 
DP pada domba Corriedale Jepang di 
Filipina yang diberi pakan tunggal jerami 
padi yang diamoniasi menghasilkan 
ekskresi total DP sebesar 5.620 (µmol/
hari). Data EMNS, BOT, BOTR dan 
efisiensi sintesis protein mikrobia DET 
yang dipelihara di peternakan rakyat 
disajikan pada tabel 2.
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Tabel 2. Rasio Derivat Purin:C, estimasi ekskresi Derivat Purin, EMNS, BOT, BOTR dan 
Efisiensi sintesis protein mikrobia 

Ternak Rasio 
DP:C

Estimasi Ekskresi DP 
(µmol/hari)   

EMNS 
(g N/hari)

BOT
(g)

BOTR
(g)

Efisiensi
(gN/Kg BOTR)

T1 12.80 3983.33 3.20 445.91 289.84 11.05
T2 13.81 5633.18 4.67 474.25 308.27 15.16
T3 17.61 6969.69 5.89 520.70 338.46 17.41
T4 12.29 4786.17 3.91 498.14 323.79 12.06
T5 10.67 4506.30 3.64 561.25 364.81 9.97
T6 21.07 9153.22 7.84 523.75 340.44 23.02
Rataan 14.71 5838.65 4.86 504.00 327.60 14.78
sd 3.89 1930.44 1.74 40.59 26.39 4.89

Nilai estimasi total ekskresi DP 
yang diperoleh pada penelitian ini 
dapat digunakan untuk menghitung 
nilai estimasi sintesis protein mikrobia 
rumen. Nilai estimasi sintesis 
protein mikrobia pada DET, dihitung 
dengan menggunakan persamaan 
Y=0,84X+(0,143 W0.75e-0.25X) (Dughita, 
2016). Sehingga didapatkan nilai rataan 
estimasi sintesis protein mikrobia rumen 
DET yang dipelihara di peternakan 
rakyat adalah 4,86 gN/hari. Nilai estimasi 
sintesis protein mikrobia rumen dapat 
digunakan untuk menentukan efisiensi 
sintesis protein mikrobia. Nilai efisiensi 
tersebut didapatkan dengan membagi 
hasil estimasi sintesis protein mikrobia 
dengan bahan organik tercerna yang 
terfermentasi dalam rumen (BOTR) atau 
degraded of organic matter in rumen 
(DOMR). Nilai BOTR dapat ditentukan 
dengan mengalikan bahan organik 
tercerna dengan 0,65 (Chen and Gomes, 
1992) rataan nilai BOT dan BOTR pada 
penelitian kedua ini masing-masing 
sebesar 504,00 dan 327,60 g, sehingga 

rataan efisiensinya adalah 14,78 gN/
kg BOTR (Tabel 2). Baik nilai estimasi 
maupun efisiensi sintesis protein 
mikrobia pada penelitian kedua ini 
tidak jauh berbeda dengan penelitian 
pertama dimana nilai estimasi sintesis 
protein mikrobia rumen dan efisiensinya 
masing-masing adalah 4,33 ± 1,02 gN/
hari dan 13,13 ± 1,41 gN/kg BOTR. 

Domba ekor tipis yang diberi 
pakan rumput raja dan konsentrat 
(bekatul dan bungkil kedelai) 
mengekskresikan allantoin, asam urat, 
xanthin-hypoxanthin dan DP masing-
masing sebesar 2150; 270; 1,63 dan 
2420 µmol/hari, sedangkan nilai EMNS dan 
efisiensinya masing-masing adalah 2,76 g/
hari dan 11,95 gN/Kg BOTR menghasilkan 
pertambahan bobot badan harian sebesar 
67,86 g/hari (Harwanto et al., 2013, Yusiati 
et al., 2014). Apabila dibandingkan 
dengan penelitian tersebut, maka nilai 
EMNS dari penelitian ini, nilainya dua 
kali lebih besar sehingga diharapkan 
pertambahan bobot badan yang akan 
dihasilkan akan lebih tinggi pula.
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ABSTRACT
Infrastructure and facilities are one of the important factors in agricultural development, 
specifically the construction of tertiary irrigation networks in support of rice farming 
activities because it determines the availability of water which has a direct impact on 
the quality and production of crops, especially rice. The provision of irrigation water 
from upstream (upstream) to downstream (downstream) requires adequate irrigation 
facilities and infrastructure. Opportunities to increase the Paddy Index (IP) of Rice 
Fields are still wide open through an increase in IP 200 to IP 300. These opportunities 
can be made in the Lomaya-Alale Irrigation Area, Bone Bolango Regency. This study 
aims to: 1) Inventory the conditions of tertiary irrigation networks in the Lomaya Alale 
Irrigation Area, Bone Bolango Watershed; 2) Identifying potential areas for developing 
tertiary irrigation networks based on priority scale, and 3) Analyzing potential increase 
in Plant Intensity (IP), based on cropping patterns and water needs in Lomaya DI. 
Primary data obtained through surveys and interviews. Secondary data through 
literature study and from related agencies. Irrigation network inventory uses geo-
spatial information utilization techniques using AVENZA, Photo Map, GPS and Q-GIS 
application tools. Based on rainfall data for the period 2000-2016.The Lomaya and 
Alale Irrigation Areas have the opportunity to increase IP from IP200 to IP 300, with 
an alternative crop pattern of Padi-Padi, where in addition to rainwater, irrigation 
networks can supply water for paddy fields. While the development of cropping patterns 
by considering the distribution of rainfall, it can be arranged the cropping pattern of 
Padi-Padi-Palawija for the rainy season, while in the dry season the development of 
the Padi-Palawija cropping pattern. . The covered area of 432.95 Ha consisting of Kec, 
Suwawa 70.20 Ha, Kec. Kabila 311,60 Ha, Kec. Kota Timur  35.80 Ha and Kec. Kota 
Utara 15.35 Ha. Meanwhile, the area of paddy fields with an area of 514 hectares, with 
a length of 18,843 meters of Tertiary channel.

Keywords: Plant Index, Planting Pattern, Potential area

ABSTRAK
Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan 
pertanian, khusus pembangunan jaringan irigasi tersier dalam mendukung kegiatan 
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usahatani padi, karena sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak 
langsung terhadap kualitas dan produksi tanaman khususnya padi. Pemberian air 
irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir (downstream) memerlukan sarana 
dan prasarana irigasi yang memadai.nPeluang peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 
Padi Sawah masih terbuka luas melalui peningkatan IP 200 menjadi IP 300. Peluang 
tersebut dapat dilakukan di Daerah Irigasi Lomaya-Alale, Kabupaten Bone Bolango.  
Pengkajian ini bertujuan untuk : 1) Menginventarisir kondisi eksiting jaringan irigasi 
tersier Daerah Irigasi (DI) Lomaya Alale, DAS Bone Bolango; 2)Mengidentifikasi area 
potensial pengembangan jaringan irigasi tersier berdasarkan skala  prioritas, dan 
3) Menganalisis potensi peningkatan Intensitas Pertanaman (IP), berdasarkan pola 
tanam dan kebutuhan air di DI Lomaya, Data primer diperoleh melalui survey dan 
wawancara. Data sekunder melalui studi pustaka dan dari instansi terkait. Inventarisasi 
jaringan irigasi menggunakan teknik pemanfaatan informasi geo-spasial dengan 
tools aplikasi AVENZA, Photo Map,  GPS dan Q-GIS. Berdasarkan data Curah Hujan 
periode 2000 – 2016 Daerah Irigasi Lomaya dan Alale berpeluang untuk dilakukan 
peningkatan IP dari IP200 menjadi IP 300, dengan alternatif pola tanaman Padi-Padi-
Padi dimana selain air hujan, jaringan irigasi dapat mensuplai air untuk pertanaman 
padi sawah. Sedangkan pengembangan pola tanam dengan mempertimbangkan 
sebaran curah hujan, maka dapat diatur pola tanam Padi-Padi-Palawija untuk musim 
hujan, sedangkan pada musim kemarau pengembangan pola tanam Padi–Palawija. 
Covered aera seluas 432,95 Ha yang terdiri atas Kec, Suwawa 70,20 Ha, Kec. Kabila 
311,60 Ha, Kec. Kota Timur 35,80 Ha dan Kec. Kota Utara 15,35 Ha. Sementara itu 
luas baku lahan sawah dengan luas 514 Ha, dengan panjang saluran Tersier 18.843 
meter.

Kata Kunci : Indeks Pertanaman, Pola tanam, Potensial area

PENDAHULUAN
Infrastruktur dan sarana 

merupakan salah satu faktor penting 
dalam pembangunan pertanian, khusus 
pembangunan jaringan irigasi tersier 
dalam mendukung kegiatan usahatani 
padi, karena sangat menentukan 
ketersediaan air yang berdampak 
langsung terhadap kualitas dan produksi 
tanaman khususnya padi. Pemberian 
air irigasi dari hulu (upstream) sampai 
dengan hilir (downstream) memerlukan 
sarana dan prasarana irigasi yang 
memadai. Sarana dan prasarana tersebut 
dapat berupa: bendungan, bendung, 
saluran primer dan sekunder, box bagi, 

bangunan-bangunan ukur, dan saluran 
tersier serta saluran tingkat usaha tani 
(TUT). 

Untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan pengembangan irigasi 
tersier maka harus didukung dengan 
perencanaan dan anggaran yang 
memadai. Berbicara perencanaan 
pengembangan jaringan irigasi tersier 
yang baik, tentunya harus didukung 
dengan ketersedian data based yang 
valid, terutama yang berhubungan 
dengan berapa banyak jaringan irigasi 
tersier yang tersedia, berapa yang masih 
baik, berapa banyak yang rusak, berapa 
banyak yang belum permanen (saluran 
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tanah) (Haryono dan Ramadhani, 2016). 
Permasalahannya banyak Jaringan 
Irigasi Tersier (JIT) yang tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya karena berbagai 
hal antara lain rusaknya bangunan fisik 
atau saluran mengalami sedimentasi , 
tertimbun sampah sehingga di perlukan 
pemeliharaan dan perbaikan.

Inventarisasi jaringan irigasi penting 
dilakukan sebagai upaya perbaikan dan 
pengembangan infrastruktur jaringan 
irigasi guna mendukung peningkatan 
produksi Pajale di Provinsi Gorontalo. 
Upaya peningkatan produksi Pajale 
(Padi Jagung Kedele) yang dilakukan 
pemerintah saat ini salah satunya dengan 
meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). 
Namun salah satu persoalan serius yang 
dihadapi adalah ketersediaan sumber 
daya air. Melalui penanaman dengan 
waktu tanam yang tepat dan musim 
yang sesuai dengan memperhatikan 
kebutuhan air tanaman Pajale maka 
keberhasilan berupa produktivitas yang 
tinggi akan dapat dicapai. Peluang 
peningkatan Indeks Pertanaman 
(IP) Padi Sawah di Kabupaten Bone 
Bolango, Provinsi Gorontalo masih 
terbuka luas melalui peningkatan IP 200 
menjadi IP 300. Peluang tersebut dapat 
dilakukan di Daerah Irigasi Lomaya-
Alale, Kabupaten Bone Bolango. Untuk 
itu penting untuk dilakukan studi 
terkait potensi pengembangan Indeks 
Pertanaman (IP) Padi Sawah di Daerah 
Irigasi Lomaya Alale di Kabupaten 
Bone Bolango. Penelitian ini bertujuan 

untuk : 1) Menginventarisir kondisi 
eksiting jaringan irigasi tersier Daerah 
Irigasi (DI) Lomaya Alale, DAS Bone 
Bolango yang akan dijadikan rujukan 
dalam memprogramkan kegiatan 
pengembangan jaringan irigasi tersier, 
2) Mengidentifikasi area potensial 
pengembangan jaringan irigasi tersier 
berdasarkan skala  prioritas, dan 3) 
Menganalisis potensi peningkatan 
Intensitas Pertanaman (IP), berdasarkan 
pola tanam dan kebutuhan air di DI 
Lomaya, DAS Bone Bolango.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu
Kegiatan pengkajian ini 

dilaksanakan di Daerah Irigasi Lomaya 
Alale yang berlokasi di Kabupaten Bone 
Bolango. Pengkajian dilakukan pada 
tahun 2017. 

Ruang Lingkup Kegiatan
Survey dan Investigasi jaringan 

irigasi tersier dilaksanakan dalam 
rangka untuk mendapatkan data 
panjang jaringan irigasi tersier, tingkat 
kerusakannya dan gambar lay outnya  
yang diharapkan dapat mendukung 
pelaksanaan rehabilitasi maupun 
pembangunan baru jaringan irigasi 
tersier. Hasil kegiatan iini dapat dijadikan 
acuan dalam pembangunan maupun 
rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Survey dilakukan untuk 
mendapatkan gambaran kondisi existing 
saluran irigasi tersier yang terdapat 
di wilayah Daerah irigasi. Disamping 
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itu melalui survey ini akan diperoleh 
informasi terkait dengan seberapa besar 
fungsi saluran  tersier yang ada saat ini 
dalam mendukung intensitas tanam 
(cropping index). Selanjutnya dilakukan 
pengukuran untuk mendapatkan data 
berupa panjang irigasi tersier yang telah 
tersedia dalam satu kawasan Daerah 
Irigasi (D.I), dan kondisi fungsional 
saluran.

Alat dan Bahan
Bahan dan alat yang digunakan 

pada pengkajian ini adalah HP berbasis 
android jellybean, aplikasi Open Camera, 
Photo Map, Avenza Map, Universal 
Map Downloader. Aplikasi tersebut 
didapatkan melalui aplikasi Play Store. 
Adapun tahapan yang harus dilakukan 
dalam melalukan survey adalah sebagai 
berikut :
1. Persiapan peta dasar yang akan 

dijadikan pedoman pelaksanaan 
survey yaitu peta Rupa Bumi 
Indonesia (RBI) skala 1 : 25.000 
daerah Gorontalo. Peta tersebut 
di upload menggunakan aplikasi 
Avenza Map.

2. Open camera, salah satu aplikasi 
kamera di HP android yang 
terintegrasi dengan GPS dan 
secara otomatis akan merekam 
koordinat lokasi.di tampilkan pada 
setiap gambar selain koordinat 
juga ketinggian tempat sudut 
pengambilan obyek dan waktu 
pengambilan.

3. Photo Map adalah aplikasi teknik 

pemetaan foto popular untuk 
memudahkan melihat informasi 
tanda jalan atau tempattujuan 
obyek. Aplikasi ini juga mendeteksi 
apabila salah menuliskan tujuan 
dan menentukan jalan selama 
diperjalanan Apilkasi photo map 
dapat diunduk pada play store.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil	Jaringan	Irigasi	Lomaya-Alale
Bendungan Lomaya terletak 

di Desa Lomaya Kecamatan Tapa 
dengan koordinat 0o37’41,2” LU dan 
123o04’58,0” BT pada ketinggian 35 
meter dari muka laut. Jumlah pintu 
pada penahan debit air berjumlah tiga 
buah. Untuk mengerakkannya naik 
turun (buka-tutup) digantung pada dua 
besi berulir yang pada bagian atasnya 
roda pemutar yang memiliki drat yang 
cukup dalam. ada bagian pengendali 
ini terdapat tiga pintu air yang masing-
masing memiliki jalur air sendiri-sendiri, 
sedangkan pada bagian irigasi tersier 
terdapat dua pintu air.

Bendungan Irigasi Lomaya 
berfungsi untuk mensuplay air ke aeral 
persawahan yang terdiri atas Daerah 
Irigasi (DI) Lomaya-Alale dan Daerah 
Irigasi (DI) Pilohayanga. DI Lomaya Alale 
melayani kebutuhan air irigasi pada 
Kabupaten Bone Bolango dan Kota 
Gorontalo. Adapun Layout dan Skema 
DI Lomaya Alale disajikan pada Gambar 
1.
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Tabel 1. Data Teknis Irigasi Lomaya Alale
No Uraian DI. Lomaya DI. Alale
1. Luas Potensial (ha) 2.583 565
2. Konstruksi Bendung Pasangan Batu Beton
3. Lebar Bendung (m) 45 86
4. Kantong Lumpur (m) 249 -
5. Panjang Saluran

•	 Primer (m)
•	 Sekunder (m)
•	 Muka (m)

3.120
25.733
616

550
12.099
317

6. Bangungan Bagi, Bangunan Bagi/Sadap, Bangunan Sadap dan 
Bangunan-bangunan pelangkap lainnya Ada Ada

Sumber : BWS Sulawesi II, Gorontalo

Gambar 1. Layout Daerah Irigasi Lomaya Alale (sumber : Subdinas SDA, PU)
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Berdasarkan skema Jaringan 
Daerah Irigasi Lomaya Alale, 
dilaksanakan survey dan investigasi 
guna memperoleh informasi teknis 

maupun social ekonomi. Adapun titik 
yang menjadi pengamatan adalah Pintu 
Pembagi Sekunder, Box Penyallur Tersier 
dan Saluran (Tabel 2).

Tabel 2. Daerah Irigasi, Desa, dan Jumlah Titik Observasi

No Daerah Irigasi 
(DI) Desa Yang Dilayani Jumlah

Observasi
1. Alale Bulodawa, Bubeya, Bube Baru, Bube Induk, Dutohe, 

Dutohe Barat, Tanggilingo, Padengo, Poowo, Oluhuta, 
Tumbihe,Oluhuta Utara, Talango, Wonggaditi.

87 titik

2. Molawahu Huntu Barat, Huntu Utara, Huntu Selatan,  Permata, La-
mahu, Toto Selatan, Toto Utara, Dulomo Utara, Dulomo 
Selatan, Wonggaditi Timur, Wonggaditi Barat, Dembe II, 
Dembe Jaya,  Moodu, Heledulaa

153 titik

3. Padengo Toluwaya, Bulotalangi Induk, Bulotalangi Barat, Bulotalan-
gi Timur, Tamboo, Mootilango, Bongoime, Bongopini, Ilo-
heluma, Poowo, Poowo Barat, Iloheluma, Moutong, Bube.

115 titk

4. Lodelombongo Ayula Tinelo, Ayula Timur, Sejahtera, Bulotadaa Timur, 
Tanggikiki, Kel. Tapa, Pulubala,  Wumialo, Paguyaman, Li-
luwo, Dulalowo Timur, Wumialo, Libuo, Limba U2, Limba B, 
Molosipat W, Buladu, Huangobotu, Molosipat W.

117 titik

Daerah Irigasi Alale 
Jaringan irigasi Alale terdiri dari 

dua jaringan yaitu jaringan sekunder 
alale dan jaringan tersier Alale. Daerah 
irigasi Alale membentang pada bagian 
selatan Kabupaten Bone Bolango, 
dimana hulunya berawal pada Desa 
Alale dan berakhir di desa Wonggaditi, 
kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo 
(Gambar 2). Adapun area persawahan 
yang diairi oleh JI Alale dengan luas 
covered aera seluas 432,95 Ha yang 

terdiri atas Kec, Suwawa 70,20 Ha, 
Kec. Kabila 311,60 Ha, Kec. Kota Timur 
35,80 Ha dan Kec. Kota Utara 15,35 Ha. 
Sementara itu luas baku lahan sawah 
dengan luas 514 Ha, dengan panjang 
saluran Tersier 18.843 meter. Adapun 
kondisi dari saluran umumnya masih 
berfungsi dengan baik, namun perlu 
dilakukan perawatan yang maksimal 
utamanya kebersihan salurannya (Tabel 
3.)

Gambar 2. Skema Jaringan Irigasi Tersier Daerah Irigasi (DI) ALaLe
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Tabel 3. Profil Lokasi Pintu Pembagi Sekunder D.I. Alale

No
Pintu Pembagi Sekunder

Pintu Kecamatan Desa
Koordinat Covered

Bujur Lintang Area (ha)

1 BAL 2 Suwawa Boludawa 123o08’32.1” 0o32’13.4” 76.0
2 BAL 3 Suwawa Bube 123o07’42.1” 0o32’21.7” 55.0
3 BAL 4 Tilongkabila Dutohe 123o07’13.7” 0o32’29.8” 197.0

4 BAL 5 Kabila Padengo 123o06’14.4” 0o32’43.3” 64.0

5 BAL 6 Kabila Oluhuta 123o05’57.0” 0o32’44.9” 122.0
TOTAL 514

Jaringan Saluran Tersier Alale 
mengairi persawahan seluas 514 
ha melalui saluran pembawa tersier 
melewati desa Bulodawa, Bubeya, Bube 
Induk, Bube Baru, Dutohe,Dutohe Barat, 
Tanggilingo, Padengo, Poowo, Oluhuta, 
Tumbihe, Oluhuta Utara, Talango di Kab. 
Bone Bolango serta desa Wonggaditi 
di Kota Gorontalo. Teknik pengaliran 
air irigasi menggunakan teknik elevasi 
dan dorongan air dari bangunan 
sadap, selanjutnya air mengalir dengan 
sendirinya ke lahan sawah. Namun 
beberapa kendala yang dijumpai di 
lapangan yaitu banyaknya sedimentasi, 

baik berasal dari erosi maupun 
sampah rumah tangga yang banyak 
mendominasi terhambatnya aliran air 
pada saluran pembawa. 

Data Jaringan Irigasi Alale berupa 
Nama Petak, Luas Sawah Baku dan Eksis, 
Panjang Saluran (permanen) dan Parit 
(tanah) serta desa yang mendapatkan 
layanan Irigasi. Total areal persawahan 
yang eksis untuk musim tanam MH 
adalah 432,92, dimana panjang saluran 
tersier permanen sebesar 18.843 m, 
sedangkan yang masih berupa parit 
sebesar 3.562 m (Tabel 4).

Gambar 3. Kegiatan survey verifikasi kondisi pintu pembagi saluran tersier
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Tabel 4. Layanan Saluran Tersier DI. Alale

Petak
Klp Luas Sawah  (ha)  Panjang Saluran (m) Desa
P3A Baku Eksis Permanen  Parit Layanan Irigasi

BAL 2 Kr Alale Jaya 32 19,0 2.401 - Boludawa, Bubeya, Bube 
IndukBAL 2 Kn 44 23,0 3.709 -

BAL 3 Kr Alale 25 15,0 1.480 - Bulodawa, Bube Baru, Bube 
Induk, DutoheBAL 3 Kn 30 22,0 4,325 -

BAL 4 Kr Lembah Bone 90 90,00 5.746 243 Dutohe, Dutohe Barat, Tang-
gilingo, Padengo, PoowoBAL 4 Kn Ratu Wangi 107 103,6 3.185 1.496

BAL 5 Kr 30 8,40 625 546 Oluhuta, Tumbihe, Oluhuta 
Utara, TalangoBAL 5 Kn Sabes Jaya 34 29,60 2.635 735

BAL 6 Kr Bina Karya 100 77,2 4.743 - Talango, Wongkaditi
BAL 6 Kn Ilham 22 20,12 2.312 542

Total 514 432,92 18.843 3.562  
Keterangan : BAL kode untuk Bangunan Pembagi Alalae; Kr= kiri; Kn = kanan

Kajian Ketersediaan Air Irigasi
Debit air andalan Irigasi Lomaya 

periode 2000 – 2016 menunjukkan 
bahwa puncak kejadian hujan yang 
mempengaruhi debit air pada daerah 
irigasi Lomaya terjadi pada periode 
bulan Mei – Agustus, dan pada 

periode September – Februari. Dengan 
demikian pelayanan Daerah Irigasi 
Lomaya dapat memenuhi kebutuhan 
air irigasi untuk persawahan yang ada 
di Kab. Bonebolango dan sebagai Kota 
Gorontalo (Gambar 4).

Sumber ( Bidang PSDA, PUPR Propinsi Gorontalo, 2017)
Gambar 4. Kurva Debit Sungai Bulango 2016

Kajian Pengembangan Pola Tanam
Pada saat survey dilaksanakan, 

keadaan pertanaman umumnya sudah 
tahapan panen sehingga saluran tersier 
tidak terdapat air kecuali sebagian di DI 

Padengo dimana pertanamannya baru 
pada tahapan regeneratif II. Hal ini sesuai 
dengan rembuk tanam petani pemakai 
air (P3A) yang akan melakukan tanam 
serempak pada MT Agustus 2017. Tabel 
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5. memperlihatkan data curah hujan 15 
tahun terakhir yang dapat dipedomani 

untuk mengatur pengembangan pola 
tanam di Daerah Irigasi Lomaya Alale.

Tabel 5. Data Curah Hujan Bulanan Periode 2000 – 2016, Kabupaten Bone Bolango
Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2000 310 339 192 169 163 280 63 126 44 201 134 204
2001 488 314 151 295 262 265 143 211 36 119 223 238
2002 224 225 421 144 202 101 0 0 0 78 194 286
2003 264 94 98 417 188 26 174 62 86 141 276 228
2004 246 186 136 149 122 126 114 0 0 44 108 117
2005 135 125 110 142 169 145 155 46 46 262 236 *
2006 139 48 57 146 90 260 15 0 3 28 78 146
2007 98 139 110 63 33 73 135 52 92 0 37 310
2008 155 59 542 129 32 108 219 106 114 207 197 164
2009 113 65 181 233 88 29 43 9 0 29 163 71
2010 103 70 97 125 266 145 389 268 177 204 208 312
2011 271 299 319 203 110 92 39 4 56 119 105 224
2012 195 68 135 106 77 30 252 28 9 69 142 351
2013 62 140 81 156 292 47 188 44 83 19 99 211
2014 85 72 43 66 66 127 23 84 3 0 184 132
2015 100 75 73 132 92 108 26 0 0 22 129 198
2016 66 19 13 45 108 73 47 44 83 19 99 211

Jumlah 2,988 2,318 2,746 2,675 2,252 1,962 1,978 1,040 749 1,542 2,513 3,192 
 Max 488 339 542 417 297 317 389 268 240 262 289 351 

Rat 180 137 162 160 139 120 119 64 49 92 154 213
Sumber : BMKG Djalaluddin Gorontalo
Keterangan : titik pengamatan di Kec. Tapa, Lokasi;  0.59 N 123.07 E

Gambar 5. Pengembangan Pola Tanam pada Lahan Sawah Irigasi Teknis

Berdasarkan data Curah Hujan 
periode 2000 – 2016 dimana peluang 
untuk meningkatkan IP menjadi IP 300 
(saat ini masih IP 200) dengan alternativ 

pola tanaman Padi Padi Padi dimana 
selain air hujan, jaringan irigasi dapat 
mensuplai air untuk pertanaman padi 
sawah. Sedangkan pengembangan pola 
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tanam dengan mempertimbangkan 
sebaran curah hujan, maka dapat diatur 
pola tanam Padi Padi Palawija untuk 
musim hujan, sedangkan pada musim 
kemarau pengembangn pola tanam 
Padi – Palawija. Peluang pengembangan 
pola tanam di lahan irigasi teknis 
dengan alternatif acuan pola curah 

hujan. Mengacu pada debit andalan 
pada Irigasi Lomaya Alale maka Pola 
tanam ke 3 merupakan ideal yang 
dapat diterapkan pada lahan sawah 
irigasi. Sedangkan pola tanam 1 dan 2, 
mengacu pada jumlah dan pola Curah 
Hujan (Gambar 5).

Tabel 6. Perbandingan Hasil Analisis Usahatani Padi Sawah irigasi Teknis dan 
Pompanisasi

No Uraian Volume Irigasi Teknis
Harga 
Satuan (Rp) Perlakuan (Rp)

Pompanisasi
A Input Produksi   
 1 Benih Ciherang 25 kg 5.500 137.500 137.500
 2 Pembuatan persemaian 1 unit 300.000 300.000 300.000
 3 Pengolahan lahan (borongan) 1 ha 1.000.000 1.000.000 850.000
 4 Cabut bibit 1 unit 250.000 250.000 250.000

 5 Penanaman 1 ha 750.000 750.000 750.000
 6 Herbisida  
  * Logran 10 bks 5.000 50.000 50.000
  * Tetris 1,5 ltr 180.000 180.000 180.000
  * DM6 4 botol 40.000 160.000
 7 Insektisida  
  * Regent 500 ml 97.000 97.000 97.000
  * Virtako 100 ml 180.000 180.000 180.000
 8 Pupuk  
  * Urea 150 kg 1.900 285.000 285.000
  * Phonska 250 kg 2.500 625.000 625.000
 9 Solar 240 ltr 8.000 1.920.000
 10 Tenaga Kerja  
  * Penyemprotan herbisida dan HPT 7 HOK 50.000 350.000
  * Penyemprotan herbisida dan HPT 9 HOK 50.000 450.000
  * Pemupukan 2 HOK 50.000 100.000 100.000
 Total Input   4.304.500 6.334.500
B Output   
 1 Total Penerimaan Produksi Gabah 

Kering Giling
 4.692 kg 3.200 15.014.000 -

4.307 kg 3.200 - 12.918.000
 2 Total Keuntungan (B-A) 10.708.500 6.583.500
C  R/C 3,4 2,04
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Untuk pengembangan areal irigasi 
dapat dilakukan dengan pertimbangan 
perluasan areal tanam,  namun oleh 
karena keterbatasan debit andalan 
Bendungan Lomaya dan Bendungan 
Alale dicarikan alternative penggunaan 
pompa air. Konsekuensi dari penggunaan 
pompa ini adalah tambahan biaya 
untuk pembelian bahan bakar dan serta 
perawatannya. Berikut ini disajikan 
analisis usahatani pada sawah irigasi 
teknis dan yang menggunakan pompa 
sebagai alat mengairi persawahan 
(Tabel 6). 

Keuntungan yang diperoleh 
dari usahatani menggunakan irigasi 
adalah Rp. 10.708.500 dengan R/C 
3,4. Sedangkan yang menggunakan 
pompa Rp. 6.583.500 dengan R/C 
2,04. Rendahnyanilai R/C disebabkan 
pembiayaan bahan bakar untuk 
menggerakan mesin pompa air.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Daerah irigasi Alale membentang 

pada bagian selatan Kabupaten Bone 
Bolango dengan covered aera seluas 
432,95 Ha. Jaringan Saluran Tersier 
Alale mengairi persawahan seluas 
504 ha. Total areal persawahan yang 
eksis untuk musim tanam MH adalah 
432,92, dimana panjang saluran 
tersier permanen sebesar 18.843 m, 
sedangkan yang masih berupa parit 
sebesar 3.562 m. 

2. Berdasarkan data Curah Hujan 

periode 2000 – 2016 dimana peluang 
untuk meningkatkan IP menjadi IP 
300 (saat ini masih IP 200) dengan 
alternatif pola tanaman Padi Padi 
Padi dimana selain air hujan, jaringan 
irigasi dapat mensuplai air untuk 
pertanaman padi sawah. Sedangkan 
pengembangan pola tanam dengan 
mempertimbangkan sebaran curah 
hujan, maka dapat diatur pola tanam 
Padi Padi Palawija untuk musim hujan, 
sedangkan pada musim kemarau 
pengembangn pola tanam Padi – 
Palawija. Peluang pengembangan 
pola tanam di lahan irigasi teknis 
dengan alternatif acuan pola curah 
hujan. Mengacu pada debit andalan 
pada Irigasi Lomaya Alale maka Pola 
tanam ke 3 merupakan ideal yang 
dapat diterapkan pada lahan sawah 
irigasi.
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OPTIMALISASI PENGGUNAAN Drone DJI Phantom 4 DAN Drone Deploy 
UNTUK IDENTIFIKASI KESEHATAN TANAMAN

Budi Wijayanto, S.TP,. M.Sc.1 dan Moch Alfino Ridho Kuncoro2

1Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Jurusan Pertanian,                                                      
2Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Yogyakarta Magelang 

Jl. Kusumanegara No.02 Kel. Tahunan Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 
email : masbudi@gmail.com, alfino.ridho.ar.ar@gmail.com

ABSTRAK 
UAV (Unmanned Air Vehicle) merupakan pesawat terbang tanpa awak yang dapat 
dikontrol oleh awak pesawat melalui remote berdasarkan rencana terbang dan sistem 
otomotis. Pengunaan UAV (Unmanned Air Vehicle) pada era sekarang sudah sangat 
beragam. Diantaranya untuk proses photograhpy dan cinematography, monitoring 
proyek bangunan susun tinggi hingga delivery product. Tetapi belum banyak 
masyarakat mengetahui bahwa UAV (Unmanned Air Vehicle) juga dapat digunakan 
untuk melakukan pemetaan lahan pertanian berdasarkan perhitungan luas akurat 
lahan, perhitungan jumlah kebutuhan bibit, perhitungan kebutuhan pupuk, 
pemupukan tanaman dan identifikasi kesehatan tanaman. Penelitian ini dilakukan 
di Lahan Celeban Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Jurusan 
Pertanian, dengan menggunakan metode interpretasi manual dan perbandingan 
nyata dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan UAV 
(Unmanned Air Vehicle) dan Drone Deploy dengan menguji spesifikasi kamera yang 
dimiliki untuk identifikasi kesehatan tanaman (plant health). Identifikasi kesehatan 
tanaman dengan menggunakan Start Up Drone Deploy dikombinasikan dengan 
penggunaan UAV (Unmanned Air Vehicle) Drone DJI Phantom 4 pengaturan resolusi 
gambar sebesar 12 Megapixel dapat menghasilkan informasi mengenai kesehatan 
tanaman (plant health) yang mana dari informasi tersebut dapat membantu petani 
dalam hal monitoring terhadap tanaman yang dibudidayakan. Dengan memanfaatkan 
Camera Sensor Feature Red, Green and Blue (RGB) akan didapat hasil peta merah dan 
hijau (Normalized Difference Vegetation Index) yang dapat diartikan bahwa tanaman 
sehat akan menangkap jumlah banyak cahaya melintasi panjang gelombang yang 
berbeda sehingga akan meningkatkan kontras pada peta dan akan mencerminkan 
banyak inframerah dan lampu hijau. Pada akhir penelitian ini, hasil pengambilan 
data menggunakan Drone DJI Phantom 4 dan pengolahan data menggunakan Drone  
Deploy didapat hasil bahwa tanaman yang memiliki warna daun kuning/ terkena 
penyakit akan memberikan notifikasi warna merah dan tanaman yang memiliki 
warna daun hijau/ sehat akan memberikan notifikasi warna hijau pada peta di Drone 
Deploy. Pemanfaatan Drone DJI Phantom 4 dan Start Up Drone Deploy dinilai efektif 
dalam proses identifikasi kesehatan tanaman. 

Kata Kunci : Agriculture Mechanization, Pemetaan, Pertanian, Plant Health,                       
UAV (Unmanned Air Vehicle),  Drone DJI Phantom 4, Drone Deploy, 
Lahan Celeban 
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PENDAHULUAN 
Serangan hama dan penyakit pada 

tanaman yang merupakan salah satu 
dari beberapa permasalahan utama 
yang dialami petani dalam kegiatan 
usaha tani. 

Dari serangan hama dan penyakit 
tersebut tentu dapat berdampak 
buruk terhadap perolehan hasil panen 
(produksi dan produktivitas) komoditas 
yang dibudidayakan petani.

Belum lagi dewasa ini terjadi 
penurunan jumlah petani atau pekerjaan 
petani bukan lagi menjadi pekerjaan 
utama. Melainkan menjadi perkerjaan 
sambian/ part time  bagi petani di desa. 
Sehingga, hal tersebut berpengaruh 
terhadap pengawasan terhadap 
tanaman yang dibudidayakan sangatlah 
terbatas. 

Berdasarkan latar belakang diatas 
maka perlu dilakukan pengembangan  
dan pegaplikasian terhadap teknologi. 
Teknologi yang menjadi pilihan dalam 
pemantauan hama dan penyakit 
yang dialami petani adalah dengan 
menggunakan UAV (Unmaned Air 
Vehicle) dan Start Up Drone Deploy. 

UAV (Unmanned Air Vehicle) 
merupakan pesawat terbang tanpa 
awak yang dapat dikontrol oleh awak 
pesawat melalui remote berdasarkan 
rencana terbang dan sistem otomotis.

Sedangkan Start Up Drone Deploy 
merupakan salah satu dari beberapa jenis 
Start Up yang fokus untuk mengolah 
data yang didapat dari pengambilan 

data di lapangan menggunakan Drone.
 Dengan melakukan proses olah 

data yang didapat dari perekaman 
udara menggunakan UAV (Unmaned Air 
Vehicle) lalu di olah menggunakan Start 
Up Drone Deploy maka akan didapat 
beberapa hasil peta sesuai dengan 
kebutuhan petani.  

Adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengoptimalkan 
penggunan teknologi UAV (Unmaned 
Air Vehicle) yaitu Drone Phantom DJI 
4 dan Start Up Drone Deploy untuk 
memetakan kesehatan tanaman yang 
dibudidayakan oleh petani dengan Studi 
Kasus di Lahan Celeban POLBANGTAN 
Yogyakarta Magelang Jurusan Pertanian 
di Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA 
UAV (Unmaned Air Vehicle)

Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV) adalah pesawat terbang 
yang tidak menggunakan awak dan 
penerbangannya dikendalikan dari jarak 
jauh. Tenaga untuk menerbangkannya 
dapat menggunakan mekanis maupun 
elektrik, untuk tenaga mekanik 
diperlukan mesin piston dengan bahan 
bakar seperti layaknya kendaraan 
bermotor, sedangkan pemakaian 
tenaga elektrik maka diperlukan sebuah 
motor listrik menggunakan sumber 
arus dari baterai. Gaya angkat pesawat 
terbang tanpa awak tersebut dihasilkan 
oleh putaran propeller. Keduanya, 
baik mekanik mapun elektrik kontrol 
kendalinya adalah menggunakan 
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elektrik. Seiring perkembangan 
teknologi, pesawat terbang tanpa awak 
tersebut dapat dilakukan pengendalian 
dengan menggunakan perangkat 
komputer agar jelajah terbangnya dapat 
diawasi dan terbatas pada area yang 
dibutuhkan ((Austin, 2008), (Megnussen, 
2011), (Sikiric, 2008) dalam Santoso 
Wahju Djarot dan Hariyanto Kris, 2017).

Start Up Drone Deploy 
Drone Deploy merupakan software 

yang bergerak pada proses pemetaan 
dengan memiliki kegunaan dan 
kelebihan proses pemetaan dengan 
waktu yang efisien (Drone Deploy Quick 
Start Guide for UAV (Unmmaned Air 
Vehicle) DJI Phantom 4 Pro). 

Permasalahan dalam Pertanian
Pertanian di Indonesia sedang 

berada di persimpangan jalan. Sebagai 
penunjang kehidupan berjuta-juta 
masyarakat Indonesia, sektor pertanian 
memerlukan pertumbuhan ekonomi 
yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga 
perlu menjadi salah satu komponen 
utama dalam program dan strategi 
pemerintah untuk mengentaskan 
kemiskinan. Di masa lampau, pertanian 
Indonesia telah mencapai hasil yang 
baik dan memberikan kontribusi 
penting dalam pertumbuhan ekonomi 
Indonesia, termasuk menciptakan 
lapangan pekerjaan dan pengurangan 
kemiskinan secara drastis. Hal ini 
dicapai dengan memusatkan perhatian 
pada bahan-bahan pokok seperti beras, 
jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan 

tetapi, dengan adanya penurunan 
tajam dalam hasil produktifitas panen 
dari hampir seluruh jenis bahan pokok, 
ditambah mayoritas petani yang bekerja 
di sawah kurang dari setengah hektar, 
aktifitas pertanian kehilangan potensi 
untuk menciptakan tambahan lapangan 
pekerjaan dan peningkatan penghasilan 
(World Bank, 2003).

Dari pernyataan Wordl Bank maka 
dapat dikutip bahwa terjadi penurunan 
tajam dalam hasil produktivitas panen. 
Hal itu tentu dapat disebabkan oleh 
beberapa hal antara lain serangan hama 
dan penyakit, atau bahkan kurangnya 
pengetahuan, sikap dan keterampilan 
petani dalam proses budidaya. 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini dengan 

menggunakan metode interpretasi 
manual dan perbandingan nyata 
dilapangan.
Peralatan dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah :
a. Satu Set UAV (Unmaned Air Vehicle) 

tipe DJI Phantom 4,
b. Device untuk pengoperasian UAV 

(Unmaned Air Vehicle)  (Handphone 
Android/ iOs), 

c. Device untuk editing (Laptop),
d. Software Drone Deploy.

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah :
a. Data yang diperoleh dari 

pengambilan dilapangan berupa 
foto.
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Pengambilan Data 
Tahapan pertama yang dilakukan 

dalam proses pengambilan data adalah 
:
a. Persiapan Jalur Terbang 

Untuk mempersiapkan jalur 
terbang dapat menggunakan aplikasi 
PIX 4D atau Drone Deploy. Untuk 
penelitian kali ini terfokus hanya 
menggunakan satu Start Up yaitu Drone 
Deploy. Aplikasi ini  dapat membantu 
membuat jalur terbang yang diinginkan, 
mengatur tinggi terbang, dan juga dapat 
menentukan berapa lama Unmanned Air 
Vehicle (UAV) menyelesaikan projectnya. 

Langkah pertama untuk dapat bisa 
menggunakan Aplikasi Drone Deploy 
ialah, pengguna harus melakukan 
pendaftaran/ sign up dilanjutkan 
dengan log in. Maka aplikasi baru dapat 
digunakan oleh user.

Selanjutnya untuk penerbangan 
pertama maka klik “Plan”, yaitu 
merencanakan dan membuat jalur 
terbang Drone. 

Gambar 1. Persiapan Jalur Terbang 
pada Menu Dashboard. 

Disusul dengan membuat 
jalur terbang disesuaikan dengan 
kebutuhan atau rencana lokasi yang 

akan diidentifikasi. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan cara memilih lokasi 
yang akan dipetakan dengan mengklik 
search map, dilanjutkan dengan 
menambah poin disesuaikan dengan 
kebutuhan lokasi yang akan dipetakan. 
Tidak lupa juga dapat mengatur 
ketinggian serta waktu terbang yang 
dibutuhkan dalam sekali penerbangan. 
Setelah sudah yakin maka klik save.

Gambar 2. Persiapan Jalur Terbang 
pada Menu Dashboard.

Sangat direkomendasikan untuk 
membuat rencana terbang dengan 
jaringan internet yang stabil. Hal ini 
untuk meminimalisir apabila saat 
dilapangan tidak terdepat sinyal yang 
stabil. Penerbangan ini dapat dilakukan 
secara offline. 

b. Proses Penerbangan Unmanned 
Air Vehicle (UAV) berdasarkan 
Jalur Terbang

Setelah jalur terbang jadi maka 
saatnya melakukan proses penerbangan 
drone. Perlu diperhatikan beberapa 
hal diantaranya ketersediaan baterai 
dan juga ketinggian maksimal sesuai 
dengan peraturan kedirgantaraan. 
Apabila setelah diperhitungkan terjadi 
kekurangan baterai atau bahkan letak 
drone tidak terdeteksi adalah menekan 
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tombol back to home pada remote drone 
ataupun pada rencana penerbangan 
pada device yang menjalankan drone. 
Untuk dapat melihat simulasi maka 
dapat dilihat pada Gambar 3. Dibawah 
ini : 

Gambar 3.  Fitur Simulasi Penerbangan 
Drone. 

Pengolahan Data 
Tahapan yang dilakukan dalam 

proses olah data adalah : 
a. Pembuatan Peta 

Jika penerbangan telah selasai 
dilakukan maka ambil Micro SD card 
yang terletak di Drone lalu masukan 
dalam komputer/ laptop. Selanjutnya  
lakukan log in melalu website Drone 
Deploy dan lakukan upload data foto 
yang telah di ambil menggunakan 
drone. Tunggu beberapa saat hingga 
proses upload selesai dilakukan. Bisanya 
memakan 1 – 2 Jam untuk proses upload 
foto tergantung banyak dan kualitas 
foto yang ingin dihasilkan.
b. Explore Peta 

Terdapat beberapa fitur yang 
tersedia apabila telah selesai melakukan 
proses upload foto. Diantarnya 3D 
model, 2D map, elevation dan kesehatan 
tanaman (plant health). Dapat juga 

untuk mengukur jarak hingga luasan 
suatu lahan. 

Gambar 4. Explore Map dengan 
beberapa fitur

Untuk mendapatkan hasil peta 
berdasarkan kesehatan tanaman (plant 
health) maka langsung  saja, klik fitur 
plant health lalu diikuti dengan proses 
export yang akan langsung dikirim ke 
email yang telah terdaftar/ email tertera 
pada menu export to such email.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengambilan data berupa foto 

menggunakan Unmmaned Air Vehicle 
(UAV) jenis Drone DJI Phantom 4, 
menghasilkan sebanyak 25 foto 
dengan pengaturan ketinggian 65 M, 
jangkauan luasan mencapai 1 Ha, serta 
membutuhkan waktu hingga 3.08 Detik 
dan 1 baterai untuk sekali penerbangan. 
Adapun hasil peta setelah melakukan 
upload foto di Startup Drone Deploy 
adalah sebagai berikut :

Gambar 5. Orthomosaic Map 
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Orthomosaic merupakan jenis peta 
yang dihasilkan sesuai dengan data 
temuan lapangan. Orthophoto yang 
berarti foto udara yang telah dilakukan 
rektifikasi sehingga menghasilkan 
gambar dengan objek yang tegak. 
Sehingga Orthomosaic merupakan peta 
mentah yang belum dilakukan proses 
editing filter peta yang diinginkan. 
Tentu hal ini berbeda dengan elevation 
map dan plant health map.

Untuk mendapatkan peta 
berdasarkan kesehatan tanaman dapat 
menggunakan opsi peta Plant Health 
yang tersedia pada bar Start Up Drone 
Deploy. 

Gambar 6. Plant Health Map

Dengan memanfaatkan Camera 
Sensor Feature Red, Green and Blue 
(RGB) akan didapat hasil peta merah 
dan hijau (Normalized Difference 
Vegetation Index) yang dapat diartikan 
bahwa tanaman sehat akan menangkap 
jumlah banyak cahaya melintasi panjang 
gelombang yang berbeda sehingga 
akan meningkatkan kontras pada 
peta dan akan mencerminkan banyak 
inframerah dan lampu hijau.

Apabila dibandingkan dengan 

keadaan dilapangan. Tanaman yang 
memiliki warna daun kuning/ yang 
disebabkan oleh serangan penyakit/ 
hama akan memberikan notifikasi 
warna merah pada peta kesehatan 
tanaman (plant health) dan tanaman 
yang memiliki warna daun hijau/ sehat 
akan memberikan notifikasi warna 
hijau pada peta kesehatan tanaman 
(plant health) di Start Up Drone 
Deploy. Dengan mempertimbangakan 
kepemilikan lahan yang luas maka menu 
plant health sangat efisien digunakan 
dalam proses monitoring tanaman yang 
dibudidayakam oleh petani.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Tanaman yang memiliki warna 
daun hijau/ sehat akan memberikan 
warna hijau pada peta kesehatan 
tanaman (plant health), tanaman yang 
memilki warna daun kuning/ kondisi 
mati maka akan memberikan warna 
merah orange hingga merah. 

Perbedaan warna tersebut 
dipengaruhi oleh jumlah pigmen warna 
hijau daun yang dimiliki oleh tanaman. 
Semakin hijau pigmen warna daun 
yang dimiliki maka dapat dikategorikan 
sebagai semakin sehat tanaman begitu 
juga sebaliknya.
B. Saran

a. Perlu dilakukan survei lebih 
lanjut, mengenai aspek – aspek 
yang dapat mengkategorikan 
tanaman sehat, kurang sehat 
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hingga tidak sehat. Apakah 
dengan membandingkan jumlah 
pigmen warna hijau  yang 
dimiliki oleh daun, bisa menjadi 
tolak ukur bahwa tanaman yang 
dibudidayakan sehat.

b. Perlunya peningkatan lebih 
mengenai sarana Unmanned 
Air Vehicle (UAV)/ Drone yang 
mendukung proses pemetaan 
keseatan tanaman. 

c. Kajian lebih lanjut sesuai dengan 
perkembangan teknologi 
Unmanned Air Vehicle (UAV) 
mendukung pembangunan 
pertanian.
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BRASILIENSIS) UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI LATEKS 

Tapping System of PB 260 and GT 1 Rubber (Hevea brasiliensis) Clones for Increasing 
Latex Production 
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ABSTRACT
Low rubber price and high tapping cost are causing of rubber estate to carry out 
efficiency. An alternative to be done is by applying low tapping frequency and 
ethephon stimulation. Stimulation has been commonly used to optimize labor and 
profit. Ethephon  stimulation can increase latex flow and cell metabolism. Ethephon 
stimulation in rubber exploitation system should be followed with typology clone. The 
purpose of this study was to know the optimal frequency of tapping and stimulation in 
PB 260 and GT 1  clones by considering physiological condition and plant health. The 
experiment was carried out in the experimental field of Indonesian Rubber Research 
Institute–South Sumatra since January until December 2018. The experimental design 
was to Completely Randomized Block Design with two factors (frequency of tapping 
and stimulation) and three replications. The experiment used PB 260 and GT 1 rubber 
clones planted in 2010 (8 years old). PB 260 has a rapid metabolism and GT 1 has 
a medium metabolism. The results showed that PB 260 clone required wounding to 
activate cell metabolism and low frequency of stimulation (4/y) to increase production. 
PB 260 clone characters are low sucrose content and high inorganic phosphorus. 
Whereas GT 1 required ethephon stimulation to active cell metabolism. Frequency of 
stimulation GT 1 clone can be applied until 12/y.  

Key words : clone, ethephon, physiological conditions, production, rubber, tapping

ABSTRAK 
Harga karet yang rendah dan tingginya biaya penyadapan menyebabkan perkebunan 
karet melakukan efisiensi. Alternatif yang dapat dilakukan adalah menerapkan 
frekuensi sadap rendah dan stimulasi etefon. Stimulasi telah umum digunakan untuk 
mengoptimalkan tenaga kerja dan keuntungan. Etefon stimulasi dapat meningkatkan 
aliran lateks dan metabolisme sel. Etefon stimulasi dalam sistem eksploitasi karet 
harus diterapkan sesuai dengan tipologi klon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui frekuensi sadap dan frekuensi stimulan yang optimal pada klon PB 260 
dan GT 1 dengan mempertimbangkan kondisi fisiologis dan kesehatan tanaman. 
Penelitian dilaksanakan di Pusat Penelitian Karet-Sumatera Selatan mulai Januari 
hingga Desember 2018. Rancangan penelitian adalah rancangan acak kelompok 
lengkap dengan dua faktor (frekuensi sadap dan frekuensi stimulan) dan tiga ulangan. 
Penelitian ini menggunakan klon PB 260 dan GT 1 tahun tanam 2010 (umur 8 tahun). 
PB 260 merupakan klon metabolism tinggi dan GT 1 merupakan klon metabolisme 
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sedang. Hasil penelitian menujukkan bahwa klon PB 260 membutuhkan pelukaan 
untuk mengaktifkan metabolisme sel dengan frekuensi stimulan yang rendah (4/y) 
untuk meningkatkan produksi. Karakteristik klon PB 260 adalah kadar sukrosa rendah 
dan fosfat anorganik tinggi. Sedangkan klon GT1 membutuhkan etefon stimulasi 
untuk mengaktifkan sel metabolisme. Frekuensi stimulan untuk klon GT 1 dapat 
diterapkan hingga 12 / y.

Kata kunci : etefon, karet, klon, kondisi fisiologis, produksi, sadap

PENDAHULUAN
Hevea brasiliensis merupakan salah 

satu sumber tanaman penghasil karet 
alam. Berbagai bahan dan alat yang 
berada di lingkungan sekitar terbuat 
dari karet seperti ban, alat kesehatan, 
sepatu, sandal, mainan anak-anak, dan 
bahan baku industri lainnya. Pada Hevea 
brasiliensis, lateks disintesis dalam 
pembuluh lateks terutama pada kulit 
batang. Di Indonesia, karet merupakan 
salah satu komoditas perkebunan 
yang penting dalam pendapatan 
devisa negara. Namun demikian 
krisis global yang terjadi pada tahun 
2009 menimbulkan kelesuan industri 
otomotif dan berefek pada konsumsi 
karet alam dunia. Akibatnya harga karet 
semakin melemah sejak tahun 2012. 
Hal tersebut diperparah lagi dengan 
semakin meningkatnya upah tenaga 
kerja khususnya di Sumatera Selatan 
dengan kisaran ± 10% per tahunnya. 
Kondisi tersebut menjadi tantangan 
tersendiri bagi perusahaan perkebunan 
khususnya yang bergerak dalam 
budidaya karet. Di dalam perusahaan 
perkebunan karet, biaya upah tenaga 
kerja penyadap merupakan komponen 
menyumbang tertinggi dalam biaya 

produksi yaitu sebesar 60%. 
Efisiensi biaya upah tenaga kerja 

merupakan salah satu cara mendapatkan 
margin keuntungan. Tiap perusahaan 
memiliki strategi efisiensi yang berbeda-
beda. Strategi yang dapat diterapkan 
perusahaan adalah peningkatan 
produktivitas lahan. Peningkatan 
produktivitas lahan dapat dilaksanakan 
dengan menurunkan frekuensi sadap 
dari d3 menjadi d4 dan d5. Aplikasi 
frekuensi sadap rendah umumnya akan 
dikombinasikan dengan stimulan untuk 
mendapatkan produksi yang seimbang 
dengan d3. Penggunaan stimulan pada 
frekuensi sadap rendah diharapkan 
dapat meningkatkan produksi lateks 
dengan memperlama aliran lateks dan 
meningkatkan metabolisme sel lateks.

Penyadapan frekuensi rendah 
akan memberikan efisiensi baik secara 
teknis maupun ekonomis (Nang et al., 
2013 ; Hai et al., 2013). Efisiensi secara 
teknis antara lain peningkatan produksi 
g/p/s, produksi kg/ha/tahun sebanding 
dengan d3, kadar KKK normal, kejadian 
KAS rendah, dan hemat konsumsi 
kulit. Sedangkan efisiensi secara 
ekonomis yaitu kebutuhan tenaga 
kerja lebih rendah dan peningkatan 
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produktivitas penyadap sehingga lebih 
menguntungkan.

Dari segi keragaman klon karet 
bahwa setiap klon memiliki variasi 
keragaan dan metabolisme. Pengkajian 
mengenai sifat-sifat metabolisme 
klon seperti hubungannya dengan 
penerapan penggunaan stimulan 
sangat perlu dilakukan. Respon setiap 
klon terhadap stimulan berbeda-beda, 
penerapan stimulan harus mengacu 
pada sifat fisiologi tanaman yang 
berhubungan dengan metabolisme 
pembentukan lateks. Sifat fisiologis 
lateks memberikan petunjuk atau dasar 
dalam menentukan ambang maksimum 
eksploitasi dari setiap klon, sehingga 
kapasitas produksi klon dapat terwujud 
(Commere et al., 1990; Kuswanhadi et 
al., 2009).

Penggunaan stimulan etefon 
telah banyak diterapkan secara luas 
terutama oleh perkebunan besar 
untuk meningkatkan produksi lateks. 
Stimulan dapat meningkatkan produksi 
lateks dengan cara memperlama 
aliran karena penyumbatan pembuluh 
lateks terhambat (Jacob et al., 1989; 
Wargadipura, 1981; Krishnakumar et 
al., 2011). Terhambatnya penyumbatan 
pembuluh lateks merupakan akibat dari 
peningkatan kestabilan lutoid sebagai 
respon terhadap etilen (Coupe dan 
Chrestin, 1989). Stimulan mempengaruhi 
metabolisme sel lateks, yang nampak 
dari berbagai perubahan karakter 
fisiologi antara lain kadar sukrosa, fosfat 

anorganik, tiol, dan kadar karet kering 
(KKK) (d’Auzac dan Jacob, 1984; Gohet 
et al., 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui frekuensi sadap dan 
frekuensi stimulan yang optimal 
pada klon PB 260 dan GT 1 dengan 
mempertimbangkan kondisi fisiologis 
dan kesehatan tanaman.

METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di kebun 

percobaan, Pusat Penelitian Karet-
Sumatera Selatan mulai Januari hingga 
Desember 2018. Rancangan penelitian 
adalah rancangan acak kelompok 
lengkap dengan dua faktor (frekuensi 
sadap dan frekuensi stimulan) dan tiga 
ulangan. Penelitian ini menggunakan 
klon PB 260 dan GT 1 tahun tanam 2010 
(umur 8 tahun). Detail perlakuan adalah 
sebagai berikut : 

PB 260
Frekuensi sadap : d3, d4, dan d5

Frekuensi stimulan : 0/y, 2/y, 4/y, dan 6/y

GT 1
Frekuensi sadap : d3, d4, dan d5

Frekuensi stimulan : 0/y, 4/y, 8/y, dan 12/y

Pengamatan dilakukan terhadap 
peubah produksi, kadar karet kering, 
kadar sukrosa, kadar fosfat anorganik, 
dan tiol. Pengamatan produksi dilakukan 
setiap hari sadap. Pengambilan sampel 
lateks untuk diagnosis lateks dilakukan 
pada bulan Maret dan April.  

Produksi karet ditimbang 
sebagai lump mangkok. Kadar karet 
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kering (KKK) diukur dengan metode 
gravimetri, berdasarkan perbandingan 
% bobot kering dengan bobot basah 
lateks sebanyak 5 gram. Pengeringan 
dilakukan dengan oven suhu 100oC 
hingga bobotnya tetap. 

Kadar sukrosa, fosfat anorganik, 
dan tiol diukur di laboratorium dengan 
menggunakan spektrofotometer, 
masing-masing absorbansi diukur 
pada panjang gelombang 627, 750, 
dan 412 nm. Setiap sampel lateks (1 
ml) diambil dan dipreparasi ke dalam 
9 ml TCA 2,5% (asam trikloro asetat) 
menjadi serum TCA. Pengukuran kadar 
sukrosa lateks menggunakan metode 
anthrone (Dische, 1962). Kadar fosfat 
anorganik berdasarkan pengikatan oleh 
ammonium molibdat yang kemudian 
tereduksi oleh FeSO4 dalam reaksi asam 
(Taussky dan Shorr, 1953). Kadar tiol 
diukur berdasarkan prinsip reaksinya 
dengan asam dithiobisnitrobenzoat 
(DTNB) yang membentuk TNB yang 
berwarna kuning pada panjang 
gelombang 412 nm (McMullen, 1960).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penurunan frekuensi sadap 

dari d3 menjadi d5 tidak mampu 
meningkatkan produksi g/p/s PB 260 
(Tabel 1). Sementara untuk klon GT 1 
respon terhadap perbedaan frekuensi 
sadap. Penurunan frekuensi sadap 
dari d3 menjadi d5 pada klon GT 1 
meningkatkan produksi sebesar 24% 
(Tabel 2). 

Penurunan frekuensi sadap pada 
klon PB 260 meningkatkan kandungan 
sukrosa dan tiol, namun menurunkan 
kandungan fosfat anorganik. Penurunan 
frekuensi sadap pada klon PB 260 (d3 
menjadi d4) tidak mampu meningkatkan 
produksi dengan status kandungan 
sukrosa yang rendah dan fosfat 
anorganik yang tinggi. Kondisi tersebut 
mengindikasikan bahwa klon PB 260 
dengan pelukaan (wounding) saja sudah 
cukup mengaktifkan metabolisme sel 
lateks untuk menghasilkan produksi 
yang tinggi. Namun demikian, dilihat 
dari kadar karet kering (KKK) pada klon 
PB 260 masih relatif tinggi sebesar 38% 
pada frekuensi sadap d4, memberikan 
gambaran bahwa klon PB 260 
mengalami hambatan aliran sehingga 
masih membutuhkan perangsang untuk 
mengurangi hambatan aliran tersebut.

Sedikit berbeda dengan PB 260, 
pada klon GT 1 penurunan frekuensi 
sadap tidak merubah kandungan fosfat 
anorganik. Pelukaan pada klon RRIM 
600 dan PB 217 tidak cukup untuk 
menggali potensi produksi pada kedua 
klon tersbut. Perlu alternatif lain untuk 
meningkatkan produksi pada klon 
tersebut, mengingat kondisi aktivitas 
metabolisme masih pada level dibawah 
optimum.

Sedikit berbeda dengan PB 260, 
pada klon GT 1 penurunan frekuensi 
sadap tidak merubah kandungan fosfat 
anorganik. Pelukaan pada klon RRIM 
600 dan PB 217 tidak cukup untuk 
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menggali potensi produksi pada kedua 
klon tersebut. Perlu alternatif lain untuk 
meningkatkan produksi pada klon 

tersebut, mengingat kondisi aktivitas 
metabolisme masih pada level di bawah 
optimum.

Tabel 1. Produksi dan parameter fisiologi pada perlakuan frekuensi sadap dan 
stimulan pada klon PB 260 

Perlakuan Sukrosa
(mM)

Pi
(mM)

Tiol
(mM)

KKK
(%)

Produksi 
(g/p/s)

Frekuensi sadap
d3 2.50 b 20.35 a 0.63 b 36.55 a 23.02 a
d4 2.80 b 17.62 b 0.68 ab 35.86 a 21.72 a
d5 3.46 a 18.01 b 0.74 a 38.87 a 22.39 a

Frekuensi stimulan
0/y 2.94 a 18.08 a 0.71 a 38.44 a 19.54 b
2/y 2.80 a 18.95 a 0.72 a 35.86 a 23.63 a
4/y 2.80 a 17.98 a 0.62 a 36.40 a 22.13 a
6/y 3.16 a 19.55 a 0.70 a 37.69 a 24.21 a

Tabel 2. Produksi dan parameter fisiologi pada perlakuan frekuensi sadap dan 
stimulan pada klon GT 1 

Perlakuan Sukrosa
(mM)

Pi
(mM)

Tiol
(mM)

KKK
(%)

Produksi 
(g/p/s)

Frekuensi sadap
d3 7.89 c 8.94 a 0.46 ab 38.71 a 8.41 b
d4 10.16 b 5.90 a 0.42 b 36.68 b 10.02 ab
d5 12.29 a 7.83 a 0.50 a 37.38 b 11.08 a

Frekuensi stimulan
0/y 13.41 a 2.97 b 0.422 a 37.75 a 5.83 b
4/y 10.49 b 9.66 a 0.48 a 37.92 a 11.70 a
8/y 8.95 bc 8.69 a 0.50 a 37.21 a 10.65 a
12/y 7.62 c 8.90 a 0.45 a 37.50 a 11.15 a

Penggunaan stimulan mampu 
meningkatkan produksi klon PB 260. 
Tanpa stimulasi, klon PB 260 telah 
menghasilkan produksi yang tinggi 
dengan kandungan fosfat anorganik 
yang tinggi dan kandungan sukrosa 
yang rendah. Hal ini menandakan klon 
PB 260 tidak mengalami hambatan 
dalam regenerasi lateks. Kadar fosfat 

anorganik nampak sudah mencapai 
batas maksimum (tanpa stimulan) 
sehingga pemberian stimulan 
tidak mampu meningkatkan energi 
untuk sintesis lateks. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa klon PB 260 
telah mempunyai aktivitas metabolisme 
tinggi untuk menghasilkan produksi 
yang tinggi pada kondisi tanpa stimulan 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 543

(Jacob et al., 1989). Begitu juga dengan 
kadar sukrosa yang rendah pada tanpa 
stimulan. Kadar sukrosa yang rendah 
pada PB 260 tidak mendukung dalam 
penggunaan stimulan. Namun klon PB 
260 mengalami hambatan aliran yang 
ditunjukkan dengan KKK yang tinggi, 
sehingga masih dimungkinkan untuk 
pemberian stimulan dengan frekuensi 
stimulan yang rendah (≤6/y). Klon PB 
260 termasuk klon metabolisme tinggi 
dengan sistem regenerasi lateks yang 
efisien dan distribusi asimilat yang baik 
untuk produksi lateks (Ao Shuochang 
and Guo Yagang, 1990).

Berbeda dengan PB 260, klon 
GT 1 lebih respon terhadap stimulan. 
Tanpa stimulasi, klon RRIM 600 dan 
PB 217 memiliki produksi yang rendah 
dengan kandungan sukrosa medium 
dan kandungan fosfat anorganik 
yang rendah dibanding klon PB 
260. Penggunaan stimulan mampu 
meningkatkan produksi RRIM 600 dan 
PB 217 dengan meningkatkan aktivitas 
metabolisme tanaman (Pi meningkat) 
dan meningkatkan konsumsi sukrosa. 
Hal tersebut menggambarkan 
peningkatan produksi lateks dengan 
stimulan akan tercapai pada kondisi 
metabolisme sel lateks yang masih 
rendah tanpa stimulan, yaitu ketika 
kandungan sukrosa medium-tinggi dan 
kandungan fosfat anorganik rendah. 
Stimulan mampu mempengaruhi 
sirkulasi asimilat, dengan meningkatkan 
penggunaan asimilat untuk produksi 
lateks (Silpi et al., 2006). 

KESIMPULAN
Klon PB 260 membutuhkan 

pelukaan untuk mengaktifkan 
metabolisme sel dengan frekuensi 
stimulan yang rendah (≤6/y) untuk 
meningkatkan produksi. Karakteristik 
klon PB 260 adalah kadar sukrosa 
rendah dan fosfat anorganik tinggi. 
Sedangkan klon GT1 membutuhkan 
etefon stimulasi untuk mengaktifkan sel 
metabolisme. Frekuensi stimulan untuk 
klon GT 1 dapat diterapkan hingga 12 
/ y.
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ABSTRAK
Pertumbuhan bibit kelapa sawit (Elaeis guineensis)  agar optimal menghedaki 
tanah yang subur  (top soil). Kebutuhan tanah top soil untuk media  bibit kelapa 
sawit dalam jumlah yang  besar sedangkan keterrsediannya terbatas. Perlu dicoba 
mengunakan jenis tanah yang kurang subur (sub-soil) dengan pemberian  kompos 
kiambang untuk meningkatkan kesuburan media tanam bibit sawit. Tujuan penelitian  
Untuk mengetahui pengaruh perlakuan tunggal dan interaksi perlakuan  terhadap 
pertumbuhan bibit kelapa sawit.  Penelitian  dilaksanakan di Lahan SMK PP Sembawa 
dari bulan  Oktober 2017 - April 2018, dengan Rancangan Acak Kelompok  Faktorial,  
factor pelakuan: I.  Lapisan tanah L1 (0-30 cm), L2 (>30-60 cm), L3 (>60-90 cm) dan  
II. Dosis kompos kiambang  K0 (0%), K1 (10 %), K2 (20%),  L3 (30%) dengan ulangan 
3 kali. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan  bibit kelapa sawit 3 dan 6 BSP 
(Bulan Setelah Perlakuan) lebih baik pada perlakuan L3 (>60-90 cm) dan K2 (20%). 
Perlakuan  lapisan tanah berpengaruh sangat nyata 3 dan 6 BSP terhadap tinggi 
bibit dan 3 BSP untuk   diameter batang bibit sawit. Perlakuan  kompos kiambang 
berpengaruh  sangat  nyata terhadap tinggi bibit  6 BSP dan untuk diameter batang 
bibit  berpengaruh nyata 3-6 BSP. Pertumbuhan tinggi (55.00 cm) dan diameter 
batang bibit (2.8 00 cm) terbaik pada interaksi perlakuan LIK2, untuk tinggi bibit  
berbeda tidak nyata terhadap perlakuan L1K3 (53.67 cm), L3K2 (2.00 cm ) sedangkan 
untuk  diameter batang bibit berbeda tidak nyata terhadap perlakuan lainnya. 
Kesimpulan, pemberian kompos kiambang 20 % pada media tanam   dengan  tanah 
sob soil (>30-90 cm) sudah dapat memperbaiki kesuburun tanah untuk  mendukung 
pertumbuhan bibit sawit secara optimum. 

Kata kunci:  media tanam, bibit sawit, dosis kompos kiambang

PENDAHULUAN
Tanaman kelapa sawit (Elaeis  

guineensis) merupakan tanaman yang 
berperanan penting bagi Bangsa 
Indonesia, sebagai penyumbang 
devisa Negara terbesar Rp 239 triliun  
penyedia lapangan kerja dan sebagai 
bidang usaha disub-sektor perkebunan 
dan Indonesia sebagai Negara memiliki  
kebun sawit terluas di dunia 12.307.677 

ha  dan produsen kelapa sawit terbesar 
di dunia (BBPP (2008)  dan Dirjen 
Perkebunan (2017). 

Pembibitan kelapa sawit 
merupakan tahap awal kegiatan kultur 
teknis  kelapa sawit yang berperanan 
penting dan sangat berpengaruh 
terhadap potensi tanaman berikutnya. 
Menurut Haecal (2000)  faktor 
utama yang mempengaruhi potensi 
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produktivitas tanaman kelapa sawit 
adalah penggunaan bibit yang 
berkualitas. Untuk mendapatkan 
pertumbuhan bibit yang jagur dan 
sehat, diperlukan kultur teknis dan 
pengelolaan yang intensif selama 
pembibitan.  Penyiapan media tanam 
bibit kelapa sawit yang baik salah satu 
upaya untuk mendukung pertumbuhan 
bibit secara optimal.

 Media tanam untuk pembibitan 
main nursery biasanya mengunakan 
tanah yang subur dari lapisan atas (top 
soil) karena sifat fisik dan kimianya lebih 
baik dari tanah lapisan bawah (sub 
soil).  Kebutuhan tanah  untuk media 
tanam bibit kelapa sawit diperlukan 
dalam jumlah yang  besar, sementara 
ketersedian tanah top soil semakan 
terbatas. Berkenaan dengan itu perlu 
dicoba mengunakan jenis tanah yang 
kurang subur seperti tanah bekas 
tambang atau tanah lapisan sub-soil, 
dengan melakukan upaya meningkatkan 
kesuburan tanah misalnya mengunakan  
kompos kiambang. Fungsi kompos 
terhadap media tanam dapat menambah 
unsur hara, memperbaiki tektur 
tanah, menahan air tanah. Kiambang 
mengadung  enam unsur hara makro  
dan lima unsur hara mikro, diharapkan 
pemeberian kompos kiambang akan 
meningkatkan kandungan unsur hara 
tersebut pada media tanam sawit  
(Guido et al., 2013).  Berkenaan dengan 
itu perlu dilakukan penelitian upaya 
peningkatan kesuburan tanah dengan 

kompos kiambang dengan berbagai 
lapisan tanah. 

 Penelitian ini  bertujuan untuk 
mengkaji pengaruh berbagai  dosis 
kompos kiambang pada  berbagai 
lapisan tanah terhadap peningkatan  
pertumbuhan vegetative bibit sawit 
main nursery. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian Penelitian ini 

dilaksanakan di Kebun Praktek SMK 
PP Sembawa. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada bulan Oktober 2017   
sampai  bulan  April 2018.

Bahan yang diperlukan dalam 
kaji widya ini adalah; 1). Bibit sawit pre 
nursery (3,5 bulan), 2) lapisan tanah atas 
dan lapisan tanah bawah tanah Podsolik 
Merah Kuning (PMK),  3) Polibeg ukuran 
35 x 40 cm,  4) Bahan bokasi  kiambang, 
5) Insektisida, 6) perstisida, 7). Herbisida, 
8) Pupuk NPK mutiara. Alat yang 
dibutuhkan 1) gelas ukur, 2) meteran, 3) 
timbangan, 4) alat pertanian.

Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan  Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) Fa dengan 2 faktor 
yaitu perlakuan lapisan tanah dan 
dosis kompos kiambang pada media 
tanam bibit sawit main nursery. Adapun 
perlakuan yang diberikan selengkapnya 
sebagai berikut;
A. Lapisan tanah
L1 = Lapisan tanah  (0-30 cm),
L2 = Lapisa  n tanah  (> 30 – 60 cm)
L3 = Lapisan tanah atas (> 60 – 90 cm)



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 547

B. Dosis kompos kiambang
K0 = Tanpa kompos
K1 =  Kompos kiambang 10 %
K2 = Kompos kiambang 20 %
K3 = Kompos kiambang 30 %

Selanjutnya masing-masing 
perlakuan diulang 3 kali, dengan jumlah 
tanaman contoh 12 bibit sawit  dan akan 
dipilih-ditetapkan 3 tanaman sebagai 
sampel untuk diamati.  

Cara kerja 
a. Persiapan

1. Pembuatan kompos kiambang 
(satu bulan sebelum penelitian)

2. Menyiapkan media tanah top 
soil-sub soil (0,5 bulan sebelum 
penelitian)

3. Mengisi media polibeg sesuai 
perlakuan (0,5 bulan sebelum 
penelitian)

4. Penanaman bibit sawit di polibeg 
b. Pelaksanaan

1. Penyusunan bibit sawit sesuai 
dengan petak-kelompok  
perlakuan,

2. Menentukan dan menandai 
tanaman sampel

3. Perawatan bibit sawit; penyiraman 
setiap hari jika tidak turun hujan, 
pengendalian hama, penyakit 
dan gulma sesuai kebutuhan, 
pemberian pupuk NPK pada saat 
tanam, umur 3, 6 dan 9 bulan. 

Pengamatan dan analisa data
Pengamatan terhadap 

pertumbuhan bibit sawit dilakukan 
terhadap tanaman sampel, dengan 

waktu pengmatan dilakukan; pada saat 
pra perlakuan, dan  3 dan 6 bulan setelah 
perlakuan. Parameter pertumbuhan 
yang diamati yaitu;
a. Tinggi tanaman, diukur dari pangkal 

batang sampai ujung daun yang 
terpanjang,

b. Diameter pangkal batang, diukur 
pada bagian pangkal batang bibit 
sawit

c. Jumlah helai daun bibit sawit, 
dihitung jika helai daunya > 50 % 
sudah membuka 

Data hasil pengamatan terhadap 
pertumbuhan bibit sawit dan gulma 
akan dilakukan tabulasi  dan dianalisis, 
untuk data yang berpengaruh nyata 
dilanjutkan dengan  Uji BNT (Gomez 
dan  Gomez. 1995). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari data hasil pengamatan 

terhadap parameter pertumbuhan  
bibit sawit pra perlakuan (PrP), relative 
seragam. Selanjutnya laju pertumbuhan  
bibit sawit 3 dan 6 BSP (Bulan Setelah 
Perlakuan) lebih cepat pada lapisan 
tanah lebih dalam perlakuan L3 (>60-
90 cm). Kondisi lahan asal media dibuka 
1,5 tahun tanaman, ditumbuhi  gulma 
dari golongan rumput dan daun lebar 
semusim dan tahunan. Menurut Aderson 
(2007) Kehadiran gulma semusin dan 
tahunan yang memiliki berakar dangkal 
menyebabkan tingkat kesuburan 
tanah atas (top soil)  lebih rendah, 
karena sebagian factor pertumbuhan 
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dimanfaat untuk pertumbuhan gulma. 
Hal ini yang menyebabkan rendahnya 
laju pertumbuhan bibit sawit pada 
perlakuan L1 (0-30 cm) dan L2 (>30-60 
cm) dibanding perlakuan  L3 (>60-90 
cm).

Pengaruh perlakuan  dosis kompos 
kiambang terhadap pertumbuhan tinggi  
bibit sawit realatif lebih tinggi pada 
perlakuan K2 (20 %) diikuti perlakuan 
perlakuan K3 (30%), K1 (10%). Dan KO 
(0%). Sedangkan terhadap diameter 
batang bibit sawit lebih tinggi pada 
perlakuan K2, diikuti K3, K1 dan K0 
diiikutiPengaruh perlakuan tunggal  
lapisan tanah dan dosis kompos 
selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 
I. Menurut  Witjaksana, et al., (2000) 
selama proses dekomposisi, sejumlah 
hara tersedia akan terakumulasikan ke 
dalam sel – sel mikrobia yang apabila 
mikrobia ini mati unsur hara baru dapat  
dimanfaatkan tanaman. Pada perlakuan 
dosis kompos kiambang  lebih tinggi 
(30 %)  proses dekomosisi mikrobia  
lebih tinggi sehingga unsur hara yang 
dapat dimanfaatkan bibit sawit masih 
rendah. Hal salah satu penyebab laju 
pertumbuhan bibit sawit lebih  lebih 
cepat pada perlakuan  K2 karena  unsur 
hara lebih tersedia disbanding dengan 
perlakuan lainnya.

Hasil analisis keragaman pengaruh 
perlakuan terhadap parameter 
pertumbuhan bibit sawit tertera 
pada Tabel1.  Dari data pada tabel 
menunujukkan interaksi perlakuan  

berpengaruh  nyata  terhadap tinggi 
dan diameter batang bibit sawit  3 BSP 
dan berpengatuh sangat nyata 6 BSP. 
Menurut Haecal ( 2000) dan  Desweni 
(2003)  pertumbuhan bibit sawit 
ditentukan media tanam, pemberian 
bahan organic menyebabkan 
meningkatnya daya pengang air, tanah 
lebih remah, efesisiensi pemupukan 
sehingga akan meningkatnya 
pertumbuhan akar, daun dan batang. 
Perbedaan  perlakuan lapisan 
tanah dan dosis kompos kiambang 
menyebab tingkat kesuburan tanah 
berbeda  dan  berpenagruh terhadap 
pertumbuhan bibit sawit. Hal lain lama 
waktu pemberian kompos berkaitan 
dengan peningkatan kesuburan tanah, 
pemberian kompos 3 BSP dan 6 BSP 
menunjukan pengaruh yang berbeda 
terhadap peningkatan laju pertumbuhan 
bibit sawit. Pengaruh kompos kiambang  
terhadap Laju pertumbuhan bibit sawit 
lebih tinggi  6 BSP, sebagai indikasi  
bahwa peningkatan kesuburan tanah 
sudah lebih baik dibandingkandari 3 
BSP.

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
dilakukan pada data hasil pengamatan 
pertumbuhan tinggi dan diameter 
batang bibit sawit 6 BSP. selengkapnya 
di muata pada tabel 2. Dari data pada 
tabel memperlihatkan pertumbuhan 
bibit sawit lebih baik pada interaksi 
perlakuan  LIK2 diikuti L1K3 dan L3K2, 
yang ditunjukkan rata-rata tinggi dan 
diameter bibit sawit yang dihasilkan 
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pada perlakuan tersebut lebih tinggi dibanding dengan perlakuan lainnya. Sebalik 
laju pertumbuhan bibit sawit memperlihat  lebih lambat pada perlakuan L1KO, L3K0 
dan L1K1  yang ditunjukkan tinggi dan diameter batang bibit sawit yang dihasil 
terendah dibanding dengan perlakuan lainnya. Tinggi bibit sawit yang dihasilkan 
pada perlakuan L1K2 berbeda nyata terhadap perlakuan lainnya kecuali terhadap 
L1K3, L3K2. Sedangkan pertumbuhan diameter batang bibit kelapa sawit pada 
perlakuan L1K2 berbeda tidak nyata terhadap perlakuan L3K2,LIK3,L2KO, L2K3, L3K1 
dan perlakuan lainnya berbeda nyata. Guido et al., (2013) menyatakan kiambang 
mengandung 6 unsur hara makro (N, P, K, Ca, Mg, dan S) dan 5 unsur hara mikro 
(Fe, Cu, Zn, Mn, dan Cl) dengan demikian, kandungan unsur hara makro kompos 
kiambang  untuk meningkatakan kandungan unsur hara dalam tanah. Interaksi 
perlakuan lapisan tanah dengan kompos kiambang  laju pertumbuhan bibit sawit 
menunjukan lebih baik pada interaksi perlakuan yang diberi kompos kiambang. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan di atas pada interaksi perlakuan yang diberi 
pupuk kompos kiambang tingkat ketersediaan unsur hara pada media tanam bibit 
sawit dalam polibeg lebih optimum untuk mendukung pertumbuhan bibit sawit 
disbanding pada interaksi perlakuan tanpa kompos kiambang. Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian Damanik (2018) bahwa Pemberian kompos kiambang dengan dosis 
300 g/polibeg berpengaruh terhadap tinggi  dan panjang akar bibit kelapa sawit, 
dengan tinggi bibit 25,35cm lebih baik disbanding pada perlakuan kontrol perlakuan 
tanpa kompos kiambang  21,33 cm.

Tabel 1. Rekapitulasi hasil analisis pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan bibit  
sawit 3-6 Bulan Setelah Perlakuan (BSP)

Sumber keragaman

Fi hitung dan waktu pengamatan

Tinggi bibit sawit (Cm) Diameter bibit sawit (Cm)
3 BSP 6 BSP 3 BSP 6 BSP

Lapisan tanah (L) 7.87** 8.06** 91.99** 0,05tn
Dosis kompos (D) 0.87tn 24,03** 72.02* 4.06*
Interaksi (L*D) 4.05* 13.91** 10.35* 4.42**

Keterangan: 
tn = berpengaruh  tidak nyata.
 * = berpengaruh nyata  dan 49,66cm; 45,11 cm) dan diameter ( 1,76 cm ; 1,03cm)
 ** = berpengaruh sangat nyata



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019550

Tabel 2. Hasil uji BNT Pengaruh interaksi perlakuan (Lapisan tanah dan Dosis komos 
kiambang) terhadap parameter  pertumbuhan bibit sawit diamati 3 dan BSP.

No Intraksi Perlakuan 
(L*D)

Tinggi bibit sawit
(6 BSP)

Interaksi Perlakuan 
(L*D)

Diameter batang  bibit sawit 
(6 BSP)

1 LIK2 55.00 a LIK2 2.800 a
2 LIK3 54.6 ab L3K2 2.567 a
3 L3K2 53.67 abc LIK3 2.00 ab
4 L3KI 51.00 cd L2K0 1.67 bc
5 L3K3 50.00 d L2K3 1.48 bc
6 L2K0 49.33 d L3KI 1.400 bc
7 L2K3 49.00 d L2K2 1.200 bcd
8 L3K0 48.00 de LIKI 1.200 bcd
9 L2K2 48.00 de L3K3 1.200 bcd
10 L2KI 44.33 ef L2K1 1.13 cd
11 LIKI 41.33 fg L3KO 0.90 cd
12 LIK0 38.00 g LIKO 0.50 d

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berarti berbeda 
tidak nyata berdasakan uji BNT

KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini dapat 

ditarik beberapa kesimpulan antara lain;
1. Pengaruh Interaksi  perlakuan 

kompos kiambang dan lapisan 
tanah mulai berpengaruh 3 BSP 
dan sangat nyata 6 BSP terhadap  
perertumbuhan bibit sawit,

2.  Pemberian kompos kiambang 20 
% pada media tanam dengan tanah 
sub soil (> 30-90 cm) sudah dapat 
meningkatkan kesuburan tanah 
untuk mendukung pertumbuhan 
bibit  sawit secara optimum.
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ABSTRAK
Kambing merupakan komoditas ternak yang diusahakan secara berkelompok di 
Rejosari. Belum diketahuinya faktor efektivitas pemberdayaan menjadi masalah utama 
dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui Efektivitas Penyuluhan 
(EP) dan Efektivitas Perubahan Perilaku (EPP) melalui penyembuhan luka dengan 
daun kemangi pada ternak kambing, mengetahui pengaruh kohesivitas kelompok 
dengan efektivitas pemberdayaan serta mengetahui hubungan faktor intrinsik 
dan faktor ekstrinsik dengan efektivitas pemberdayaan. Penelitian dilaksanakan di 
Desa Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Desain penelitian adalah 
Pre Test-Post Test dengan sampel berjumlah 30 responden yang diambil secara 
sensus. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif, kemudian dilakukan 
analisis menggunakan metode Path Analysis dengan diagram jalur keseluruhan 
yang dibagi menjadi 2 sub struktural. Hasil penelitian menunjukan nilai EP sebesar 
84% pada kategori sangat efektif sedangkan EPP sebesar 75% pada kategori efektif. 
Berdasarkan analisis sub struktural 1, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik berpengaruh 
langsung terhadap kohesivitas kelompok. Analisis sub struktural 2 menunjukan 
bahwa kohesivitas kelompok berpengaruh terhadap efektifitas pemberdayaan. Hasil 
analisis menyatakan bahwa variabel kohesivitas kelompok memediasi variabel umur, 
tingkat pendidikan, pengalaman beternak dan kepemilikan ternak terhadap variabel 
efektifitas pemberdayaan.

Kata kunci: kohesivitas; faktor intrinsik; faktor ekstrinsik; efektivitas pemberdayaan.

PENDAHULUAN
Rakhmat (2005) kohesivitas 

kekuatan yang mendorong anggota 
kelompok untuk tetap tinggal 
didalam kelompok dan mencegahnya 
meninggalkan kelompok. Tingginya 
kohesivitas kelompok sangat 
berhubungan dengan konfonnitas 
(suatu jenis hubungan sosial ketika 
seseorang mengubah sikap dan tingkah 

laku mereka agar sesuai dengan norma 
sosial yang ada) anggota terhadap 
norma kelompok dan persamaan-
persamaan yang nantinya akan 
meningkatkan komunikasi di dalam 
kelompok. 

Kohesivitas kelompok juga 
dapat berhubungan dengan performa 
individu didalam suatu kelompok yang 
berdampak terhadap kemampuan 
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masing-masing individu untuk 
menampilkan hasil pekenjaannya di 
dalam kelompok. Ketika ada Kohesivitas 
di dalam suatu kelompok, anggota 
kelompok akan menerima lebih banyak 
pengetahuan dengan adanya anggota 
kelompok yang berada di dalam 
kelompok tersebut. 

Kohesivitas kelompok terhadap 
Efektivitas pemberdayaan peternak 
di kelompok ternak Ngudi Rejeki ini 
dapat tercapai bila faktor-faktor yang 
berhubungan dengan efektivitas 
pemberdayaan peternak saling 
mendukung. Dalam pencapaian tujuan 
kelompok ternak faktor dari dalam yang 
paling berhubungan adalah keterlibatan 
anggota dalam kegiatan kelompok. 
Oleh karena itu efektivitas kelompok 
ternak sangat dibutuhkan karena hanya 
kelompok ternak yang efektiflah yang 
dapat menjalankan fungsinya dengan 
baik, sehingga dapat memberikan 
manfaat bagi anggota pada khususnya 
dan masyarakat luas pada umumnya. 

Lowisada (2014) menyatakan 
bahwa, pemberdayaan petani, yaitu 
merubah perilaku petani (pengetahuan, 
sikap dan keterampilan) dari petani yang 
subsistem tradisional menjadi petani 
modern yang berwawasan agribisnis. 
Desa Rejosari khususnya dusun 
Ngalarang, ternak kambing merupakan 
komoditas utama di dalam peternakan 
mencapai 50 ekor. 

Satu upaya dalam proses 
pemeliharaan untuk mendapatkan hasil 

maksimal yaitu tentang pengembangan 
perbibitan yang sangat menguntungkan. 
Selain faktor bibit, perkandangan, 
pakan dan kesehatan, tatalaksana 
pemeliharaan ternak khususnya dalam 
kesehatan ternak harus diperhatikan 
karena kemampuan peternak masih 
kurang terutama dalam penyembuhan 
luka yang dilihat kasat mata itu sepele 
tapi berdampak pada pendapatan 
peternak. 

Biasanya para peternak mengobati 
luka pada ternak dengan obat kimia yang 
dirasa lebih ampuh dan cepat waktu. 
Namun tidak tahu bahan-bahan apa 
saja dalam pencampuran pembuatan 
obat kimia, tidak semua orang bisa 
tahu komposisi obat kimia yang dibeli 
di kios peternakan, hanya orang-orang 
tertentu saja yang ahli dalam bidang 
tersebut. Sementara itu ketersediaan 
orang-orang tersebut tidak merata di 
seluruh daerah khususnya di Kelompok 
Ternak Ngudi Rejeki Desa Rejosari, 

Desa Rejosari Dusun Nglarangan 
merupakan salah satu desa yang 
sebagian besar petemaknya tergabung 
dalam kelompok ternak. Kelompok 
ternak ini menunjukkan bahwa kelompok 
ternak disana telah berjalan dengan 
baik, untuk itu peneliti ingin mengetahui 
hubungan kohesivitas kelompok 
terhadap efektifitas pemberdayaan 
peternak melalui penyembuhan luka 
dengan daun kemangi pada ternak 
kambing di Desa Rejosari.
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MATERI DAN METODE
Penelitian dilaksanakan selama 2 

bulan dimulai pada tanggal 05 Maret 
sampai dengan 30 April 2018. Di 
Kelompok Ternak Ngudi Rejeki Desa 
Rejosari Kecamatan Pakis Kabupaten 
Magelang. Pengambilan sampel dengan 
metode sensus yaitu seluruh anggota 
kelompok ternak Ngudi Rejeki, dengan 
jumlah anggota kelompok atau sampel 
adalah 30 responden, Sugiyono (2008) 
mengatakan bahwa sensus adalah 
teknik penentuan sampel bila semua 
anggota populasi dijadikan sampel.

Desain (rancangan) yang digunakan 
adalah One Group Pretest-Post Test/
Pra Test-Post Test kelompok Tunggal 
(Sugiyono, 2011) yaitu rancangan 
dengan metode satu kelompok diberi 
pra test kemudian treatment/perlakuan/
penyuluhan dan selanjutnya dilakukan 
post test untuk mengetahui hubungan 
kohesivitas kelompok ternak dengan 
efektifitas pemberdayaan. 

Metode yang digunakan adalah 
metode kunjungan kelompok dan 
anjangsana dengan teknik ceramah, 
kunjungan usaha tani, diskusi dan 
demonstrasi cara tentang pengobatan 
luka dengan daun kemangi pada ternak 
kambing. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai yaitu untuk mengetahui sejauh 
mana perubahan perilaku petani. 

Kohesivitas kelompok mengguna-
kan rata rata ideal dan standar deviasi 
ideal dengan skor maksimal dan skor 
minimal. Efektifitas pemberdayaan 

diukur dengan menggunakan skala 
likert yaitu dengan pertimbangan 
kuesioner sejumlah 16 soal yang sudah 
diuji validitas dan reliabilitasnya, yang 
meliputi aspek pengetahuan sejumlah 
8 soal, aspek sikap 5 soal dan aspek 
keterampilan 3 soal sehingga dapat 
dihitung dengan skala likert yaitu nilai 
maksimum dikurangi nilai minimum 
dan dibagi dengan lima kategori yaitu 
sangat rendah, rendah, sedang, tinggi 
dan sangat tinggi. Efektifitas Penyuluhan 
(EP) dan Efektifitas Perubahan Perilaku 
(EPP) dikategorikan tidak efektif, kurang 
efektif, cukup efektif, efektif dan sangat 
efektif yang diukur dengan skala likert. 

Analisis data dilaksanakan 
berdasarkan hasil pengumpulan data 
melalui koesioner, wawancara, dan 
observasi. Kohesivitas atau kekompakan 
kelompok dalam penelitian ini dianalisis 
secara deskriptif kuantitatif sesuai Putri 
Mariana dan Mirza (2018) hasil jawaban 
koesioner dengan menggunakan mean, 
deviasi standart dan koefisien variasi 
dengan rumus untuk menghitung nilai 
rata-rata kohesivitas sebagai berikut: 

n

x = 1 ∑xin
Keterangan: 
x = Nilai rata-rata kohesivitas tanggapan 
responden 
n = Jumlah responden
Xi = Jumlah dari nilai tiap pernyataan 

Tingkat pemberdayaan atau Nilai 
Keberdayaan, dalam penelitian ini 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif 
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sesuai Riduansyah, Mohammad dan 
Widianingsih (2013) yang menyatakan 
bahwa metode analisis deskriptif 
kuantitatif untuk survey dengan 
kuesioner. Data yang di peroleh dari hasil 
jawaban pertanyaan dikuesioner dibuat 
skala berdasarkan modifikasi skala likert 
(Padmowiharjo 1999). Kriteria penilaian 
EP (Efektifitas Penyuluhan) dan EPP 
(efektifitas Perubahan Prilaku) yang 
digunakan dalam skala adalah jumlah 
kuesioner dari tiga aspek pengetahuan, 
sikap dan keterampilan sejumlah 16, 
nilai terendah 1 dan nilai tertinggi 5 dan 
interval 5. Sehingga didapat persentase 
maksimum 80 / 80 x 100% = 100% dan 
nilai minimum 16/80 x 100% = 20%.

Metode analisis data menggunakan 
deskriptif kuantitatif, kemudian 
dilakukan analisis menggunakan 
metode Path Analysis dengan diagram 
jalur keseluruhan yang dibagi menjadi 
2 sub struktural. Analisis jalur dengan 
meggunakan regresi linier berganda 
digunakan untuk mengetahui hubungan 
kohesivitas kelompok dengan efektifitas 
pemberdayaan dan untuk mengetahui 
hubungan efektivitas pemberdayaan 
dengan faktor intrinsik (umur, tingkat 
pendidikan, pengalamn bertemak) dan 
faktor ekstrinsik ( jumlah kepemilikan 
ternak, jumlah tanggungan keluarga 
dan jumlah penyuluhan yang diterima) 
melalui penyembuhan luka dengan 
daun kemangi pada ternak kambing. 

Menurut Sarwono (2013) analisis 
jalur (path analysis) merupakan 

pengembangan dari analisis regresi 
yang dapat digunakan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh suatu 
variabel terhadap variabel lainnya baik 
pengaruh langsung maupun tidak 
langsung. Besarnya pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat disebut 
koefisien jalur, semakin besar koefisien 
jalur akan semakin besar pula pengaruh 
yang diberikan oleh variabel tersebut.

Model variabel latent (struktural) 
adalah variabel yang tidak terdapat 
nilainya, namun direpresentasikan oleh 
variabel manifest yaitu kohesivitas 
merupakan variabel latent yang 
direpresentasikan oleh 12 jawaban 
koesioner, analog untuk efektifitas pra 
test dan post test.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi yang dilakukan terdiri dari 

menghitung Efektivitas Penyuluhan (EP) 
dan Efektivitas Perubahan Perilaku (EPP) 
pada setiap kegiatan penyuluhan sesuai 
perlakuan. Berdasarkan penghitungan 
EP dan EPP, nilai EP yang diperoleh 
sebesar sebesar 83,96% yang terdapat 
pada kategori sangat efektif. Sesuai 
dengan Ginting dalam Susanto (2013) 
menerangkan bahwa pada kategori 
81% sampai 100% dinyatakan sangat 
efektif. Hal tersebut menunjukan bahwa 
kegiatan penyuluhan pengobatan luka 
dan pencegahan dengan daun kemangi 
pada ternak kambing berdampak baik 
terhadap perilaku responden. 

Nilai Efektivitas Perubahan Prilaku 
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(EPP) yang diperoleh sebesar 75%  yang 
terdapat pada kategori efektif. Sesuai 
dengan Ginting dalam Susanto (2013) 
menerangkan bahwa pada kategori 
61% sampai 81% dinyatakan efektif. Hal 
tersebut menunjukan bahwa terjadinya 
perubahan prilaku yang baik pada 
responden setelah diberi penyuluhan 
dengan materi pengobatan luka dan 
pencegahan dengan daun kemangi 
pada ternak kambing. Sesuai pernyataan 
Mardikanto (2009) perilaku dalam 
proses penyuluhan pada hakekatnya 
diartikan sebagai proses penyuluhan 
perilaku yang baik pengetahuan, sikap 
maupun dalam ketrampilan pada diri 
seseorang setelah menerima inovasi 
yang disampaikan penyuluh oleh 
masyarkat sasaranya. 

Berdasarkan penjelasan di atas 
hal tersebut dapat terjadi karena 
penyuluhan yang dilakukan merupakan 
suatu inovasi teknologi yang baru dan 

sesuai dengan apa yang diusahakan 
oleh responden, sehingga baik dari segi 
penyuluhan dan materi penyuluhan 
dapat meningkatkan perilaku responden 
dengan baik. Sesuai pendapat Zahriyani 
(2009) menyatakan usaha untuk 
meningkatkan pemberdayaan bagi 
petani adalah melalui peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia pertanian 
yakni dengan memfasilitasi usaha tani 
dengan memberikan pendidikan formal 
dan non formal berkaitan dengan 
pertanian. 

Hasil Uji kebaikan model yang 
telah dilakukan menunjukan nilai GFI 
(Goodness of Fit) = 0.777. Sehingga dapat 
dikatakan 77,7 % keragaman data dapat 
dijelaskan oleh model yang terbentuk. 
Selanjutnya untuk mengetahui RMSEA 
(error) = 0.328, maka dapat dikatakan 
model yang terbentuk memiliki error 
sebesar 0.328. Hal ini temasuk kategori 
closs fit.

terbentuk. Selanjutnya untuk mengetahui RMSEA (error) = 0.328, maka dapat dikatakan model 
yang terbentuk memiliki error sebesar 0.328. Hal ini temasuk kategori closs fit.

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alur

Hubungan Faktor Intrinsik dan ekstrinsik dengan Efektivitas Pemberdayaan, analisis 
faktor intrinsik dan ekstrinsik dilakukan preduksian faktor dari enam menjadi dua faktor, 
sehingga hubungan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dengan efektivitas pemberdayaan 
dinyatakan dalam hubungan faktor satu dan faktor 2 dengan efektivitas pemberdayaan. 
Berdasarkan analisis sub struktural 1, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik berpengaruh langsung 
terhadap kohesivitas kelompok.

Berdasarkan hasil uji analisis sub struktural 1, dapat nilai p pada hubungan faktor satu 
dan dua dengan efektivitas pemberdayaan adalah 0,075 dan 0,031. Sehingga H1 diterima karena 
nilai p kurang dari 0,1, dapat dikatakan bahwa faktor 1 dan faktor 2 dengan efektivitas 
pemberdayaan berhubungan langsung dan signifikan pada taraf kepercayaan 90%. Uraian 
tersebut sesuai dengan pendapat Safltri Anfa dan Sonyy Andrianto (2015), menyatakan terdapat
hubungan atau korelasi yang signifikan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik dengan efektivitas 
pemberdayaan.

Berdasarkan hasil analisis sub struktural 2 nilap p pada hubungan kohesivitas kelompok 
dengan efektivitas pemberdayaan adalah 0,016. Sehingga H1 diterima karena nilai p kurang dari 
0,05, dapat dikatakan bahwa kohesivitas kelompok dengan efektivitas Pemberdayaan 
berhubungan signifikan pada tarafkepercayaan 95%. Analisis sub struktural 2 menunjukan 
bahwa kohesivitas kelompok berpengaruh terhadap efektifitas pemberdayaan. Hasil analisis 
menyatakan bahwa variabel kohesivitas kelompok memediasi variabel umur, tingkat pendidikan, 
pengalaman beternak dan kepemilikan ternak terhadap variabel efektifitas pemberdayaan.

Uraian di atas sesuai dengan pendapat Saidah Irmatus (2016) menyatakan terdapat
hubungan atau korelasi yang signifikan antara kohesivitas kelompok dengan efektivitas 
pemberdayaan, artinya jika kohesivitas tinggi maka efektivitas Pemberdayaan juga tinggi dan 
sebaliknya. 

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hubungan kohesivitas kelompok ternak terhadap efektivitas 
pemberdayaan peternak melalui penyembuhan luka pada ternak kambing dengan daun kemangi 
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Gambar 1. Diagram Alur

Hubungan Faktor Intrinsik 
dan ekstrinsik dengan Efektivitas 
Pemberdayaan, analisis faktor intrinsik 
dan ekstrinsik dilakukan preduksian 
faktor dari enam menjadi dua faktor, 
sehingga hubungan faktor intrinsik 

dan faktor ekstrinsik dengan efektivitas 
pemberdayaan dinyatakan dalam 
hubungan faktor satu dan faktor 2 
dengan efektivitas pemberdayaan. 
Berdasarkan analisis sub struktural 1, 
faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik 
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berpengaruh langsung terhadap 
kohesivitas kelompok.

Berdasarkan hasil uji analisis sub 
struktural 1, dapat nilai p pada hubungan 
faktor satu dan dua dengan efektivitas 
pemberdayaan adalah 0,075 dan 0,031. 
Sehingga H1 diterima karena nilai p 
kurang dari 0,1, dapat dikatakan bahwa 
faktor 1 dan faktor 2 dengan efektivitas 
pemberdayaan berhubungan langsung 
dan signifikan pada taraf kepercayaan 
90%. Uraian tersebut sesuai dengan 
pendapat Safltri Anfa dan Sonyy 
Andrianto (2015), menyatakan terdapat 
hubungan atau korelasi yang signifikan 
antara faktor intrinsik dan ekstrinsik 
dengan efektivitas pemberdayaan.

Berdasarkan hasil analisis sub 
struktural 2 nilap p pada hubungan 
kohesivitas kelompok dengan efektivitas 
pemberdayaan adalah 0,016. Sehingga 
H1 diterima karena nilai p kurang dari 
0,05, dapat dikatakan bahwa kohesivitas 
kelompok dengan efektivitas 
Pemberdayaan berhubungan signifikan 
pada taraf kepercayaan 95%. Analisis 
sub struktural 2 menunjukan bahwa 
kohesivitas kelompok berpengaruh 
terhadap efektifitas pemberdayaan. 
Hasil analisis menyatakan bahwa variabel 
kohesivitas kelompok memediasi 
variabel umur, tingkat pendidikan, 
pengalaman beternak dan kepemilikan 
ternak terhadap variabel efektifitas 
pemberdayaan.

Uraian di atas sesuai dengan 
pendapat Saidah Irmatus (2016) 

menyatakan terdapat hubungan 
atau korelasi yang signifikan antara 
kohesivitas kelompok dengan efektivitas 
pemberdayaan, artinya jika kohesivitas 
tinggi maka efektivitas Pemberdayaan 
juga tinggi dan sebaliknya. 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian 

hubungan kohesivitas kelompok ternak 
terhadap efektivitas pemberdayaan 
peternak melalui penyembuhan luka 
pada ternak kambing dengan daun 
kemangi di Desa Rejosari, dapat 
disimpulkan bahwa Tingkat Efektivitas 
Penyuluhan adalah 83,96% (sangat 
efektif) dan Efektivitas Perubahan 
Prilaku adalah diabstrak 75% (efektif) 
dengan materi pengobatan luka dan 
pencegahan dengan daun kemangi 
pada ternak kambing. Faktor intrinsik 
dan ekstrinsik berhubungan secara 
nyata dengan efektivitas pemberdayaan 
dengan nilai signifikan yaitu 0,075 dan 
0,031, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik 
berpengaruh langsung terhadap 
kohesivitas kelompok. Kohesivitas 
kelompok berhubungan secara nyata 
dengan efektivitas pemberdayaan 
dengan nilai signifikan yaitu 0,016, 
kohesivitas kelompok berpengaruh 
terhadap efektifitas pemberdayaan. 
Variabel kohesivitas kelompok 
memediasi variabel umur, tingkat 
pendidikan, pengalaman beternak dan 
kepemilikan ternak terhadap variabel 
efektifitas pemberdayaan.
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PENGARUH SERANGAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) 
UTAMA TERHADAP PRODUKSI PADI DI KALIMANTAN TIMUR
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ABSTRAK
Hama utama pada padi yang banyak menimbulkan kerugian antara lain  pengerek 
batang padi, tikus, blast, dan wereng batang coklat. Pengkajian bertujuan untuk 
mengetahui tingkat serangan hama utama padi di Kalimantan Timur. Kegiatan 
ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder yang diambil dari Dinas 
Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan data primer yang diambil dari hasil 
penelitian yang dilakukan di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong  Seberang, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, pada MK 2018. Penelitian pada lahan kelompok tani 
menggunakan benih Inpago 5 yang disemai terlebih dahulu.  Jarak tanam 40 cm x 
20 cm, 1 batang/lubang. Pupuk yang digunakan  300 kg/ha NPK Pelangi + 600 kg/
ha pupuk organik, dan 20 kg/ha kapur. Hasil pengkajian menunjukkan intensitas 
tertinggi, serangan enam OPT utama padi di Kalimantan Timur dari  tahun 2010 
sampai 2015, ditemukan pada hama penggerek batang padi (9.748 ha), kemudian 
tikus (9.722 ha). Dari luas serangan tersebut, intensitas serangan dengan berbagai 
kategori mencapai (7582 ha) sedangkan kategori berat (puso) mencapai 2.052,18 
ha. Tanaman yang mengalami serangan berat (puso) dari tahun 2010-2015 yaitu 
blas dengan luas serangan mencapai 2039,45 ha.  Hasil pengkajian pada varietas 
unggul Inpago 5 yang dipadukan dengan cara tanam olah tanah minimum (OTM) di 
Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa intensitas serangan penggerek 
batang padi terendah ditemukan mencapai (1,39%), sedangkan tertinggi ditemukan 
mencapai (5,31%). Intensitas serangan busuk pelepah padi terendah ditemukan 
mencapai (2,07%) dan tertinggi mencapai (12,50%). Intensitas serangan OPT di 
Kalimantan Timur mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat tetapi pada tahun 
2012-2013 mengalami penurunan.  Ini berarti dengan adanya kegiatan pengamatan, 
peramalan, pencegahan dan pengendalian yang mendapat perhatian cukup besar 
akan dapat mengantisipasi serangan OPT pada tanaman padi.

Kata kunci: Inpago 5, OPT, varietas, intensitas serangan, PBP

PENDAHULUAN
Padi (Oryza sativa L.) merupakan 

komoditas penting dan menempati 
urutan pertama di Indonesia. Sebagai 
bahan pangan utama, kesinambungan 
produksi sangat dibutuhkan agar 
kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga. 
Selain itu peningkatan teknologi, 
perbaikan varietas dan perbaikan teknik 

budidaya, maka perlu dilakukan secara 
berkesinambungan agar produksi padi 
terus berlanjut.

Padi merupakan hasil pertanian 
yang utama karena merupakan bahan 
pokok makanan masyarakat Indonesia 
bahkan dunia. Akan tetapi, tidak setiap 
musim panen padi sesuai dengan 
harapan para petani. Hal ini diakibatkan 
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banyak faktor, salah satunya akibat 
serangan hama padi yang merusak 
tanaman padi. Hama yang merupakan 
musuh utama para petani adalah 
wereng (Sujadmiko, 2017).

Kebutuhan bahan pangan akan 
beras terus meningkat sejalan dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan 
diiringi dengan konsumsi domestik 
yang terus meningkat. Kalimantan Timur 
masih mengandalkan pangan impor 
untuk memenuhi kebutuhan, sehingga 
upaya peningkatan produksi pangan  
terus ditingkatkan.

Kendala yang sering dihadapi 
oleh petani yaitu adanya organisme 
pengganggu tanaman (OPT). Salah satu 
pengganggu produksi tanaman padi 
diantaranya adalah hama tanaman, 
dimana hama ini menimbulkan gangguan 
pada tanaman padi secara fisik, dapat 
disebabkan oleh serangga, tungau dan 
moluska (Wiyono, 2007). Salah satu 
hama yang sering mengakibatkan gagal 
panen padi yaitu serangan Wereng 
Batang Coklat (WBC) (Ningsih, 2016). 
Kerusakan yang ditimbulkan oleh WBC 
mampu mengakibatkan terjadinya 
gagal panen (Setyorini 2et al., 2013). 

Setiap tahun WBC menyerang 
tanaman padi di beberapa tempat di 
Indonesia. Pada tahun 2010, serangan 
wereng cokelat yang diikuti penyakit 
virus kerdil hampa dan virus kerdil 
rumput hingga terjadi penurunan 
produksi padi sebesar 1,1% pada tahun 
2011 (65,756 juta ton gabah kering 

giling (GKG))dari produksi tahun 2010 
(66,469 juta ton GKG). Luas serangan 
wereng batang cokelat meningkat 5 kali 
lipat dari 47.473 ha pada tahun 2009 
menjadi 218.060 ha pada tahun 2011 
(Baehaki, 2012).

Wereng mempunyai musuh 
alami, yaitu laba-laba. Namun pada 
kenyataannya musuh alami wereng 
tidak dapat menghilangkan keberadaan 
wereng ini. Kemudian yang dilakukan 
oleh petani adalah menggunakan bahan 
kimia insektisida secara berlebihan 
untuk menanggulangi serangan 
wereng tersebut. Akibat dari pemakaian 
insektisida tersebut adalah matinya 
musuh alami wereng. Akibat lainnya, 
nasi yang dimakan oleh manusia adalah 
nasi yang tercemar oleh bahan kimia 
yang beracun dan berpotensi tumbuh 
berbagai penyakit di dalam tubuh 
pengonsumsi nasi tersebut (Sujatmiko, 
2017). 

Berbagai metode telah dilakukan 
petani untuk mengendalikan hama 
tersebut baik secara fisik dan 
mekanik (Sjakoer, 2010). Selain itu 
dilakukan pengendalian biologis 
dengan memanfaatkan musuh 
alami. Pengendalian ini dianggap 
paling aman dan mampu menjaga 
keseimbangan ekosistem, namun hasil 
dari pengendalian tersebut baru dapat 
terlihat dalam jangka waktu yanglama 
(Syahrawati et al., 2010).Di jawa barat 
terdapat beberapa varietas padi yang 
di tanam oleh petani di lapangan 



Pendidikan Vokasi dalam Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019562

diantaranya, Pelita, Inpari 13, Sintanur, 
Ciliwung, Ciherang, IR42, Cibogo, 
Cisadane, Inpari32, dan Inpari 33.

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat serangan  
OPT pada tanaman padi yang terjadi 
di Kalimantan Timur periode waktu 
2010 – 2015 dan pengaruhnya terhadap 
produksi padi di Kalimantan Timur.

METODOLOGI
Kegiatan ini menggunakan dua 

sumber data yang masing-masing 
merupakan data sekunder dan data 
primer. Data sekunder di kumpulkan 
dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura yang terkait dengan tingkat 
serangan OPT dan data komponen 
produksi dikumpulkan dari Badan 
Statistik. Sedangkan data primer diambil 
dari hasil kegiatan pendampingan 
BPTP Kaltim yang dilaksanakan di Desa 
Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong 
Seberang pada MK 2018. Data yang 
berasal dari Dinas Pangan meliputi 
tingkat serangan OPT yang terdiri atas 
OPT utama yaitu Penggerek Batang 
Padi, Wereng Batang Coklat, Tikus, Blas, 
BLB/Kresek, dan Tungro. Data yang 
dikumpulkan dari BPS terdiri atas Luas 
Tanam, Luas Panen, dan Produksi yang 
diperoleh selama 2010-2015.
Tahapan Kegiatan
Penanaman

Pengkajian tersebut merupakan 
pengujian varietas unggul baru padi 
yang dipadukan cara tanam dengan 

olah tanah minimum (minimum tilage). 
Lahan berukuran ± 1.800 m2. Benih 
yang digunakan merupakan VUB 
varietas Inpago 5, meskipun di lahan 
kering tetapi penanaman dengan pola 
pindah tanam. Bibit akan dipindah ke 
lubang tanam pada umur persemaian 
15 hari. Jarak tanam yang digunakan : 40 
cm x 20 cm dengan 1 batang perlubang 
tanam. Populasi keseluruhan tanaman ± 
125.000 batang.
Pemupukan

Pupuk organik digunakan setelah 
tanaman hidup dan tumbuh. Dosis 
pupuk yang digunakan : 300 kg/ha 
NPK pelangi diberikan dua kali selama 
pertumbuhan tanaman. Pupuk hayati 
diberikan sebanyak 20 kg dicampur 
dengan pupuk organik (600 kg/ha) dan 
kapur (400 kg/ha) lalu disebar merata ke 
seluruh lahan.
Pemeliharaan 

Tanaman padi dipelihara dengan 
inovasi teknologi : Integrated Crops 
Land Managemen atau manajemen 
pengelolaan lahan dan tanaman 
terpadu.  Pemeliharaan yang utama 
adalah penyiraman karena penanaman 
dilaksanakan pada musim kering 
(MK). Pengendalian OPT dengan 
menggunakan pestisida yang ramah 
lingkungan dengan menerapkan prinsip 
5 tepat (Jenis, Sasaran, Waktu, Dosis, 
dan Cara).
Pengamatan 

Jenis data yang dikumpulkan 
data pertumbuhan dan komponen 
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hasil diambil berdasarkan rata-rata 10 
tanaman contoh tiap petak ubinan, 
meliputi; Jumlah anakan per rumpun. 
Pengamatan intensitas serangan hama 
penggerek batang dan penyakit busuk 
pelepah dihitung dengan menggunakan 
rumus (Samrin et al,.2013): 
             a

 I  = -----------  x 100%  
              a    +   b 

I  = Intensitas serangan (%), a  = 
Jumlah anakan terserang, b  = Jumlah 
anakan sehat

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hama merupakan kendala 

yang perlu selalu diantisipasi 
perkembangannya karena dapat 
menimbulkan kerugian bagi petani. 
Laporan DPTPH Kaltim (2017), 
menyebutkan bahwa hama dan penyakit 
yang sering merusak tanaman padi 
dalam 2010 – 2015 adalah penggerek 
batang dengan dengan luas serangan 
rata-rata 1.624,7 ha/tahun, diikuti oleh 
tikus (1.620,3 ha/tahun), Blas (703,5 ha/
tahun), wereng batang coklat (588,5 
ha/tahun) Gambar 1 menunjukkan 
bahwa, ada enam hama dan penyakit 
utama yang menyerang tanaman padi 
di Kaltim sehingga harus mendapat 
prioritas dalam penanganannya di 
samping hama potensial lainnya seperti 
hama putih, hama putih palsu, kepik 
hitam, keong mas, tungro, dan hawar 
daun bakteri.

Untuk meningkatkan produksi padi 

dilakukan dengan memperbaiki kultur 
teknik budidaya padi sawah maupun 
padi gogo dan menanam padi varietas 
unggul bersertifikat. Varietas unggul 
berperan penting dalam program 
peningkatan produksi padi. Selain 
berdaya hasil lebih tinggi 5 – 8 ton/ha, 
berumur pendek, 110-135 hari, dengan 
umur yang lebih pendek. Varietas 
unggul memiliki keunggulan seperti 
tahan terhadap hama dan penyakit 
tertentu, toleran terhadap cekaman 
abiotik dan rasa nasi pulen (Hidayanto 
et al., 2016). 

Serangan organisme pengganggu 
tanaman (OPT) pada komoditas padi 
periode Oktober-Maret dan April-
September di Kalimantan Timur 
mengakibatkan kerugian yang 
ditanggung petani dan pemerintah.  
Prosentase kehilangan hasil terhadap 
luas panen dan produksi mencapai 1,09% 
dengan total luas 1.030 ha atau setara 
42.446 kwintal gabah kering panen 
(GKP). Tetapi selama tahun 2016-2017 
terjadi kenaikan produksi dari 305.337 
ton (2016) mengalami kenaikan menjadi 
400.102 ton (2017) hal ini didukung 
adanya peningkatan luas panen dan 
produktivitas padi (Kementan RI. 2018).

Terdapat enam jenis OPT, meliputi 
tikus, penggerek batang, wereng batang 
coklat, hawar bakteri/BLB, tungro, 
dan blast. OPT yang tingkat serangan 
pada kategori ringan paling luas, yakni 
berupa serangan penggerek batang 
yang mencapai 8.640,64 ha disusul 
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wereng batang coklat yang mencapai 
7.481,41 ha.

Serangan pada kategori berat yang 
terluas terjadi pada OPT penggerek 
batang padi yang mencapai 60 ha dan 
tungro yang mencapai 81 ha. Akibat 
tingginya serangan OPT tersebut, 
luas areal padi yang mengalami puso 
mencapai 2.052,18 ha dengan total 
luas serangan dari berbagai kategori 
mencapai 7.582,78 ha (2015) (Gambar 
2). Terjadinya serangan OPT yang 
mencapai 1,99 % pada periode tersebut 
sampai berdampak pada turunnya target 
pangan Kaltim. Meskipun nilai tersebut 
sangatlah kecil jika dibandingkan luas 
areal tanam yang mencapai 102.960 
ha dengan target produksi sebesar 
429.079 ton GKP tetapi berdampak pada 
penurunan produksi padi (Kementan. 
2018). 

Serangan tikus pada musim tanam 
tahun 2010-2015 juga cukup lumayan 
tinggi, yakni mencapai rata-rata 1.620,3 
ha. Akibatnya, total potensi kehilangan 
hasil mencapai 66.757,73 kwintal GKP. 
Tingginya potensi serangan OPT yang 
terjadi pada musim tanam antara 
tahun tersebut, tidak lain adalah 
akibat cuaca yang tidak menentu dan 
terjadinya hujan sepanjang tahun 
meskipun belum merata. Akibatnya, 
tingkat kelembapan meningkat yang 
berpotensi tumbuhnya OPT tersebut. 
Sebagaimana diketahui, musim tanam 
tahun 2015 Kaltim menargetkan 
produksi padi sebesar 429.079 ton GKP, 
dengan produktivitas 41,2 kwintal/
ha. Target tersebut didapatkan dari 
luas areal tanam 2014/2015 mencapai 
109.115 ha dengan luas panen 102.960 
ha (Kementan. 2018). 

Sumber : Dinas Pangan TPH Kalimantan Timur (2017)
Gambar 1. Luas serangan OPT utama padi dari tahun 2010–2015 di Kalimantan 

Timur (ha)
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Sumber : Dinas Pangan TPH Kalimantan Timur (2017)
Gambar 2. Intensitas serangan OPT utama padi pada berbagai kategori dari tahun 

2010-2015 di Kalimantan Timur

Sumber : Dinas Pangan TPH Kalimantan Timur (2017)
Gambar 3. Perkembangan luas serangan OPT utama padi dari tahun 2010–2015 di 

Kalimantan Timur

Kondisi kerusakan akibat serangan 
Organisme Pengganggu Tanaman 
(OPT) cenderung mengalami kenaikan 
dari tahun 2013. Luas lahan yang 
terkena serangan OPT tahun 2014, 

seluas 6664 ha, kemudian mengalami 
kenaikan  menjadi 5.530,6 ha dengan 
luas serangan kategori puso sebesar 
2052,2 ha. Ini berarti kegiatan 
pengamatan, peramalan, pencegahan 
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dan pengendalian perlu mendapat 
perhatian yang cukup besar sehingga 

serangan OPT pada tanaman dapat 
lebih dini diantisipasi (Tabel 1).

Tabel 1. Serangan OPT Tanaman Pangan Padi 2013-2015 Provinsi Kalimantan Timur 
(ha)

No Kabupaten
OPT Utama

2013 2014 2015
T P T P T P

1 Kutai Kartanegara 1001 0 2593 0 1269,8 478,7
2 Kutai Timur 305,5 0 392,5 0 408,2 126,2
3 Kutai Barat 76,5 0 156 0 35,3 7,8
4 Samarinda 948,5 0 469 0 473,33 155,13
5 Balikpapan 12 0 43,5 0 10 10
6 Paser 321,5 0 449 0 568,05 140,05
7 Penajam Paser Utara 1340 0 2440 0 2702,2 1119,1
8 Berau 76 0 121 0 63,75 15,25
9 Bontang 0 0 0 0 0 0
10 Mahakam Ulu 0 0 0 0 0 0

Jumlah 4080 0 6664 0 5530,6 2052,2
Keterangan : T : Terkena, P : Puso
Sumber : Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura, 2016. 

Tingkat Serangan Hama 
Penggerek Batang Padi (PBP) Varietas 
Inpago 5 yang ditanam dengan olah 
tanah minimum (minimum tilage) 
memperlihatkan intensitas serangan 
hama penggerek batang paling rendah 
(1,39%), sedangkan tertinggi ditemukan 
pada plot 3, semua plot ditanam secara 
OTM (Tabel 2). Ketahanan suatu varietas 
terhadap serangan hama ditentukan 
faktor genetik yang dimiliki oleh varietas 
tersebut. Menurut Untung (1996), ada 
dua faktor gen yang menentukan suatu 
tanaman tahan terhadap serangan yaitu 
gen horisontal resisten dan gen vertikal 
resisten. Pada Tabel 2 juga terlihat bahwa 
intensitas serangan busuk pelepah (BP) 
terendah ditemukan pada plot 4 yakni 

sebesar (2,07%)  dan tertinggi pada plot 
2 sebesar (12,50%). Hal ini menunjukkan 
bahwa varietas Inpago 5 yang ditanam 
dengan cara OTM memperlihatkan 
adanya ketahanan terhadap hama 
penggerek batang dan busuk pelepah. 

Penanaman secara OTM (Olah 
Tanah Minimum) memperlihatkan 
intensitas serangan hama yang rendah 
hal ini sesuai dengan sifat Inpago 5 yang 
mempunyai ketahanan OPT yaitu tahan 
terhadap beberapa ras penyakit blas. 
Pada kegiatan penelitian yang dilakukan 
di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, menunjukkan bahwa, 
produksi yang dicapai  Inpago 5 yang 
dikaji lebih tinggi dari potensi hasil 
(7,50 t/ha). Hal ini menunjukkan bahwa 
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pengelolaan lahan dengan konsep 
pengelolaan lahan dan tanaman terpadu 
(integrated crops land management), 
menggunakan pupuk organik, pupuk 
hayati (Petrobio) dan pupuk kimia 

memberikan peningkatan produksi 
(20,97 %) dibandingkan dengan potensi 
hasil (± 6,2 t/ha) pada agroekosistem 
lahan kering dataran rendah di Kutai 
Kartanegara Kalimantan Timur.   

Tabel 2. Pengamatan terhadap serangan penggerek batang dan busuk pelepah pada 
tanaman padi Inpago 5 pada lahan kering di Kutai Kartanegara, MK 2018

Petak 
Pengamatan

Jumlah 
Anakan

Intensitas 
Serangan PBP 

(%)

Kategori 
Serangan

Intensitas Serangan 
Busuk Pelepah

(%)

Kategori 
Serangan

Plot 1 16 2,50 Ringan 6,30 Ringan
Plot 2 14,4 1,39 Ringan 12,5 Sedang
Plot 3 11,3 5,31 Ringan 7,96 Ringan
Plot 4 14,5 4,14 Ringan 2,07 Ringan

KESIMPULAN 

1. Serangan 6 OPT utama terluas 
pada padi dari tahun 2010-2015 di 
Kalimantan Timur ditemukan pada  
hama Penggerek Batang Padi (9.748 
ha), kemudian disusul tikus (9.722 
ha). Serangan  OPT utama terluas 
pada kategori puso terjadi pada 
tahun 2011 (11 ha), kemudian pada 
tahun 2015 terjadi lagi kategori puso  
(2.052,18 ha). 

2. Serangan penggerek batang padi 
terluas terdapat di Kabupaten 
Panajam Paser Utara MT 2015, 
intensitas serangan penggerek 
batang padi ditemukan dari terendah 
sampai berat (1.114,1 ha) dan terjadi 
puso sebesar (5 ha). 

3.  Intensitas serangan penggerek 
batang padi pada VUB Inpago 5 
terendah ditemukan (1,39%) dan 
tertinggi mencapai (5,31%). Intensitas 

serangan busuk pelepah pada 
VUB Inpago 5 terendah ditemukan 
(2,07%), tertinggi mencapai (12,5%).

4.  Kehilangan hasil akibat serangan tikus 
kurun waktu 2010-2015 mencapai 
66.757,73 ku GKP, kehilangan hasil 
akibat serangan OPT dari berbagai 
kategori mencapai 84.549,816 ku. 
Kehilangan hasil selama musim 
tanam 2016-2017 mencapai 42.446 
ku GKP.
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ABSTRACT
The purpose for this research was to determine entrepreneurial characteristic and 
income of a duck farmer in Gadingrejo District, Pringsewu-Lampung Regency. The 
study was conducted in June-July 2019 at Eko Jaya Farm in Gadingrejo District, 
Pringsewu- Lampung. The research method uses descriptive qualitative methods 
to describe entrepreneurial characteristics while quantitative descriptive analysis is 
used to describe the amount of income received by farmer. The results showed that 
farmer had high entrepreneurial characteristic in term of self-confidence, creative and 
innovative, as well as having a future perspective. The net income received by farmer 
from the sale of duck eggs, DOD (Day Old Duck) and processed duck eggs on average 
per month is Rp.27.211.285 and R/C value is 1.73.

Keywords: duck, entrepreneurial, income, R/C ratio 

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik wirausaha dan pendapatan 
seorang peternak itik di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu- Lampung. 
Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2019 di lokasi Peternakan Itik Eko Jaya 
Farm, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu-Lampung. Metode penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan karakteristik 
wirausaha, sedangkan analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan 
besarnya pendapatan yang diterima peternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
peternak memiliki karakteristik wirausaha yang tinggi baik dari segi kepercayaan 
diri, kreatif dan inovatif, serta memiliki perspektif ke depan. Pendapatan bersih yang 
diterima oleh peternak yang berasal dari penjualan telur itik, DOD (Day Old Duck) 
dan telur asin rata-rata per bulan adalah sebesar Rp.27.211.285 dengan nilai R/C 
sebesar 1,73.

Kata kunci: Itik, wirausaha, pendapatan, rasio R/C 

PENDAHULUAN
Lapangan pekerjaan di dunia saat 

ini semakin langka. Hal ini diperkuat 
dengan adanya temuan dalam laporan 
ILO pada bulan Oktober 2006 yang 

menyatakan bahwa populasi penduduk 
dunia usia muda tumbuh sebesar 13,2 
persen dari 1995-2005, namun tidak 
diimbangi dengan lapangan pekerjaan 
yang hanya tumbuh sebesar 3,8 persen 
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(Ciputra, 2009). Angka pengangguran 
penduduk yang telah berusia di atas 
15 tahun di Indonesia sampai akhir 
tahun 2007 mencapai lebih dari 40 
juta (Djuwardi, 2010). Bertambahnya 
jumlah penduduk yang tidak seimbang 
dengan bertambahnya jumlah lapangan 
pekerjaan akan menciptakan sejumlah 
besar pengangguran dan dapat 
membahayakan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Oleh sebab itu, saat 
ini kewirausahaan menjadi salah satu 
program prioritas utama Pemerintah 
untuk memecahkan masalah kelangkaan 
lapangan pekerjaan. 

Sektor agribisnis yaitu salah 
satunya sub-sektor peternakan 
memiliki sumbangan penting dalam 
pembangunan ekonomi Indonesia. 
Sektor agribisnis memiliki peranan 
dalam hal ketahanan pangan, 
pengentasan kemiskinan, penciptaan 
lapangan pekerjaan dan pemerataan 
pendapatan. Salah satu sub-sektor 
agribisnis peternakan yang cukup pesat 
perkembangannya adalah perunggasan. 
Komoditi unggas mempunyai prospek 
agribisnis yang baik karena didukung 
oleh karakteristik produknya dapat 
diterima sebagian besar masyarakat 
Indonesia dan harga relatif lebih 
murah. Komoditi unggas seperti itik 
memiliki prospek agribisnis sebagai 
sumber gizi dan sumber pendapatan 
masyarakat. Minat masyarakat untuk 
membudidayakan itik diantaranya 
adalah lebih tahan terhadap penyakit 

sehingga risiko usaha relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan ayam ras. 

Kabupaten Pringsewu merupakan 
salah satu sentra itik terbesar keempat 
setelah Kabupaten Mesuji, Lampung 
Timur dan Lampung Tengah (BPS Provinsi 
Lampung, 2017). Memiliki daerah yang 
potensial bagi pengembangan ternak 
itik seperti memiliki luasan lahan sawah 
yang mencapai 21,64 persen dari 
seluruh wilayahnya, dan yang menjadi 
sentra sawah di Kabupaten ini adalah 
di Kecamatan Gadingrejo. Populasi 
ternak itik di Kecamatan ini tertinggi 
dibandingkan dengan kecamatan 
lainnya yaitu sebanyak 1.648.000 ekor 
sehingga kecamatan ini menjadi sentra 
itik di Kabupaten Pringsewu (BPS 
Kabupaten Pringsewu, 2017).

Umumnya usaha itik bersifat 
tradisional yang dicirikan dengan jumlah 
ternak yang sedikit, inpur teknologi 
yang rendah dan profit yang rendah, 
namun ada pula peternak yang berhasil 
mengembangkan usahanya.

Penelitian ini dilaksanakan pada 
peternakan itik “Eko Jaya Farm” di 
Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan 
Pringsewu, Lampung dan bertujuan 
untuk mengetahui karakteristik 
wirausaha dan pendapatan peternakan 
itik Eko Jaya Farm. 

MATERI DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Juni-Juli 2019 bertempat di Peternakan 
Itik Eko Jaya Farm, Kecamatan 
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Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, 
Provinsi Lampung. Metode analisis 
yang digunakan untuk menggambarkan 
karakteristik wirausaha adalah analisis 
deskriptif kualitatif, sedangkan untuk 
menggambarkan besarnya pendapatan 
yang diterima peternak dengan 
menggunakan deskriptif kuantitatif 
yaitu dengan menghitung rata-rata 
pendapatan peternak yaitu dengan 

rumus sebagai berikut (Soekartawi, 
2002):

Pd = TR-TC
Keterangan:
Pd = Total Pendapatan (Rp)
TR = Total Penerimaan (Rp)
TC = Total Biaya (Rp)

Untuk mengetahui kelayakan 
usaha ternak itik dinyatakan dalam 
rumus sebagai berikut:

R/C ratio = 
Penerimaan Usaha Ternak (TR)

Total Biaya Produksi (TC)

1. Apabila nilai R/C ratio < 1, artinya 
usaha ternak tersebut tidak layak 
untuk dikembangkan.

2. Apabila nilai R/C ratio = 1, artinya 
usaha ternak tersebut belum layak 
untuk diteruskan karena tidak ada 
keuntungan yang diperoleh.

3. Apabila nilai R/C ratio > 1, artinya 
usaha ternak tersebut layak untuk 
diteruskan karena memberikan 
keuntungan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Peternakan

 Kecamatan Gagingrejo 
merupakan salah satu sentra 
pengembangan ternak itik. Peternakan 
Eko Jaya Farm merupakan usaha mandiri 
yang mulai ditekuni sejak 1988 dengan 
populasi awal sebanyak ± 100 ekor  itik 
dan mengalami perkembangan hingga 
saat ini menjadi usaha peternakan itik 
terbesar di Kabupaten Pringsewu. Saat 

ini populasi ternak mencapai ± 4.000 
ekor itik yang terdiri dari itik petelur dan 
dara. Peternakan Eko Jaya Farm berlokasi 
di Gang Sawah Bulukarto, Kecamatan 
Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu 
dan berada di daerah persawahan 
yang berjarak ± 100 meter dari lokasi 
penduduk. 

 Produk utama yang dihasilkan 
dari peternakan Eko Jaya Farm meliputi 
telur itik konsumsi, DOD (Day Old Chick) 
dan telur olahan dalam hal ini berupa 
telur asin, sedangkan produk sampingan 
lainnya adalah mesin tetas dan karkas 
itik (itik afkir). 

 Pemasaran produk yang 
dihasilkan tidak hanya untuk di daerah 
Pringsewu, tetapi sudah mencapai pasar 
di Bandar Lampung bahkan luar kota 
Bandar Lampung. Untuk efisiensi biaya 
pakan, saat ini peternak telah mampu 
memproduksi sendiri kebutuhan 
pakan. Ransum yang dibuat merupakan 
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kombinasi dari konsentrat, dan 
beberapa bahan campuran lain seperti 
dedak, jagung giling, dan lain-lain.

Karakteristik Wirausaha Peternak Itik 
Eko Jaya Farm

 Karakteristik wirausaha adalah 

karakter khas yang dimiliki oleh 
seseorang yang giat dalam bidang usaha 
atau bisnis. Karakter wirausahawan 
memiliki ciri-ciri dan perwatakan 
menurut Geoffrey G. Meredith sebagai 
berikut (Tabel 1) :

Tabel 1. Ciri-ciri wirausaha dan Watak Wirausaha
No. Ciri-ciri Watak

1 Percaya diri yang kuat 1. Kepercayaan/keteguhan
2. Ketidaktergantungan
3. kepribadian mantap
4. Optimisme

2 Berorientasi tugas dan hasil 1. Kebutuhan dan prestasi
2. Berorientasi hasil dan laba
3. Tekun dan tabah
4. Tekad kuat, kerja keras
5. Energik, penuh inisiatif

3 Pengambil resiko 1. Mampu mengambil risiko
2. Suka pada tantangan

4 Kepemimpinan 1. Mampu memimpin
2. Bisa bergaul dengan orang lain
3. menanggapi saran dan kritik

5 Keorisinalan 1. Inovatif (pembaharu)
2. Kreatif
3. Fleksibel (luwes)
4. Banyak sumber
5. Serbabisa dan mengetahui banyak

6 Berorientasi ke masa depan 1. Visioner pandangan ke depan
2. Memiliki perspektif

Sumber : Djuwardi, 2010

a. Percaya Diri
Berdasarkan dari hasil wawancara 

peternak, bahwa peternak memiliki 
rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk 
mengembangkan usahanya karena 
peternak memiliki latar belakang 
pendidikan sebagai sarjana peternakan 
dan memiliki pengalaman sebagai 
peternak itik yang cukup lama. 
b. Kreatif dan Inovatif

Kreatif artinya orang yang 
mampu menangkap potensi yang 

ada. Kreativitas berhubungan erat 
dengan menggali, menemukan, dan 
mengembangkan potensi peluang 
usaha menjadi nyata. (Djuwardi, 2010). 
Inovasi artinya proses memanfaatkan 
pengetahuan, keterampilan teknologi 
dan pengalaman untuk menciptakan 
barang yang dapat memberikan nilai 
yang berarti (Suryana, 2006). Peternak 
Eko Jaya Farm selain memiliki rasa 
kepercayaan yang tinggi, juga memiliki 
sikap kreatif dan inovatif. Kemampuan 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 573

dan skill yang dimiliki oleh peternak 
berhasil mengembangkan produk 
tidak hanya menjual telur konsumsi, 
tetapi juga mengolah telur itik hasil 
produksinya untuk dipasarkan ke luar 
daerah Pringsewu. Selain itu, peternak 
juga mengembangkan mesin tetas 
untuk dijual ke peternak itik lainnya.
c. Memiliki Perspektif Kedepan

Menurut Meredith, seorang 
wirausaha harus mampu melihat 
kedepan dan memiliki bayangan tentang 
masa depan. Oleh karenanya seorang 
wirausaha akan berupaya untuk mencari 

peluang dengan membuat produk baru 
dan pangsa pasar baru. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan peternak, 
bahwa peternak memiliki perspektif 
ke masa depan yaitu ingin lebih baik 
dari yang sebelumnya, baik dari segi 
produksi maupun dari segi pendapatan.

Pendapatan Peternak Itik Eko Jaya 
Farm

  Besarnya masing-masing 
komponen penerimaan dan biaya 
peternak itik Eko Jaya Farm tersaji pada 
Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rata-rata penerimaan, biaya dan keuntungan peternak itik petelur per bulan
No. Keterangan Satuan Jumlah Harga (Rp) Nilai (Rp)
1. Total penerimaan Rp 64.460.000

Penjualan telur konsumsi Butir    16.080 2.000 32.160.000
Penjualan telur olahan Butir 3.200 2.500 8.000.000
Penjualan DOD Ekor 2.430 10.000 24.300.000

2. Total Biaya Produksi Rp 37.248.715
Biaya budidaya Rp 20.905.847
Biaya pengolahan Rp 7.637.867 
Biaya pembibitan Rp 8.705.000 

3 Keuntungan (1-2) Rp 27.211.285
4 R/C Ratio                  1,73 

Peternak selain menjual telur 
konsumsi sebagai penerimaan, juga 
menjual telur olahan dan penjulan 
anakan itik sehingga total penerimaan 
peternak adalah sebesar Rp.64.460.000 
per bulan. Rata-rata total biaya produksi 
yang digunakan per bulan adalah sebesar 
Rp.37.248.715 yang meliputi pembelian 
bibit, pengolahan telur, penetasan telur, 
pembelian pakan, dan penggunaan 
tenaga kerja. Peternak mengolah telur 

hasil produksinya tahapannya dengan 
menyortir telur kemudian melumuri 
telur dengan menggunakan adonan 
abu gosok atau bata dan garam lalu 
didiamkan selama 10 hari, setelah itu 
dicuci kemudian dikukus. Keuntungan 
yang diperoleh peternak itik per bulan 
adalah sebesar Rp.27.211.285 dengan 
R/C ratio sebesar 1,73 yang artinya setiap 
penggunaan biaya sebesar Rp.1.000 
akan menghasilkan penerimaan sebesar 
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Rp.1.730. Nilai R/C ratio yang lebih besar 
dari satu (R/C>1) menunjukkan bahwa 
usaha peternakan itik menguntungkan 
untuk dikembangkan.

KESIMPULAN
1. Peternak Eko Jaya Farm adalah 

memiliki karakteristik wirausaha 
yang tinggi yaitu dari segi 
kepercayaan diri, kreatif dan inovatif, 
serta memiliki perspektif ke depan.

2.  Pendapatan bersih yang diterima 
oleh peternak Eko Jaya Farm yang 
berasal dari penjualan telur itik, 
DOD (Day Old Duck) dan telur asin 
rata-rata per bulan adalah sebesar 
Rp.27.211.285 dengan nilai R/C 
sebesar 1,73.
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ILES-ILES KUNING (“PORANG”) POTENSIAL DI KEMBANGKAN DI DIY 
MELALUI KEMITRAAN DAN TEKNIK BUDIDAYA

Sumarwoto
PERAGI Komisariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY) (55283)

Telp. 08158795476, e-mail: sumarwoto_ps@gmail.com

ABSTRAK
Iles kuning atau porang adalah salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang 
dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif makanan fungsional penting bagi 
tubuh. Iles kuning merupakan tanaman umbi yang dapat tumbuh baik di bawah 
pohon tegakan hutan, sehingga sangat potensial meningkatkan hasil hutan dan 
mengurangi terjadinya kerusakan hutan, tanpa mengurangi fungsi hutan. Melalui 
peningkatan peran hutan sebagai agroforestri ini, akan dapat meningkatkan peran 
hutan selain sebagai penghasil kayu, pangan, juga  sebagai penyedia oksigen. Usaha 
ini diharapkan mampu meningkatkan hasil hutan lebih maksimal, sehingga akan 
meningkatkan motivasi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan untuk 
berperan aktif dalam pengelolaan dan melestarikan hutan sehingga isu global 
warming akan teratasi. 
Iles kuning saat ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, selain permintaan 
domestik cukup tinggi, juga pemintaan eksport sampai saat ini juga sangat tinggi 
dan Indonesia belum dapat memenuhi permintaan. Permintaan eksport mencapai 
10.000 ton per tahun, namun Indonesia baru mampu memenuhi 40 persen dari 
permintaan (Hartoyo, 2018). Peluang ini perlu segera ditangkap mengingat luasnya 
wilayah hutan di Indonesia khususnya hutan di DIY yang belum dimanfaatkan secara 
maksimal. Luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hutan negara 18 ribu ha 
lebih, hutan rakyat 59 ribu ha lebih, dan luas lahan kritis 125 an ribu ha. Peluang ini 
selayaknya ditangkap oleh masyarakat dan pemerintah DIY, bahkan swasta untuk 
ikut mendorong dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan 
lahan hutan. Tanaman ini, selain sebagai penghasil umbi, juga sebagai penghasil 
produk lain yang bernilai ekonomis sebagai bahan tanam yaitu umbi daun atau 
bulbil (“katak”), biji sebagai benih dan setek daun  (Sumarwoto, 2005). Peluang baik 
ini dapat ditangkap disertai dengan tindakan nyata berupa: (1) belajar dan berlatih 
teknik budidaya lanjut tentang Iles kuning, 2) membuat aturan kerjasama atau 
kemitraan antara perhutani dan masyarakat tani sekitar kawasan hutan dan swasta, 
(3) melakukan pendampingan dalam teknik budidaya tanaman Iles Kuning secara 
tepat, dan (4) menyiapkan produk-produk  prioritas masa depan yang diperlukan 
untuk DIY mupun daerrah sekitar yang akan mengembangkan Iles Kuning.Tulisan 
ini ditujukan untuk dapat menjadi pendorong dalam memanfaatkan peluang, 
memahami potensi, serta  karakteristik iles kuning untuk dapat dikembangkan 
melalui kemitraan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Iiles Kuning, potensial, macam produk, kemitraan, dan teknik budidaya

PENDAHULUAN
Iles Kuning dengan nama latin 

Amorphophallus muelleri Blume 

merupakan jenis tanaman tahunan 
yang tumbuh liar berbentuk umbi yang 
mampu tumbuh di segala tempat, 
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berpotensi dalam pelestarian hutan 
dan menjadi pendukung objek wisata 
sebagimana yang ada di Gunung Api 
Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, DIY 
ini. Iles kuning atau “Porang” mempunyai 
manfaat sangat banyak, diantaranya 
dalam berbagai macam industri pangan 
dan industri non idebel diharapkan 
dapat dikembangkan sebagai salahsatu 
jenis tanaman umbi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Dalam pertumbuhannya 
porang mengalami dua siklus hidup 
yaitu siklus vegetatif dan siklus generatif. 
Siklus vegetatif dimulai pertumbuhan-
nya pada musim hujan diawali dengan 
pertunasan, kemudian tumbuh akar 
pada dasar tunas di atas umbi, diikuti  
batang semu dan daun. Umbi baru 
terbentuk di bagian dasar batang semu 
(tangkai daun), di atas umbi lama yang 
akan mengkerut dan hilang.        

Menurut Sumarwoto (2005), 
jenis tanaman umbi PORANG mampu 
menghasilkan karbohidrat yang penting 
dalam pengembangan industri yaitu 
glukomanan yang jumlahnya sangat 
bervariasi. Hal ini tergantung pada jenis 
tanaman, bagian tanaman yang diambil, 
umur tanaman, umur panen, perlakuan 
pendahuluan, prosesing dan metode 
analisis yang  digunakan. Tingkat 
naungan sebesar 40-60% merupakan 
syarat yang ideal untuk tumbuhnya jenis 
tanaman ini (Jansen et al., 1996), sehingga  
cocok sebagai pelestarian hutan 
sekaligus pengembangan masyarakat 
sekitar hutan wanatani (agroforestry), 

serta dapat sebagai pendukung objek 
wisata.     

Diketahui bahwa Derah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) memiliki luas hutan 
negara 18.715,064 ha, hutan rakyat 
59.835,68 ha, dan luas lahan kritis 
126.776 ha. Luasan lahan sebesar ini 
berpotensi untuk pengembangan 
budidaya tanaman Iles Kuning, yang 
diharapkan dapat untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat DIY dan 
khususnya masyarakat sekitar kawasan 
hutan. Menurut Hartoyo (2018), Porang 
untuk ekspor mencapai 10.000 ton 
per tahun tetapi Indonesia baru dapat 
memenuhinya 4.000 ton per tahunnya. 
Peluang ini sudah dilakukan salah 
satunya oleh masyarakat sekitar hutan 
di KPH Saradan, Madiun sejak tahun 80-
an. Namun sampai saat ini tetap masih 
belum mampu memenuhi permintaan 
ekspor itu, sehingga untuk memenuhi 
kebutuhan ekspor tersebut diperlukan 
langkah-langkah yang perlu diikuti 
oleh masyarakat sekitar hutan lainya 
khususnya di Yogjakarta.        

Iles Kuning merupakan salah 
satu komoditas pertanian penghasil 
umbi yang hidup di bawah tegakan 
tanaman hutan atau pohon dan mampu 
menghasilkan beberapa produk 
menjanjikan yang bernilai ekonomis, 
sehingga penting bagi kehidupan 
manusia. Di kala zaman Jepang 
jenis umbi ini dikembangkan untuk 
keperluan industri mereka. Namun 
dalam perkembangan selanjutnya 
komoditas ini kurang berkembang 
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dalam budidayanya apalagi mengenai 
prosesingnya, karena masyarakat 
Indonesia khususnya di Saradan, 
Madiun, Jawa Timur dikala itu tidak 
memahaminya, sehinga diabaikan 
keberadaannya. Menurut Hartoyo 
(2018), di Desa Klangon, Saradan Iles 
Kuning atau Porang ini tumbuh secara 
liar di pekarangan-pekarangan dan di 
hutan bersama jenis tanaman iles-iles 
yang lain di bawah tanaman pohon 
maupun tegakan tanaman hutan yang 
lain.  Sekitar tahun 1975-an dikejutkan 
kembali oleh keberadaan seorang 
pedagang dari Kabupaten Nganjuk, 
yang menyatakan bahwa Iles Kuning itu 
mempunyai nilai ekonomis tinggi dan 
sangat menguntungkan. Untuk itu oleh 
masyarakat desa Klangon, kemudian 
melakukan eksploitasi terhadap 
tanaman yang tumbuh liar di hutan 
tersebut untuk dilakukan budidaya. 
Dengan persediaan bahan tanam yang 
masih sangat terbatas, sementara 
permintaan pasar cukup tinggi, maka 
pada tahun 1984 masyarakat  Saradan 
mulai mengembangkan  secara pelan-
pelan menggunakan lahan hutan milik 
Perum Perhutani KPH Saradan di bawah 
tegakan tanaman Sono Spp dan tanaman 
Jati. Tahun 1987 merupakan panen raya 
pertama, yang mampu memberikan 
peningkatan pendapatan dan 
keuntungan bagi masyarakat setempat 
dan pada tahun-tahun berikutnya 
semakin diperluas pengembangannya. 
Hal ini selain memberikan peningkatan 

pendapatan masyarakat setempat, juga  
menguntungkan bagi Perum Perhutani 
KPH Saradan yaitu dalam hal keamanan 
kayunya dan pelestarian lahan dan 
tanaman hutannya. Model simbiose 
mutualisme seperti ini hendaknya 
menginspirasi untuk pengembangan 
budidayanya di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) sebagai objek bisnis 
bagi masa depan. 

Diketahui bahwa kebutuhan chip 
atau keripik kering untuk di-ekspor ke 
beberapa Negara luar seperti China, 
Jepang, Australia, Sri Langka, Malaysia, 
Korea, New Zealand, Pakistan dan Itali 
dalam satu tahun dapat mencapai 
10.000 ton, sementara Indonesia baru 
dapat memenuhi sekitar 4.000 ton, 
sehingga masih kekurangan sekitar 
6.000 ton (Hartoyo, 2018).  Bahkan 
menurut Pitojo (2007), Jepang setiap 
tahun membutuhkan iles kuning 
sejumlah 3.000 ton, tetapi baru dapat 
memenuhi sebesar 600 ton. Dari 
berbagai penelitian, dinyatakan bahwa 
Iles Kuning sangat cocok dikembangkan 
di bawah tegakan hutan yang intensitas 
sinarnya masih berkisar 40-60%. Kondisi 
DIY, bahwa lahan yang berupa  hutan 
negara seluas 18.715,064 ha, hutan 
rakyat  59.835,68 ha  dan lahan kritis 
126.776 ha (Bappeda DIY, 2010). Dari 
luas lahan tegakan hutan tersebut, 
menggambarkan adanya peluang yang 
potensial sebagai daerah yang  dapat 
digunakan untuk pengembangan 
budidaya tanaman Iles Kuning.     
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Diharapkan inspirasi positif 
dapat memberikan dorongan semua 
pihak, agar potensi yang ada, 
memahami karakteristik iles kuning 
kelak dapat dikembangkan dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Secara khusus diharapkan 
peluang ini dapat dimanfaatkan  
masyarakat di sekitar hutan dan para 
eksekutif di pemerintah daerah di 
tingkat Propinsi maupun Kabupaten 
Kota di wilayah DIY dan yang terkait 
dalam rangka optimalisasi  lahan di 
bawah tegakan hutan, sehingga dapat 
memberikan manfaat yang lebih luas 
dalam  peningkatan pendapatan dan 
kesejateraan masyarakat. 

MANFAAT DAN MACAM PRODUK 
TANAMAN ILES KUNING

Sebelum membahas lebih lanjut 
tentang macam produk iles kuning, 
terlebih dahulu perlu diketahui 
manfaatnya. Iles Kuning ini sebagai 
hasil utamanya berupa umbi yang tidak 
dapat langsung dikonsumsi, tetapi perlu 
dilakukan proses pabrikasi terlebih 
dahulu.  Umbi iles kuning  di dalamnya 
terdapat karbohidrat  berbentuk 
polisakarida yang disebut glukomanan. 
Menurut Lahiya (1993) dan Ariel (1999), 
glukomanan ini dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan industri yang secara 
umum dapat dikelompokkan dalam tiga 
kelompok sebagai berikut, berdasarkan: 
1. Daya guna sifat merekat : (a) di 

bidang industri kertas, digunakan 

untuk bahan perekat kertas yang 
kuat dan luwes; (b) lem dari tepung, 
dengan jalan melarutkan di dalam 
air; (c) di bidang mikro biologi,  
dapat  menggantikan  fungsi  agar-
agar  atau 

2. gelatin; (d) dipakai juga dalam bidang 
farmasi yaitu untuk bahan pengisi 
(filler) untuk pembuatan tablet ; (e) 
di bidang industri jas hujan, industri 
cat dan industri tekstil;  (f)  di   
industri  pertambangan digunakan  
sebagai  pengikat   mineral   yang 
tersuspensi secara koloidal pada 
hasil awal penambangan; dan 
(g)  sebagai penjernih air minum 
yang berasal dari sungai dengan 
cara mengendapkan lumpur yang 
tersuspensi di dalam air.

3. Daya guna kekedapan pasta kering, 
yang mempunyai sifat resistensi 
terhadap air. Bilamana dikeringkan 
akan membentuk suatu lapisan yang 
impermeabel.

4. Daya guna berdasarkan pada 
struktur kimia dari glukomanan yang 
mirip dengan sellulosa sehingga 
dapat dipakai sebagai pembuatan 
seluloid, bahan peledak, isolasi 
listrik, bahan negatif film, bahan 
toilet,  kosmetika, dll.  Sebagai 
bahan pemadat dalam media 
kultur jaringan yang berkualitas 
dan terjangkau (Khalimah et al., 
2010). Di samping manfaat  untuk 
industri tersebut, masyarakat Jepang 
secara khusus telah menggunakan 
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sebagai sejenis makanan kegemaran 
yang sangat baik untuk penderita 
diabetes, yaitu sebagai konyaku 
(bahan makanan dalam bentuk tahu) 
dan shirataki (makanan berbentuk 
mie), dan di Indonesia sudah cukup 
banyak dipergunakan sebagai bahan 
campuran untuk minuman, maknan 
dan permen jeli (Wijanarko, 2008) 
, bubur bayi, mie kaya serat, dan 
bahan makanan lain seperti coctail, 
dan cendol (Ariel 1999).

Produk lain iles kuning selain 
produk utama umbi batang yang telah 
mengalami tiga periode tumbuh untuk 
diambil glukomanannya,  juga berupa 
umbi  untuk bibit yang masih satu kali 
periode tumbuh, umbi daun (bulbil atau 
“katak”) sebagai bahan tanam (bibit),  biji 
dan daunnya dapat digunakan sebagai 
bahan tanam (bibit) (Sumarwoto, 2006). 
Produk-produk ini semua bernilai 
ekonomis dan apabila dikelola dengan 
baik dari segi manajemen waktu dan 
bentuk produknya. Untuk saat ini produk 
umbi yang layak panen, jika langsung 
dijual senilai  Rp 3.500-4.000 kg-1 bobot 
segar. Jenis produk ini biasanya dapat 
diperoleh setelah tanaman mengalami 
periode tumbuh minimal tiga kali, 
sehingga selain ukuran umbi udah relatif 
besar juga kandungan glukomanannya 
sudah relatif lebih tinggi daripada yang 
periode tumbuhnya lebih sedikit.  Umbi 
untuk bibit bernilai Rp 50.000- Rp 96. 
000,- kg-1 , bentuk produk ini diperoleh 
pada tanaman yang periode tumbuhnya 

baru satu  kali atau dari umbi yang 
periodenya di atasnya  tetapi  ukuran  
umbinya   masih  relatif kecil.  Chip  atau   
keripik  bernilai Rp 30.000,- - 35.000,- 
kg-1 dan harga tepung porang 40.000,- - 
42.000,- kg-1, produk ini merupakan hasil 
dari umbi yang telah memenuhi syarat 
panen dan proses pengirisan serta 
pengeringan melalui sinar matahari 
atau oven. Nilai tepung glukomanan 
berkisar $18,00,- $40,00 kg-1, produk ini 
sebagai hasil proses lanjut dari chip yang 
diproses melalui pabrikasi sehingga 
sampai diperoleh kandungan utamanya 
berupa tepung glukomanan. Adapun  
umbi daun (bulbil atau “katak”) sebagai 
bibit seharga Rp 150.000,- 185.000,0 
kg-1,  berupa umbi yang tumbuh  pada 
bagian sentral percabangan tulang daun 
tanaman dan merupakan produk  yang 
diperoleh dari setiap tanaman yang 
telah mengalami pertumbuhan. Umbi 
daun ini khusus hanya dipergunakan 
untuk  bibit. Bentuk produk yang lain 
berupa biji, yang dihasilkan dari buah 
dari tanaman yang telah maksimal 
pertumbuhannya, biasanya dapat 
diperoleh setelah tanaman mengalami 
empat kali pertumbuhan. Harga biji 
lepas kulit untuk benih saat ini kg-1 sudah 
cukup mahal, semua kisaran harga 
ini ditentukan oleh tingkatan kualitas 
masing-masing dengan  berdasarkan 
dari data primer terolah oleh penulis.

KARAKTERISTIK TANAMAN ILES 
KUNING

Karakteristik pertumbuhan Iles 
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Kuning hampir sama dengan jenis 
Iles yang lain yang masih dalam satu 
keluarga, seperti suweg ataupun iles 
putih. Dimana, agar hasilnya bagus, 
diperlukan syarat umum sebagaimana 
tanaman lain pada umumnya yaitu 
tanahnya subur, gembur dan teksturnya 
ringan, pH normal (6-7), sedangkan 
secara khusus diperlukan syarat 
naungan dengan intensitas sebesar 
50-60 %. Untuk mencapai bobot umbi 
optimal diperlukan waktu pertumbuhan 
sampai tiga periode tumbuh, lamanya 
sekitar tiga tahun. Tanaman ini dapat 
tumbuh mulai dari dataran rendah 
sampai pada ketinggian 1000 m di atas 
permukaan laut, dengan suhu antara 
25-35o C, sedangkan curah hujannya 
antara 300-500 mm per bulan selama 
periode pertumbuhan. Namun menurut 
Arisoesilaningsih, et al., (2010),  untuk  
optimalisasi  budidaya  diperlukan  
kondisi  lingkungan  tanam pada 
ketinggian > 400 m dpl, dengan suhu 
bulanan tidak terlalu rendah, kadar Ca 
rendah, KTK tanah optimal dan vegetasi 
penutup tanah tetap dipertahankan. 

Adapun karakteristik fisiknya iles 
kuning berbeda dengan jenis iles yang 
lain. Ada dua cara yang biasa digunakan  
untuk membedakannya yaitu melalui 
morfologi dan habitus tanamannya 
(batang semu dan helaian daun); dan 
analisis yang dilakukan terhadap umbi 
batangnya (batang asli). Morfologi dan 
habitus tanaman dilakukan pada bagian 
batang semu di atas permukaan tanah 

yang digunakan untuk identifikasi  pada 
saat  tanaman Iles-iles tersebut masih 
aktif tumbuh, sedangkan analisis umbi 
digunakan untuk identifikasi pada saat 
umbi dorman (tidak aktif tumbuh) atau 
pada saat umbi dipanen.

Secara morfologi dan habitus 
tanaman iles kuning, batang semu 
agak kasar dan helaian daunnya hijau 
lebih tua jika dibanding suweg, pada  
percabangan tulang daun terdapat 
bulbil atau umbi daun (“katak”). Adanya 
bulbil pada setiap pangkal percabangan 
tulang daun dan atau anak percabangan 
tulang daun lainnya, merupakan ciri 
khusus yang tidak didapatkan pada jenis 
iles yang lain. Pada batang semu (sering 
disebut sebagai tangkai daun) terdapat 
bercak atau spot putih kekuningan  lebih 
tegas daripada suweg. Umbi batangnya 
terletak di dalam tanah, sedangkan 
pertumbuhan tanamannya berupa daun 
tunggal terpecah-pecah seperti menjari 
dengan ditopang hanya oleh satu tangkai 
daun yang bulat yang keluar beberapa 
kali dari umbi batangnya sesuai musim 
tumbuh. Oleh orang awam tangkai daun 
ini sering  disebutnya  sebagai batang. 
Batang semu ini tampak seperti basah, 
berwarna hijau muda sampai hijau tua 
dengan bercak putih kekuningan, lurus 
dan di ujungnya terdapat helaian daun 
yang melebar, menjari menyerupai kipas 
dan pada bagian tengah percabangan 
tulang daunnya terdapat bulbil. Tinggi 
batang semu ini, dapat mencapai 150-
175 cm, tergantung umur, tingkat 
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kesuburan tanah dan tingkat periode 
pertumbuhan tanaman tersebut 
(Sumarwoto, 2005). Dilihat dari susunan 
genetiknya, tanaman iles kuning 
memiliki kromosom sebanyak 39 buah, 
dan kromosom dasarnya berjumlah 
X = 13, sehingga  bersifat triploid, 
dengan sifat biji apomiksis dan jumlah 
embrionya setiap biji  bervariasi ada 
yang mono dan ada yang poliembrioni 
(Jansen et al. 1996; Sumarwoto, 2005).

Berdasarkan analisis umbi 
batangnya, pada permukaan kulitnya 
berwarna krem (coklat muda)  dan   
tidak   berbintil,   bentuk  umbi   khas 
dengan   bulat  simetris  di bagian  
tengah seperti  membentuk cekungan. 
Jika umbi dibelah, bagian dalam umbi 
berwarna kuning cerah dengan serat 
yang halus, untuk itu sering disebut 
sebagai Iles Kuning. Perbanyakannya 
tanaman dapat dilakukan dengan umbi 
batang utuh, pembelahan umbi batang, 
umbi daun dan setek daun (Sumarwoto 
dan Maryana, 2015). 

KEMITRAAN DAN TEKNIK BUDIDAYA 
PORANG

Dalam suatu wira usaha perlu 
dikenal adanya kemitraan (kerjasama 
yang saling menguntungkan). 
Menurut PP No. 44 Tahun 1997, bahwa  
kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, 
yaitu : (1) Inti Plasma, (2) Subkontrak, 
(3) Dagang Umum, (4) Keagenan, dan 
(5) Waralaba. Namun dalam kemitraan 
yang ditawarkan dalam usaha bisnis iles 

kuning di sini polanya tidak sebagimana 
ketat seperti pola di atas. Menggunakan 
konsep yang sederhana tetapi dapat 
memberikan manfaat besar kepada 
kedua belah pihak, sebagaimana 
yang terjadi di Kawasan Pemangkuan 
Hutan (KPH) Saradan Madiun. Dimana, 
pemerintah melalui perhutani tahun 
2001 mencanangkan program 
kemitraan bersama masyarakat sekitar 
hutan yang disebut PHBM (Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat). Di dalam 
implemetasinya tahun 2005 Kelompok 
Masyarakat Pengelola Sumber Daya 
Hutan (KMPSDH) Pandan Asri bermitra 
atau berkolaborasi dengan Perum 
Perhutani. Dalam rangka konservasi 
hutan dan kelestarian hutan, maka 
masyarakat sekitar hutan boleh 
memanfaatkan lahan di bawah tegakan 
hutan dengan menanam iles kuning, 
dengan syarat mereka bersedia 
menjaga kondisi hutan tetap baik. 
Melaui musyawarah dan perjanjian yang 
disepakati kedua belah pihak,  yang 
dilakukan pada setiap periode panen 
umumnya KMPSDH wajib membayar 
dengan besaran bervariasi berdasar 
kesepakatan LMDH masing-masing 
dengan kisaran 5-10% dari hasil yang 
didapat kepada Perhutani, dengan syarat 
bersedia menjaga kemananan hutan 
dan kesuburan tanah serta ketersediaan 
air yang ada di dalam kawasan hutan.  
Sebuah contoh sederhana yang kelak 
dapat dikembangkan di DIY merupakan 
bentuk kemitraan atau kolaboratif yang 
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dapat diterapkan masyarakat sekitar 
hutan yang ada di DIY khususnya di 
wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Kulon 
Progo, dan Kabupaten Sleman. Menurut 
Hartoyo (2012) bentuk kemitraan yang 
dilakukan di KPH Saradan tersebut 
sangat memberikan manfaat ke dua 
belah pihak, baik Perhutani maupun 
masyarakat sekitar hutan. Hal tersebut 
diperkuat dari laporan Dwiko P Permadi 
dan Umi Latifah (2012), bahwa kawasan 
hutan yang banyak ditanami iles kuning 
tingkat kerawanan kehilangan kayunya 
cenderung lebih  kecil  daripada  kawasan  
yang  tidak  ditanami iles kuning.   
Apabila diperhatikan lebih lanjut, 
bahwa ternyata antara komponen kayu 
dan tanaman semusim dapat dikelola   
bersama   yang   saling   menguntungkan   
dan   ini  dapat  menjadikan bentuk 
kemitraan dengan sistem agroforestri  
yang modern yang layak dikembangkan 
di daerah lain seperti di DIY. 

Dalam hal teknik budidaya, telah 
diketahui bahwa tanaman iles kuning 
merupakan tanaman umbi yang hasilnya 
baru dapat diperoleh setelah mencapai 
periode tumbuh tiga kali atau identik 
3 tahun (Sumarwoto, 2012). Untuk itu, 
apabila dalam budidaya iles kuning 
hanya dilakukan secara tradisional, maka 
dalam satu kali tanam hasil panen baru 
dapat diperoleh kurang lebih tiga tahun 
kemudian. Agar dapat dihasilkan pada 
setiap tahunnya, maka perlu dilakukan 
pengaturan yang cerdas dalam teknik 
budidayanya. Dimana dari awal 

penanaman, pengelolalan penggunaan 
lahan sudah diatur dengan baik antara 
penggunaan untuk pembibitan, 
pembesaran dan untuk produksi umbi.  
Dalam implementasi budidayanya 
jika bahan tanam berupa umbi, agar 
diperoleh pertumbuhan tanaman baik, 
kedalaman tanam perlu disesuaikan 
dengan bahan tanamnya. Jika bahan 
dari biji, perlu disiapkan nursery untuk 
pembibitan, dan  jika sudah selesai  
flushing baru dipindahkan pada 
lahan pembibitan awal (Sumarwoto, 
2008). Apabila bibit berupa bulbil 
besar  kedalaman   tanam  cukup   5 
cm,   sedangkan  umbi  bobot  kurang  
dari 200 g kedalaman tanam 10 cm,  
dan jika umbi lebih berat lagi menjadi 
lebih dalam sampai kurang lebih 15 
cm. Untuk itu perlu ditegaskan, bahwa 
dalam budidaya iles kuning sebaiknya 
dilakukan pemisahan penggunaan 
lahan atau  dilakukan  tanam   seri   pada   
kawasan   lahan   yang   tersedia,   dengan  
peruntukan  yang berbeda-beda 
yakni sebagai lahan untuk pembibitan 
sendiri, terpisah dengan lahan untuk 
pembesaran (produksi) (Sumarwoto, 
2012), sehingga dapat dilakukan 
pengaturan pemanenan secara rutin.

Dalam suatu wira usaha dan 
berbudidaya Iles kuning harus 
menguntungkan, untuk itu Ken 
Suratiyah (2012) melaui perhitungannya 
dilaporkan, bahwa dengan berdasarkan 
data yang diporoleh melalui wawancara 
dengan petani nara sumber dari 
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Saradan dan berbagai asumsi yang 
digunakan, bahwa usaha budidaya Iles 
Kuning dengan produk hasilnya baru 
satu macam saja berupa chip (keripik) 
itu sudah sangat beruntung jika 
dibandingkan dengan bunga bank yang 
berlaku saat itu. Jika dilihat dari  tingkat  
kelayakannya R/C ratio,  penerimaan 
dibanding  biaya  produksi   sebesar  6,36 
> 1,  sedangkan  jika  dilihat  π/C ratio,  
keuntungan di banding biaya produksi 
mencapai sebesar  5,35 > 1 (bunga 
bank). Lebih lanjut dilaporkan oleh Yosi 
(2012),  melalui  hasil  penelitian  tentang  
Analisis  Finansial Usaha Tani Porang 
di Areal  Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat di KPH Saradan pada lima 
strata luas lahan garapan yang dijual 
dalam bentuk basah maupun dalam 
bentuk kering (Chip) menunjukkan layak 
dilakukan selama periode tiga tahun 
awal di dalam usaha taninya. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya nilai NPV 
positif, BCR > 1 dan IRR > discount rate 
yang digunakan.

KESIMPULAN
Berdasar uraian dan terbatas pada 

uraian ini, dapat disimpulkan sebagai 
berikut:
1. DIY merupakan daerah yang 

potensial untuk dikembangkan Iles 
kuning, sekaligus sebagai solusi 
pemanfaatan hutan yang sampai 
pada saat ini belum optimal.

2. Iles Kuning mempunyai manfaat 
sangat banyak, baik di bidang 

industri pangan mapun industri non 
idebel dan memiliki berbagai macam 
produk hasil berupa umbi batang, 
umbi daun, dan biji sebagai benih. 
Bentuk produk lainnya dapat berupa 
chip ataupun tepung glukomanan. 
Dalam implementasinya diperlukan 
penyiapan produk-produk  prioritas 
masa depan untuk DIY mupun 
daerrah sekitar yang nanti ikut 
mengembangkan Iles Kuning.

3. Karakteristik Iles Kuning yang 
berbeda dengan jenis tanaman 
pangan lainnya, merupakan 
pilihan yang tepat dalam rangkan 
memanfaatkan lahan di bawah 
tegakan hutan.

4. Bentuk kemitraan dan kolaborasi 
yang dilakukan antara masyarakat 
sekitar hutan dengan perhutani 
(Pemerintah) dapat dikemas 
secara sederhana, tetapi mampu 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar hutan berupa hasil 
hutan bukan kayu dan peningkatan 
hasil kayu bagi perhutani.

5. Teknik budidaya secara seri Iles 
Kuning pada luasan lahan hutan 
yang tersedia, kemungkinan besar 
dapat memberikan manfaat lebih 
besar daripada dilakukan biasa. 
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ABSTRAK
Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume), merupakan jenis tanaman umbi yang 
memiliki buah berdaging, pada waktu masak berwarna orange sampai merah 
tua, berbiji apomixis, terdiri atas 2-4 lembaga dengan diameter 8-15,5 mm dan 
panjang 10-18 mm (Sumarwoto, 2005). Tujuan penelitian untuk mengkaji sifat 
benih Iles-iles melalui uji daya simpan, sehingga dapat diketahui cara simpan 
benih yang paling lebih baik. Penelitian meliputi dua kegiatan, kegiatan pertama 
berupa persiapan dan analisis benih, sedangkan kegiatan kedua berupa percobaan 
pengujian perkecamnbahan setelah benih mengalami uji daya simpan. Percobaan 
di laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan rancangan 
percobaan Split Plot dengan empat ulangan. Sebagai main plot (petak utama) adalah 
ruang simpan terdiri atas dua macam (ruang tidak ber-AC (S1) dan ruang ber-AC (18-
21oC) (S2). Sebagai sub plot (anak petak) adalah cara simpan benih menggunakan 
serbuk gergaji lembab (C1), kantong kasa (C2), dan cara curah (C3). Percobaan uji 
daya simpan dan perkecambahan dilaksanakan di laboratorium Teknologi Benih 
Program Studi Agroteknologi Fakultas pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta, 
selama 2 bulan. Hasil percobaan menunjukkan, bahwa benih Iles-iles memiliki sifat 
sebagaimana benih rekalsitran, dan yang menarik pada proses penurunan kadar 
airnya tidak secepat sebagimana pada tipe benih rekalsitran lain. Setelah dilakukan 
uji daya simpan, hasilnya tidak terdapat interaksi antara ruang simpan dan cara 
simpan benih. Pada batas uji daya simpan satu bulan, ruang simpan ber AC suhu 
18-21oC relatif lebih baik daripada yang tidak ber AC, sedangkan cara simpan dapat 
dilakukan tanpa menggunakan serbuk gergaji lembab. Adapun jika penyimpanan 
selama dua bulan, dan seterusnya, yang layak digunakan adalah dengan cara curah, 
tetapi pada ruang simpan yang  ber AC.

Kata kunci:  Iles-iles,  rekalsitran, ruang simpan dan cara simpan

PENDAHULUAN
Iles-iles atau Porang dengan 

nama latin Amorphophallus muelleri 
Blume, merupakan jenis tanaman 
umbi yang mempunyai potensi 
untuk dikembangkan di Indonesia. 
Amorphophallus spp. termasuk famili 
Araceae dan merupakan tanaman 
multiyear penghasil karbohidrat (Heyne, 
1987). Tanaman ini  buahnya berdaging, 

bersifat majemuk dan pada waktu 
masak berwarna orange sampai merah 
tua, sedangkan  sifat bijinya apomixis, 
terdiri atas 2-4 lembaga dengan garis 
tengah 8-15,5 mm dan panjang 10-18 
mm (Sumarwoto, 2005). 

Perkembangan budidaya iles-
iles masih lambat, selain disebabkan 
belum banyak masyarakat mengenal, 
juga umur tanaman yang relatif lama 
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dibanding umur jenis umbi dan palawija 
lain. Penelitian yang pernah dilakukan 
sampai saat ini masih terbatas di bidang 
agronomi dengan bahan tanam umbi, 
sedangkan permasalahan perbanyakan 
menggunakan benih belum dikaji 
secara seksama. Di kalangan petani 
perbanyakan tanaman menggunakan 
benih jarang dilakukan, sementara 
itu perbanyakan menggunakan umbi 
memiliki kelemahan dalam hal jumlah 
sangat terbatas dan perlu ruang simpan 
yang cukup luas (Sumarwoto, 2011). 
Untuk itu, jika akan dibudidayakan 
secara besar-besaran, sebaiknya 
digunakan bahan tanam berupa benih 
yang kualitas tinggi.

Di bidang agroteknologi, 
masih banyak lagi yang harus dikaji 
khususnya dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan tentang benih  
(biji) Amorphophallus muelleri Blume 
(Sumarwoto, 2004). Lebih lanjut 
disebutkan oleh Dwiyono (2004) bahwa, 
karakteristik dan sifat fisik benih Iles-
iles masih perlu dikaji terus mengingat 
terdapat perbedaan pendapat dengan 
Jansen et al. (1996). Jansen et al. 
(1996) menyatakan bahwa benih iles-
iles termasuk tipe benih rekalsitran, 
sedangkan Dwiyono (2004) menyatakan 
diduga bukan tipe rekalsitran dan masih 
merupakan teka teki yang segera harus 
dijawab melalui suatu penelitian dasar 
(fundamental). Penelitian dilakukan 
untuk memperoleh jenis dan sifat 
benih, dan ini penting dalam kaitannya 
dengan cara simpan benih dalam 

rangka mempertahankan vigoritas 
benih. Benih rekalsitran berbeda sekali 
cara penyimpananya dengan jenis benih 
ortodoks. Cara penyimpanan yang tidak 
sesuai dengan jenis atau sifat benih 
dapat berakibat fatal, karena benih 
akan kehilangan viabilitas dan vigoritas 
dalam waktu singkat yang akhirnya akan 
mengalami kemunduran dan akhirnya 
kematian.

Untuk itu bentuk penelitian 
fundamental seperti ini perlu dilakukan 
dengan tujuan selain untuk menentukan 
jenis dan sifat benih sehingga dapat 
mendukung dalam penelitian terapan, 
juga penting di dalam penanganan cara 
simpan. Di samping itu juga diharapkan 
dapat menambah dan memperkaya 
teori-teori tentang jenis dan sifat 
suatu benih komoditas umbi serta 
penananganan cara simpan yang tepat.

METODE PENELITIAN
Penelitian berupa percobaan 

laboratorium, yang diawali dengan 
analisis benih. Percobaan laboratorium 
berupa uji daya simpan yang dilanjutkan 
dengan uji perkecambahan. 

Tempat dan Bahan
Percobaan dilaksanakan di 

laboratorium Teknologi Benih Program 
Studi Agroteknologi Fakultas pertanian 
UPN “Veteran” Yogyakarta.  Lama 
penelitian kurang lebih enam bulan, 
mulai dari persiapan, observasi dan 
percobaan berupa uji daya simpan dan 
perkecambahan.
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Bahan penelitian (percobaan) yang 
digunakan adalah berupa benih iles-
iles  yang berasal dari buah yang telah 
masak penuh (kuning orange – merah) 
di tanaman dari provenan Madiun atau 
Bogor. Bahan-bahan yang digunakan 
meliputi: kantong plastik, polietilen, 
serbuk gergaji lembab, pasir, fungisida, 
dithane, dan akuades, dan bahan kimia 
lain.

Peralatan yang digunakan adalah 
tempat simpan benih berupa bak 
perkecambahan, timbangan analitik, 
sprayer, kain lap, oven, dan kamera. Alat 
-alat lain seperti : moisture tester,  ruang 
simpan benih ber–AC (18-21oC) dan 
tidak ber- AC.

Pelaksanaan penelitian  
Untuk pelaksanaan penelitian, 

dimulai dengan pemilihan biji melalui 
dua tahap, yaitu seleksi buah dan seleksi 
biji. Seleksi buah dengan memilih buah 
yang bijinya lebih 50% telah masak, dan 
bijinya dipilih biji yang normal. Biji yang 
telah terkumpul direndam dalam air 
dengan ketentuan biji yang mengapung 
/melayang dibuang, dan biji yang 
tenggelam kulitnya dilepas dan diambil 
untuk dijadikan bahan penelitian. Benih 
yang diperoleh dicampur secara bulk, 
kemudian diambil sampel secukupnya 
untuk dianalisis kandungan kimianya 
(karbohidrat, protein dan lemaknya), 
dan dilakukan secara duplo. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui 
komposisi kimia dan karakteristik awal 
benih. Analisis sifat fisik benih dilakukan 

dengan metode gravimetri, sedangkan 
analisis karakter fisiologis dilakukan 
dengan uji perkecambahan.

Setelah benih diperoleh, dilanjutkan 
percobaan dengan menggunakan 
rancangan lingkungan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL), percobaan Split 
Plot.  Sebagai main plot (petak utama) 
adalah ruang simpan terdiri atas dua 
macam (ruang tidak ber-AC dan ruang 
ber-AC (18-21oC)). Sebagai sub plot 
(anak petak) adalah lama simpan benih  
1, 2 dan 3 bulan lama simpan. Setiap 
kombinasi perlakuan diulang empat 
kali, masing-masing terdiri atas 50 butir 
benih. Untuk mengetahui pengaruh 
perlakuan terhadap pertumbuhan 
benih, dilakukan analisis sidik ragam 
pada taraf ketelitian 95%. Jika terjadi 
pengaruh nyata, dilakukan uji lanjut 
meng-gunakan metode DMRT (Duncan 
Multiple Range Test) pada taraf ketelitian 
5%.

Penentuan karakteristik benih
Penentuan karakteristik dan sifat 

fisik benih  berdasar penetapan kadar 
air dan viabilitas benih (Hasanah dan 
Mariska, 1998). Benih yang diterima 
diukur kadar airnya berdasar metode 
oven dan diukur viabilitasnya dengan 
mengecambahkan benih dalam bak 
perkecambahan berisi pasir. Setelah 
itu benih yang lain diturunkan kadar 
airnya dengan cara dijemur sampai 
pada kadar air 15-20%. Benih diuji lagi 
viabilitasnya, jika umumnya benih tidak 
tumbuh, kemungkinan benih tersebut 
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termasuk tipe benih rekalsitran. Jika 
umumnya benih masih tumbuh normal 
benih sampel lain diturunkan lagi kadar 
airnya sampai pada 5-10%, dilanjutkan 
dengan  uji viabilitas. Dari uji viabilitas, 
jika umumnya benih tidak tumbuh, 
kemungkinan termasuk tipe benih 
intermediate, tetapi jika umumnya 
benih masih tumbuh normal termasuk 
benih tipe ortodoks. 

Daya simpan benih
Jika kesimpulan penentuan 

karakteristik benih menunjukkan 
ortodoks/ intermediate, maka benih 
dikemas dalam kantong plastik 
polietilen dimasukkan ke dalam kotak 
karton, kemudian tutup rapat dengan 
plat band plastik.  Sebaliknya benih jika 
menunjukkan karakteristik rekalsitran, 
maka  benih  dan media serbuk gergaji 
steril diberi fungisida lebih dahulu. 
Setelah itu benih dalam kantong plastik 
dimasukkan dalam kantong plastik lain 
sesuai perlakuan. Seluruhnya ada 2x4 
kotak masing-masing berisi 2 kantong 
plastik dan 1 cup terbuka dengan berat 
benih 250g/kantong.  Empat kotak 
disimpan pada ruang kamar, 4 kotak 
lainnya disimpan dalam ruang ber-AC.  
Pengamatan dilakukan bertahap untuk 
lama simpan 1 bulan, 2 bulan, dan 
terakhir 3 bulan, masing-masing per 
kantong benih.

Peubah yang diamati di 
laboratorium untuk menentukan daya 
simpan benih meliputi persentase 
jumlah benih yang berjamur, persentase 

benih yang berkecambah dalam 
penyimpanan, kadar air benih, daya 
kecambah setelah masa simpan 1 bulan,  
keserempakan tumbuh benih,  dan daya 
hantar listrik

Data yang diperoleh, dianalisis 
keragamannya dengan menggunakan 
sidik ragam jenjang nyata 5%. Uji 
lanjut dilakukan menggunkan uji jarak 
berganda Duncan pada jenjang nyata 
5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan karakteristik benih

Dari Tabel 1 ditunjukkan, bahwa 
hasil laboratorium dalam analisis 
kadar air awal dan uji perkecambahan 
menunjukkan, bahwa benih benih Iles-
iles (“Porang”) termasuk kelompok 
benih yang memiliki kadar air (KA) 
yang tinggi yaitu di atas 50%, dengan 
kemampuan daya kecambah 86,50%. 
Setelah dilakukan penurunan kadar 
air tahap pertama melalui penjemuran 
hingga mencapai kisaran 25-35% dan 
tahap ke dua pada kisaran 10-20% 
menujukkan hasil perkecambahan 
yang rendah, sehingga tidak layak 
jika akan digunakan sebagai benih. 
Secara berturut-turut kemampuan daya 
kecambahnya hanya mampu mencapai 
25% dan 5,75%. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan dari Balai Pengawasan Mutu 
dan Sertifikasi Benih (BPSB) jika suatu 
benih daya kecambahnya kurang dari 
75%, maka kondisi tersebut tidak 
memenuhi syarat untuk digunakan 
sebagai benih. 
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Tabel 1. Hasil uji karakterisasi benih melalui uji kadar air (KA) dan kemampuan daya 
kecambah  pada benih Iles-iles (“Porang”).

Kadar Air  (%) Daya kecambah Kesimpulan karakteristik benih Keterangan
50-60 86,50 % Rekalsitran  (layak sbg benih) Kondisi KA tinggi
25-35 25,00 % Tidak layak sbg benih Kondisi KA sedang
10-20 5,75 % Tidak layak sbg benih Kondisi KA rendah

Berdasarkan data tersebut di atas, 
dapat disimpulkan bahwa karakteristik 
benih Iles-iles (“Porang”) termasuk ke 
dalam kelompok tipe rekalsitran. Menurut 
Justice, O.L. dan Louis N.B. 1990 benih 
ini merupakan benih yang mempunyai 
daya simpan rendah dan hanya dapat 
diperpanjang dengan penyimpanan 
kondisi yang terkendali. 
Persentase benih berkecambah di 
dalam penyimpanan satu bulan   

Berdasarkan pengamatan 
terhadap benih dalam simpanan 
selama satu bulan, bahwa yang layak 
sebagai ruang simpan adalah ruang 
yang ber AC pada suhu kisaran 18-21° 
C. Adapun cara simpan yang efektif 
adalah cara curah dan bukan cara yang 
menggunakan serbuk gergaji ataupun 
kantong kasa tertutup. Menurut King 

dan Roberts (1979) suhu simpan yang 
lebih rendah akan memberikan peluang 
benih rekalisitran untuk dapat disimpan 
relatif lebih lama. 

Rerata benih yang berkecambah 
selama penyimpanan disajikan pada 
Tabel 2. Dari Tabel 2 ditunjukkan, bahwa 
benih yang disimpan pada ruang simpan 
tanpa AC berupa ruang kamar dengan 
suhu rata-rata 28oC menunjukkan hasil 
yang tidak memuaskan, baik yang 
dengan cara simpan dengan serbuk 
gergaji maupun yang dengan kantong 
kasa tertutup, sedangkan yang dengan 
cara curah masih berpeluang lebih 
baik.  Ruang simpan benih dengan AC 
dengan suhu kisaran 18-21oC, untuk 
penyimpanan benih selama satu bulan 
lebih baik daripada yang tanpa AC.

Tabel 2. Persentase benih berkecambah dalam simpanan selama satu bulan 
penyimpanan  (%)

Perlakuan C1 Serbuk Gergaji 
(SG)

C2 Kantong Kasa 
tanpa SG

C3 Curah 
tanpa SG Rerata

R1  (Ruang Simpan Tidak ber AC) 59,75 47,50 0,00 35,75 a
R2  (Ruang Simpan Ber  AC) 0,00 0,00 0,00 0,00 b
Rerata 29,87 a 23,75 a 0,00 b (-)

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom atau baris menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada uji DMRT taraf 5 %.    Tanda (-) menunjukkan tidak ada interaksi

Persentase benih berkecambah di 
dalam penyimpanan dua bulan   

Rerata benih yang berkecambah di 

dalam simpanan selama penyimpanan 
dua bulan disajikan pada Tabel 3. Dari 
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Tabel 3 ditunjukkan, bahwa tempat 
penyimpanan yang lebih baik adalah 

ruang yang ber-AC. Untuk cara simpan 
yang efektif  adalah cara curah. 

Tabel 3. Persentase benih berkecambah dalam simpanan selama dua bulan 
penyimpanan  (%)

Perlakuan C1 Serbuk Gergaji 
(SG)

C2 Kantong Kasa 
tanpa SG

 C3 Curah 
tanpa SG Rerata

R1  (Ruang Simpan Tidak ber AC) 65,35 60,15 5,25 43,58 a
R2  (Ruang Simpan ber AC) 12,50 35,85 0,00    16,12 b
Rerata 38,92 b 48,00 a 2,62 c (-)

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom atau baris menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada uji DMRT taraf 5 %.    Tanda (-) menunjukkan tidak ada interaksi

Hal ini sejalan dengan pendapat 
dengan Sutopo (2010), bahwa pada suhu 
yang semakin rendah aktivitas respirasi 
dapat ditekan. Kelembaban udara ruang 
simpan semakin rendah dan diikuti juga 
dengan suhu simpan yang semakin 
rendah, memberikan peluang benih 
untuk disimpan lebih lama.

Melihat kondisi di percobaan, 
bahwa benih yang disimpan dengan 

cara curah, kelembabannya relatif 
lebih rendah dari pada benih yang 
disimpan dengan cara diberi serbuk 
gergaji lembab, dengan kantong kasa 
yang tetap memberikan suasana lebih 
lembab daripada yang curah. 
Kadar air benih setelah mengalami 
simpan satu bulan 

Rerata kadar air benih, setelah 
mengalama masa simpan selama satu 
bulan disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kadar air benih setelah mengalami penyimpanan satu bulan dalam simpanan 
(%)

Perlakuan C1 Serbuk Gergaji 
(SG)

C2 Kantong Kasa 
tanpa SG

 C3 Curah 
tanpa SG Rerata

R1  (Ruang Simpan Tidak ber AC) 55,65 54,33 51,50 53,83 a
R2  (Ruang Simpan ber AC) 57,25 55,55 53,35 55,33 a
Rerata 56,45 a 54,94 a 52,45 a (-)

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom atau baris menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada uji DMRT taraf 5 %.    Tanda (-) menunjukkan tidak ada interaksi

Dari Tabel 4 ditunjukkan bahwa 
benih yang telah disimpan selama satu 
bulan, kadar air benih yang disimpan 
pada ruang simpan tidak ber AC dan ber 
AC tidak berbeda nyata, demikian juga 
cara simpan yang diberi serbuk gergaji 
dengan, pembungkus kantong kasa 

tertutup, dan curah  juga menujukkan 
sama. Kondisi benih yang disimpan 
secara curah, jika diperhatikan ada 
kecenderungan kadar airnya mengalami 
penurunan, tetapi relatif lambat untuk 
ukuran benih tipe rekalsitran. Hal ini 
diduga, benih Iles-iles (“Porang”) pada 
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permukaan benih ada selaput tipis 
yang menyeliputi, sehingga mampu 
menghambat keluarnya kadar air yang 
ada di dalam benih. 

Daya kecambah benih setelah 
mengalami penyimpanan satu bulan

Rerata daya kecambah benih di 
pesemaian, setelah benih mengalami 

penyimpan selama satu bulan disajikan 
pada Tabel 5. Dari Tabel 5 ditunjukkan 
bahwa kemampuan benih berkecambah 
di pesemaian setelah benih mengalami 
penyimpanan selama satu bulan, 
seirama dengan Tabel 4 tidak berbeda 
nyata baik perlakuan ruang simpan 
maupun cara simpan benih. 

Tabel 5. Uji daya berkecambah benih setelah mengalami penyimpanan satu bulan 
dalam simpanan (%)

Perlakuan C1 Serbuk Gergaji 
(SG)

C2 Kantong Kasa 
tanpa SG

 C3 Curah 
tanpa SG Rerata

R1  (Ruang Simpan Tidak ber AC) 80,35 81,50 79,25 80,37 a
R2  (Ruang Simpan ber AC) 82,75 80,15 80,05 80,98 a
 Rerata 81,55 a 80,83 a 79,65 a (-)

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom atau baris menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada uji DMRT taraf 5 %.    Tanda (-) menunjukkan tidak ada interaksi

Hal ini menunjukkan bahwa untuk 
tipe benih rekalsitran, jika kadar air benih 
masih dapat dipertahankan relatif tinggi, 
ternyata masih mampu memberikan 
hasil daya kecambah yang cukup baik, 
walaupun mungkin jika di amati untuk 
indek vigornya dimungkinkan dapat 
memberikan kondisi yang berbeda.  
Lebih lanjut jika diperhatikan hasil Tabel 
1, maka dengan kadar air benih yang 
relative rendah akan memberikan hasil 
daya kecambah dan indek vigor atau 
kecepatan berkecambah benih juga 
semakin kecil dan bahkan akhirnya tidak 
layak digunakan sebagai benih. 

Keserempakan tumbuh benih setelah 
masa simpan satu bulan 

Rerata hasil uji keserempakan 
benih, setelah mengalami masa simpan 
dapat dilihat pada Tabel 6. Dari Tabel 

6  ditunjukkan bahwa, keserempakan 
tumbuh benih hasil perlakuan ruang 
simpan menunjukkan tidak beda nyata, 
namun jika dilihat dari cara simpan 
menunjukkan bahwa cara simpan 
dengan menggunakan serbuk gergaji 
menunjukkan hasil yang lebih tinggi 
dari pada yang cara simpan benih curah, 
namun tidak berbeda nyata dengan cara 
simpan dengan menggunakan kantong 
kasa.

Hal ini diduga cara simpan yang 
menggunakan serbuk gergaji kondisi 
kelembabannya relatif lebih tinggi, 
sehingga terjadi keseimbangan dengan 
kadar air benih. Kondisi tersebut 
dapat membantu percepatan dalam 
keserempakan tumbuh benih, saat 
dilakukan pengujian perkecambahan.
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Tabel 6. Uji keserempakan tumbuh benih setelah mengalami penyimpanan satu 
bulan dalam simpanan (%)

Perlakuan C1 Serbuk Gergaji 
(SG)

C2 Kantong Kasa 
tanpa SG

 C3 Curah 
tanpa SG Rerata

R1  (Ruang Simpan Tidak ber AC) 40,15 41,75 29,85 37,25 a
R2  (Ruang Simpan ber AC) 43,33 35,55 32,43 37,10 a
Rerata 41,74 a 38,65 ab 31,14 b

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom atau baris menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada uji DMRT taraf 5 %.    Tanda (-) menunjukkan tidak ada interaksi

Daya hantar listrik setelah benih 
mengalami penyimpanan satu bulan

Rerata daya hantar listrik benih 

setelah mengalami penyimpanan 
selama satu bulan dasajikan pada Tabel 
7.  

Tabel 7. Daya hantar listrik benih setelah benih mengalami penyimpanan satu bulan 
(µs/cm)

Perlakuan C1 Serbuk Gergaji 
(SG)

C2 Kantong Kasa 
tanpa SG

 C3 Curah 
tanpa SG Rerata

R1  (Ruang Simpan Tidak ber AC) 5,15 4,55 6,13 5,28 a
R2  (Ruang Simpan ber AC) 4,93 5,37 5,25 5,18 a
Rerata 5,04 a 4,96 a 5,69 a (-)

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom atau baris menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada uji DMRT taraf 5 %.    Tanda (-) menunjukkan tidak ada interaksi

Dari Tabel 7 diinformasikan 
bahwa, daya hantar listrik benih masih 
menunjukkan kualitas benih yang 
masih baik untuk tipe benih rekalsitran, 
dan tanda-tanda kebocoran akibat 
kerusakan dinding sel benih yang terjadi 
tampak belum signifikan, sehingga 
masih menunjukan hasil perkecambahan 
benih yang masih baik. Hal ini dapat 
diperhatikan berdasarkan data daya 
kecambahan, maupun keserempakan 
benih masih menunjukkan hasil cukup 
tinggi. 

KESIMPULAN 
Terbatas pada percobaan dan 

hasil penelitian yang dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut :
1. Terbukti bahwa benih Iles-iles 

(“Porang”) memiliki karakteristik 
sebagaimana benih tipe rekalsitran, 
yang menarik penurunan kadar 
airnya tidak secepat sebagimana 
pada tipe benih rekalsitran lainnya.

2. Tidak terdapat interaksi antara faktor 
perlakuan ruang simpan dan cara 
simpan benih.

3. Pada batas penyimpan satu bulan, 
ruang simpan yang relatif lebih 
baik untuk penyimpanan adalah 
ruang yang ber AC kisaran 18-
21oC, sedangkan cara simpan dapat 
dengan serbuk gergaji lembab 
dan kantong kasa. Adapun jika 
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penyimpanan selama dua bulan, 
yang layak digunakan adalah dengan 
cara curah, tetapi pada ruang simpan 
yang ber AC.  
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ABSTRAK
Edamame (Glycine max L. Merill) merupakan salah satu jenis kacang-kacangan dan 
termasuk dalam kategori tanaman sayuran yang memiliki nilai gizi cukup tinggi, 
biji lebih besar, rasa lebih manis, dan tekstur lebih lembut dibanding kedelai biasa. 
Intensifikasi budidaya edamame untuk meningkatkan hasil panen dapat dilakukan 
dengan penggunaan mulsa dan pruning. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
jenis mulsa dan waktu pruning yang paling tepat untuk pertumbuhan dan hasil 
tanaman edamame. Penelitian berupa percobaan lapangan yang dilaksanakan 
pada bulan Juni - Agustus 2019 di Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dua 
faktor (3 x 3) + 1 yang diulang sebanyak 3 kali. Faktor pertama adalah jenis mulsa 
yaitu mulsa plastik hitam perak, mulsa jerami, dan mulsa sekam padi. Faktor kedua 
adalah waktu pruning yaitu pada 25 hari setelah tanam (hst), 30 hst, dan 35 hst. 
Perlakuan tanpa mulsa dan tanpa pruning berfungsi sebagai kontrol. Hasil penelitian 
menunjukkan pertumbuhan dan hasil tanaman edamame tertinggi terdapat pada 
perlakuan mulsa plastik hitam perak dalam meningkatkan jumlah cabang produktif, 
jumlah polong isi, bobot polong isi, dan persentase polong isi. Mulsa plastik hitam 
perak juga meningkatkan bobot segar brangkasan per tanaman tetapi tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan mulsa jerami. Waktu pemangkasan 35 hst memberikan hasil 
yang terbaik pada parameter bobot polong hampa per tanaman dan persentase 
polong hampa. Terdapat interaksi macam mulsa dan waktu pruning terhadap bobot 
polong isi per petak panen, kombinasi perlakuan terbaik terjadi pada pemberian 
mulsa plastik hitam perak dengan pemangkasan 35 hari setelah tanam.

Kata kunci: edamame, jenis mulsa, dan waktu pruning

PENDAHULUAN
Edamame atau kedelai sayur 

(Glycine max (L.) Merill) merupakan 
salah satu jenis kacang-kacangan yang 
berasal dari Jepang dan termasuk 
ke dalam kategori tanaman sayuran 
(green soybean vegetable). Edamame 
memiliki nilai jual yang lebih tinggi 
karenamemiliki nilai gizi yang cukup 
tinggi, biji edamame berperan sebagai 
sumber protein nabati yang dibutuhkan 

tubuh manusia. Keunggulan lain dari 
biji edamame yaitu biji lebih besar, 
rasa lebih manis, dan tekstur lebih 
lembut dibanding dengan kedelai biasa. 
Edamame memiliki banyak manfaat bagi 
kesehatan, salah satu kandungan yang 
ada pada edamame adalah isoflavon 
yang merupakan senyawa organik yang 
bersifat antioksidan dan berkhasiat 
mencegah kanker.

Pembudidaya edamame ini masih 
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relatif sedikit, sedangkan kebutuhan 
pasarnya besar. Selain untuk konsumsi 
di dalam negeri, edamame juga 
diekspor untuk memenuhi kebutuhan 
pasar Jepang. Kebutuhan di dalam 
negeri kurang lebih 700 ton per tahun, 
sedangkan untuk ekspor ke Jepang 
diperkirakan mencapai 40 kontainer per 
bulan sedangkan kemampuan pasokan 
kita baru mencapai 4 kontainer per 
bulan (BPS, 2012). Rendahnya produksi 
edamame di Indonesia dan permintaan 
pasar global yang tinggi, menjadikan 
edamame peluang yang potensial untuk 
ditingkatkan produksinya baik secara 
kuantitas maupun secara kualitas.

Untuk dapat memenuhi pasar 
dalam negeri dan luar negeri akan 
kebutuhan edamame, maka perlu upaya 
peningkatan hasil edamame dengan 
perbaikan teknik budidaya, yaitu 
dengan budidaya menggunakan mulsa. 
Penggunaan mulsa merupakan upaya 
memodifikasi kondisi lingkungan agar 
sesuai bagi tanaman, sehingga tanaman 
dapat tumbuh dengan baik (Nurbaiti et 
al, 2017). Dalam budidaya edamame 
penggunaan mulsa memberikan 
keuntungan, antara lain mengurangi 
laju evaporasi dari permukaan lahan 
sehingga menghemat penggunaan air, 
memperkecil fluktuasi suhu tanah, serta 
mengurangi tenaga dan biaya untuk 
pengendalian gulma.

Upaya lain yang dapat dilakukan 
yaitu dengan cara pemangkasan. 
Pemangkasan diharapkan dapat 

menekan pertumbuhan vegetatif dan 
memaksimalkan pertumbuhan generatif. 
Salah satu keberhasilan perbaikan 
tanaman dengan pemangkasan 
dipengaruhi oleh waktu pemangkasan. 
Waktu pemangkasan berpengaruh 
besar terhadap pertumbuhan 
dan hasil tanaman. Pemangkasan 
pucuk diharapkan memaksimalkan 
pertumbuhan tunas lateral, sehingga 
pembentukan cabang baru akan 
seimbang dan berdampak pada 
meningkatnya produktivitas tanaman. 
Waktu pemangkasan dapat berbeda-
beda sesuai jenis dan kondisi tanaman. 
Perbedaan waktu pemangkasan akan 
berpengaruh terhadap hasil tanaman.

BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa 
Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, 
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan ketinggian 752 
meter di atas permukaan laut. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Juni sampai 
bulan Agustus 2019.
Rancangan Percobaan

Penelitian ini dirancang dengan 
menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok Lengkap (RAKL) dua faktor (3 
x 3) + 1 yang diulang sebanyak 3 kali. 
Faktor pertama adalah jenis mulsa yaitu 
mulsa plastik hitam perak, mulsa jerami, 
dan mulsa sekam padi. Faktor kedua 
adalah waktu pruning yaitu pada 25 
hari setelah tanam (hst), 30 hst, dan 35 
hst. Perlakuan tanpa mulsa dan tanpa 
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pruning berfungsi sebagai kontrol, 
dengan demikian terdapat 10 kombinasi 
perlakuan. Keseluruhan terdapat 30 
unit percobaan yang terdiri atas 35 
tanaman sehingga jumlah tanaman 
yang dibutuhkan sebanyak [(3x3)+1] 
x 3 x 35 = 1.050 Tanaman. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan Analisis of 
Variance (ANOVA) atau Uji Sidik Ragam 
(taraf 5%), jika perlakuan berpengaruh 
nyata, maka akan diuji lanjut dengan Uji 
DMRT 5% (Duncan Multiple Range Test).

Pelaksanaan Percobaan
Pengolahan Tanah. Lahan 

dibersihkan darirumput-rumput liar, 
dibajak hingga tanah menjadi gembur. 
Lahan dibuat bedengan dengan panjang 
210 cm dan lebar 100 cm untuk ukuran 
satu bedeng. Jarak antar petak 50 cm 
dan antar blok 100 cm, yang tersusun 
atas 30 unit percobaan. Lahan diberikan 
pupuk organik (kotoran sapi) dengan 
sambil dicampur dengan tanah agar 
kondisi tanah menjadi lebih baik.

Pemberian Mulsa. Pemberian 
mulsa jerami padi dan mulsa sekam 
padi diberikan diatas permukaan petak 
percobaan secara merata.Untuk mulsa 
plastik pemasangannya dilakukan 
pada saat terik matahari agar mulsa 
dapat memuai sehingga menutup 
bedengan dengan tepat. Setelah selesai 
pemasangan, bedengan-bedengan 
dibiarkan tertutup mulsa selama 3 
hari sebelum dibuat lubang tanam. 
Tujuannya agar pupuk kandang sapi 
yang diberikan dapat berubah menjadi 

bentuk tersedia sehingga dapat diserap 
tanaman.

Penanaman. Penanaman benih 
edamame dilakukan dengan jarak 
tanam 20 cm x 30 cm. Benih langsung 
ditanam tanpa diberi perlakuan. Satu 
lubang tanam diberi 2 butir benih, yang 
nantinya akan disisakan satu tanaman 
dengan cara tanaman lain dipotong pada 
umur 20 hst, menggunakan gunting 
pada bagian batang paling bawah agar 
tidak mengganggu perakaran tanaman.

Penyulaman. Penyulaman di-
lakukan pada petak percobaan pada 
tanaman yang mati (abnormal), 
kemudian diganti dengan tanaman 
yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Pengairan. Pengairan dilakukan 
pada waktu pagi dan sore hari dengan 
menggunakan selang. Untuk perlakuan 
mulsa sekam padi penyiraman dilakukan 
dengan hati-hati agar sekam tidak 
tersebar.

Pemupukan. Pemupukan susulan 
pada tanaman edamame dilakukan 
pada 25 dan 40 hari setelah tanam, 
untuk memenuhi kebutuhan hara 
selama masa pertumbuhan. Pupuk yang 
digunakan yaitu NPK Phonska dengan 
dosis 200 kg/ha yang diberikan diantara 
tanaman edamame yang kemudian 
ditutup kembali dengan tanah.

Pemangkasan. Pemangkasan 
dilakukan pada pagi hari menggunakan 
gunting sesuai dengan waktu perlakuan 
(25 hst, 30 hst, dan 35 hst). Bagian 
tanaman yang dipangkas adalah bagian 
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pucuk batang (calon daun dan batang 
yang belum mebuka penuh). Pucuk 
dipotong ketika daun di bawah pucuk 
yang akan dipotong sudah membuka 
penuh dan daun di atas bagian yang 
akan dipotong belum membuka.

Pemanenan. Edamame dipanen 
pada umur 70 hst ketika polong masih 
berwarna hijau. Polong yang dipetik 
adalah polong yang berisi penuh dan 
belum menguning.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Jumlah Cabang Produktif 

Penggunaan mulsa plastik hitam 
perak (M1) memberikan respon paling 
baik dibandingkan dengan mulsa jerami 
(M2), mulsa sekam (M3), dan tanpa 
menggunakan mulsa (M0). Hal ini 
dikarenakan penggunaan mulsa plastik 
hitam perak dapat memantulkan cahaya 
matahari yang diterima oleh tanaman 
sehingga memperlancar proses 
fotosintesis, hasil fotosintat dapat 
maksimal dan berdampak positif pada 
jumlah cabang yang semakin banyak. Hal 
ini didukung oleh pernyataan Nurmas 
dan Sitti (2011) menyatakan bahwa 

penggunaan mulsa plastik hitam perak, 
dimana pada bagian permukaan atas 
berwarna perak dapat memantulkan 
kembali radiasi matahari, yang 
menyebabkan fotosintesis meningkat. 
Warna hitam dari mulsa plastik tersebut 
menyebabkan radiasi matahari yang 
diteruskan ke dalam tanah menjadi 
kecil. Keadaan tersebut menyebabkan 
suhu tanah tetap stabil serta penguapan 
berkurang, yang dapat mengakibatkan 
kelembaban tanah sesuai bagi 
perkembangan tanaman. Sedangkan 
perbedaan waktu pemangkasan tidak 
memberikanpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan cabang produktif, namun 
berbeda nyata dengan perlakuan tanpa 
pemangkasan (P0). Peningkatanjumlah 
cabang pada tanaman yang dipangkas 
disebabkan karena terjadinya 
pemutusandominasi apikal pada tunas 
pucuk sehingga tanaman mengalihkan 
pertumbuhanke tunas samping. 
Akibatnya tunas samping tumbuh lebih 
tinggi dibandingkantunas samping 
pada tanaman tanpa pemangkasan 
pucuk (Sutrisno dan Wijanarko, 2017).

Tabel 1. Rerata Jumlah Cabang Produktif 8 mst (cabang)
Perlakuan Waktu Pemangkasan (P)

Rerata
Jenis Mulsa (M) P1 (25 hst) P2 (30 hst) P3 (35 hst)

M1 (MPHP) 7,78 8,22 7,56 7,85 a
M2 (Mulsa Jerami) 7,89 7,44 7,00 7,44 ab
M3 (Mulsa Sekam) 7,44 7,56 6,22 7,07 b

Rerata 7,70 p 7,74 p 6,93 p 7,46 (x)
Kontrol    6,22 (y)
Interaksi    (-)

Keterangan : Angka yang diikuti huruf sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak 
ada beda nyata pada DMRT taraf 5%. (x) dan (y) ada beda nyata antara perlakuan dan 
kontrol pada Uji Kontras Orthogonal. Tanda (-) menunjukan tidak terdapat interaksi.
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2. Waktu Berbunga
Tabel 2. Rerata Waktu Berbunga (hari)

Perlakuan Waktu Pemangkasan (P)
Rerata

Jenis Mulsa (M) P1 (25 hst) P2 (30 hst) P3 (35 hst)
M1 (MPHP) 42,00 42,67 42,67 42,44 a

M2 (Mulsa Jerami) 43,00 43,67 43,33 43,33 a
M3 (Mulsa Sekam) 43,67 43,67 43,67 43,67 b

Rerata 42,89 p 43,33 p 43,22 p 43,15 (x)
Kontrol    43,00 (x)
Interaksi    (-)

Keterangan : Angka yang diikuti huruf sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak ada 
beda nyata pada DMRT taraf 5%. (x) tidak ada beda nyata antara perlakuan dan kontrol 
pada Uji Kontras Orthogonal. Tanda (-) menunjukan tidak terdapat interaksi.

Pada parameter waktu berbunga, 
tidak terdapat pengaruh nyata 
antar perlakuan jenis mulsa dan 
waktu pemangkasan. Hal ini dapat 
dikarenakan tanaman masih dalam 
kondisi beradaptasi dengan lingkungan 
yang membuat pertumbuhan tanaman 
menjadi terhambat, sehingga waktu 
pembungaan pada tanaman edamame 
pada kombinasi perlakuan tidak berbeda 
nyata. Hal tersebut ditegaskan pula oleh 
Isbandi (1983), bahwa faktor lingkungan 
seperti kadar air, udara, dan unsur hara 
dari tanah turut mempengaruhi proses 

pertumbuhan tanaman termasuk 
asimilasi, pembentukan protoplasma 
baru serta meningkatkan dalam 
ukuran dan berat tanaman. Waktu 
pemangkasan dilakukan pada fase 
vegetatif sehingga waktu berbunga 
tanaman tidak berpengaruh nyata. Hal 
ini disebabkan karena hasil asimilatse 
bagian digunakan untuk perkembangan 
organ-organ vegetatif, sehingga 
karbohidrat yang digunakan untuk 
pertumbuhan generatif lebih sedikit 
dan lebih berfokus pada pertumbuhan 
vegetatif.

3. Bobot Segar Brangkasan per Tanaman
Tabel 3. Rerata Bobot Segar Brangkasan per Tanaman (gram)

Perlakuan Waktu Pemangkasan (P)
Rerata

Jenis Mulsa (M) P1 (25 hst) P2 (30 hst) P3 (35 hst)
M1 (MPHP) 47,00 45,60 51,66 48,09 a

M2 (Mulsa Jerami) 47,21 46,27 46,12 46,53 a
M3 (Mulsa Sekam) 43,62 40,93 42,12 42,22 b

Rerata 45,94 p 44,27 p 46,63 p 45,61 (x)
Kontrol    37,40 (y)
Interaksi    (-)

Keterangan : Angka yang diikuti huruf sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak 
ada beda nyata pada DMRT taraf 5%. (x) dan (y) ada beda nyata antara perlakuan dan 
kontrol pada Uji Kontras Orthogonal. Tanda (-) menunjukan tidak terdapat interaksi.
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Hasil tertinggi pada parameter 
bobot segar brangkasan per tanaman 
diperoleh pada perlakuanmulsa plastik 
hitam perak (M3) dan hasil terendah 
pada perlakuan (M0). Hal inididuga 
karena sifat bahan mulsa plastik hitam 
perak yang tidak mengalamipenurunan 
efektifitas penutupan tanah sehingga 
kelembaban tanah relatif stabil.
Keadaan tersebut secara tidak 
langsung akan meningkatkan bobot 
segar brangkasan, karena kelembaban 
tanah akan menentukan laju proses 
fotosintesistanaman, sehingga zat-zat 
organik yang terbentuk lebih banyak. 
Nurmas dan Sitti (2011) menyatakan 
bahwa mulsa plastik hitam perak, pada 
bagian permukaan atas berwarna 
perak dapat memantulkan kembali 
radiasi matahari, yang menyebabkan 
fotosintesis meningkat. Warna hitam dari 
mulsa plastik tersebut menyebabkan 
radiasi matahari yang diteruskan ke 
dalam tanah menjadi kecil. Keadaan 
tersebut menyebabkan suhu tanah tetap 
stabil serta penguapan berkurang, hal 
tersebut mengakibatkan kelembaban 
tanah sesuai bagi perkembangan 
tanaman. Pada mulsa jerami (M2) tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan mulsa 
plastik hitam perak (M1). Penggunaan 
mulsa jerami padi mampu memodifikasi 
faktor lingkungan, kelembaban, dan 
kadar air yang lebih tinggi akan 
mendorong penyerapan unsur hara oleh 
tanaman. Hal ini diperkuat oleh Umboh 
(2002) yang menyatakan penggunaan 

mulsa jerami mengakibatkan penurunan 
suhu tanah siang hari yang mampu 
menekan evapotranspirasi, menurunkan 
suhu udara dan tanah sehingga 
menekan kehilangan air dari permukaan 
tanah. Selain itu, tanah yang diberi 
mulsa kandungan bahan organik cukup 
mantap dan cenderung meningkat. Jadi, 
jenis mulsa yang berbeda memberikan 
pengaruh berbeda pula pada pengaturan 
suhu, kelembaban dan kandungan 
air tanah.Perbedaan jenis mulsa akan 
berbeda pengaruhnya terhadap 
perbedaan lingkungan terutama suhu 
tanah sehingga pertumbuhan dan hasil 
tanaman akan berbeda pula.

4. Jumlah Polong Isi per Tanaman
Perlakuan mulsa plastik hitam perak 

menunjukkan hasil terbaik dari perlakuan 
lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh 
mulsa plastik hitam perak pada bagian 
warna gelap sangat efektif dalam 
mengendalikan gulma, pada bagian 
warna perak memilikikemampuan 
memantulkan cahaya matahari saat 
diterima oleh tanaman yang mampu 
memaksimalkan proses fotosintesis 
sehingga hasil fotosintat dapat optimal 
dan berdampak pada jumlah polong 
isi terbentuk. Jumlah polong isi yang 
terbentuk juga mempengaruhi bobot 
polong isi, sifat bahan mulsa secara 
tidaklangsung akan meningkatkan 
proses fotosintesis sehinga karbohidrat 
yangterbentuk semakin banyak. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Harjadi, S.S 
(1993)bahwa karbohidrat yang banyak 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 601

akan mempengaruhi besar sel yang 
terbentukkarena karbohidrat hasil 
fotosintesis akan di gunakan untuk 
proses pembelahandan pembesaran 
sel pada buah. Jumlah polong isi per 
tanamantidak berbeda nyata antar 
perlakuan waktu pemangkasan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 
waktu pemangkasan tidak memacu 
peningkatanjumlah polong isi. Hal 
ini selaras dengan pengamatan pada 
waktu berbunga yang tidak berbeda 
nyata antar perlakuan pemangkasan.

Tabel 4. Rerata Jumlah Polong Isi per Tanaman (polong)
Perlakuan Waktu Pemangkasan (P)

Rerata
Jenis Mulsa (M) P1 (25 hst) P2 (30 hst) P3 (35 hst)

M1 (MPHP) 26,11 25,22 26,45 25,93 a
M2 (Mulsa Jerami) 23,56 23,00 22,67 23,08 b
M3 (Mulsa Sekam) 21,78 20,89 20,11 20,92 c

Rerata 23,81 p 23,04 p 23,08 p 23,31 (x)
Kontrol    19,56 (y)
Interaksi    (-)

Keterangan : Angka yang diikuti huruf sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak 
ada beda nyata pada DMRT taraf 5%. (x) dan (y) ada beda nyata antara perlakuan dan 
kontrol pada Uji Kontras Orthogonal. Tanda (-) menunjukan tidak terdapat interaksi.

5. Bobot Polong Hampa per Tanaman
Tabel 5. Rerata Bobot Polong Hampa per Tanaman (gram)

Perlakuan Waktu Pemangkasan (P)
Rerata

Jenis Mulsa (M) P1 (25 hst) P2 (30 hst) P3 (35 hst)
M1 (MPHP) 2,27 1,88 0,74 1,63 a

M2 (Mulsa Jerami) 2,83 2,20 0,94 1,99 a
M3 (Mulsa Sekam) 2,62 2,41 2,28 2,44 a

Rerata 2,57 p 2,16 p 1,32 q 2,02 (x)
Kontrol    3,99 (y)
Interaksi    (-)

Keterangan : Angka yang diikuti huruf sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak 
ada beda nyata pada DMRT taraf 5%. (x) dan (y) ada beda nyata antara perlakuan dan 
kontrol pada Uji Kontras Orthogonal. Tanda (-) menunjukan tidak terdapat interaksi.

Waktu pemangkasan berpengaruh 
terhadap distribusi pembentukan 
polong hampa pada tanaman edamame. 
Pada pemangkasan umur 35 hst (P3) 
tampak menghasikan bobot polong 
hampa lebih sedikit dibandingkan 
tanaman pada pemangkasan 
umur 25 hst, 30 hst maupun tanpa 

pemangkasan. Adanya pengaruh 
pemangkasan terhadap pembentukan 
polong hampa menunjukkan bahwa 
pemangkasan berpengaruh terhadap 
proses metabolisme tanaman dalam 
mensintesis fotosintat dan translokasi 
fotosintat ke dalam biji. Satsijah (2008), 
menyatakan bahwa pemangkasan selain 
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meningkatkan jumlah bunga untuk 
menghasilkan polong isi dan biji yang 
lebih baik, juga dapat memperbaiki 

kualitas bunga dan penampilan tanaman 
menjadi lebih baik. 

6. Persentase Polong Isi
Tabel 6. Rerata Persentase Polong Isi (%)

Perlakuan Waktu Pemangkasan (P)
Rerata

Jenis Mulsa (M) P1 (25 hst) P2 (30 hst) P3 (35 hst)
M1 (MPHP) 92,95 92,70 96,33 93,99 a

M2 (Mulsa Jerami) 90,75 92,56 95,74 93,02 ab
M3 (Mulsa Sekam) 89,19 91,34 92,01 90,85 b

Rerata 90,96 p 92,20 q 94,69 q 92,62 (x)
Kontrol    83,63 (y)
Interaksi    (-)

Keterangan : Angka yang diikuti huruf sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak 
ada beda nyata pada DMRT taraf 5%. (x) dan (y) ada beda nyata antara perlakuan dan 
kontrol pada Uji Kontras Orthogonal. Tanda (-) menunjukan tidak terdapat interaksi.

Persentase polong isi pada 
perlakuan mulsa plastik hitam perak 
memberikan hasil tertinggi yang 
tidak berbeda dengan mulsa jerami 
tetapi berbeda dengan perlakuan 
mulsa sekam padi dan tanpa mulsa. 
Hal inididuga karena sifat bahan 
mulsa plastik hitam perak yang tidak 
mengalami penurunan efektifitas 
penutupan tanah sehingga kelembaban 
tanah relatif stabil (Junaidi et al, 2013).
Mulsa jerami padi manyebabkan panas 
yang sampai ke permukaan tanah lebih 
sedikit dibandingkan dengan tanpa 
mulsa, atau mulsa dengan partikel kecil 
seperti sekam. Karena partikel yang 
kecil tersebut menyebabkan sekam 
tidak mampu menjaga kelembaban 
tanah secara optimal seperti pada mulsa 
plastik dan mulsa jerami. Pemangkasan 
umur 35 hst menunjukkan hasilterbaik 
namuntidak berbeda nyata dengan 

perlakuan 30 hst. Pemangkasan 
berkaitan erat dengan pengendalian 
terhadap pertumbuhan vegetatif 
dan generatif, karena pemangkasan 
mengurangi laju pertumbuhan 
vegetatif, sehingga sumber makanan 
yang dihasilkan selama pertumbuhan 
dapat dialihkan untuk menghasilkan 
buah (Badawi, 1994). Adisarwanto dan 
Wudianto (1999) menyebutkan bahwa, 
waktu pemangkasan pucuk tanaman 
kedelai yang baik adalah 30 hari setelah 
tanam atau 5-10 hari sebelum bunga 
pertama keluar, karena dapat memacu 
proses pembungaan lebih cepat. 
Pada penelitian, tanaman edamame 
berbunga pada umur 41-43 hari 
setelah tanam mampu meningkatkan 
persentase polong isi dan mengurangi 
polong hampa yang terbentuk.
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7. Bobot Polong Isi per Hektar
Tabel 7. Rerata Bobot Polong Isi per Hektar (ton/ha)

Perlakuan Waktu Pemangkasan (P)
Rerata

Jenis Mulsa (M) P1 (25 hst) P2 (30 hst) P3 (35 hst)
M1 (MPHP) 12,43 abc 12,85 ab 13,38 a 12,89

M2 (Mulsa Jerami) 10,78bcd 10,17d 10,59 cd 10,52
M3 (Mulsa Sekam) 9,65d 9,38d 9,76 d 9,60

Rerata 10,96 10,80 11,24 11,00 (x)
Kontrol 8,76(y)
Interaksi (+)

Keterangan: Angka yang diikuti huruf sama pada kolom dan baris (a,b,c,d) yang sama menunjukkan 
tidak ada beda nyata pada DMRT taraf 5%. (x) dan (y) ada beda nyata antara perlakuan 
dan kontrol pada Uji Kontras Orthogonal. Tanda (+) menunjukan terdapat interaksi.

Berdasarkan analisis hasil 
menunjukan bahwa pada perlakuan 
jenis mulsa dan waktu pemangkasan 
terdapat interaksi pada parameter 
bobot polongisi per hektar. Hasil terbaik 
ditunjukkan pada kombinasi perlakuan 
mulsa plastik hitam perak (M1) dan 
pemangkasan 35 hari setelah taman 
(P3).Penggunaan mulsa dalam budidaya 
edamame memberikan berbagai 
keuntungan, baik dari aspek fisik, kimia 
maupun biologi. Secara fisik mulsa 
mampu menjaga suhu tanah lebih 
stabil dan mampu mempertahankan 
kelembaban di sekitar perakaran 
tanaman, mengurangi laju evaporasi dari 
permukaan lahan sehingga menghemat 
penggunaan air, serta mengurangi 
tenaga dan biaya untuk pengendalian 
gulma. Pada penelitian Sumarwoto 
(1999), mulsa plastik hitam perak efektif 
dalam mengendalikan kehilangan 
panas atmosfir pada malam hari, 
sehingga dapat menjaga kelembaban 
dan suhu tanah. Mulsa plastik hitam 
perak juga mampu memantulkan sinar 

matahari kearah tanaman sehingga 
dapat meningkatkan laju fotosintesis 
dan pantulan sinar matahari yang 
panas dan menyilaukan tersebut 
dapat dijadikan pengendalian hama 
tertentu. Pemangkasan pucuk dapat 
memaksimalkan pertumbuhan tunas 
lateral, sehingga pembentukan cabang 
baru akan seimbang dan berdampak pada 
meningkatnya produktivitas tanaman. 
Waktu pemangkasan berpengaruh 
besar terhadap pertumbuhan dan 
hasil tanaman karena berhubungan 
erat dengan proses fotosintesis dan 
laju metabolisme terutama dalam hal 
zink dan source serta perubahan fase 
pertumbuhan tanaman (Sutrisno dan 
Wijanarko, 2017).Waktu pemangkasan 
yang dilakukan pada 35 hst menunjukkan 
hasil terbaik,pemangkasan berpengaruh 
terhadap proses metabolisme tanaman 
dalam mensintesis fotosintat dan 
translokasi fotosintat ke dalam biji 
sehingga dapat memperbaiki kualitas 
penampilan tanaman menjadi lebih 
baik. Adisarwanto dan Wudianto 
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(1999) cit Cahyadi (2007),menyebutkan 
bahwa waktu pemangkasan pucuk yang 
baik adalah 5-10 hari sebelum bunga 
pertama keluar, karena dapat memacu 
proses pembungaan lebih cepat.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Mulsa plastik hitam perak 

memberikan pengaruh terbaik pada 
pertumbuhan dan hasil tanaman 
edamame

2. Pemangkasan umur 35 hari setelah 
tanam menunjukkan respon terbaik 
dalam meningkatkan hasil tanaman 
edamame

3. Kombinasi perlakuan mulsa plastik 
hitam perakdan pemangkasan 35 hst 
menunjukkan hasil terbaik terhadap 
parameter persentase polong isi dan 
bobot polong isi per hektar. Terdapat 
interaksi antara jenis mulsa dan 
waktu pemangkasan hanya pada 
bobot polong isi per hektar.
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ABSTRAKS
Dalam rangka peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan petani, 
pemerintah melalui kementerian pertanian dan kementerian terkait lainnya, setiap 
tahun menyalurkan berbagai bantuan kepada petani baik dalam bentuk subsidi 
input seperti pupuk dan bantuan langsung berupa bantuan benih dan alat mesin 
pertanian maupun dalam bentuk lain.
Guna memastikan bahwa seluruh bantuan tersebut tersalur dan diterima dengan 
tepat oleh para petani, maka diperlukan data yang akurat tentang jumlah petani dan 
kondisi usahataninya. Para penyuluh pertanian juga diharapkan memiliki data yang 
valid tentang petani yang ada di wilayah kerjanya, sehingga dapat memprogramkan 
penyuluhan dengan baik dan tepat sasaran. Guna melengkapi petugas penyuluh 
pertanian dengan data petani yang valid dan akruat, serta menyediakan database 
petani bagi kepantingan pengambilan kebijakan, maka perlu disusun suatu sistem 
basisdata petani yang dapat di update dan diakses dengan cepat. Untuk keperluan 
tersebut, STPP/Polbangtan Bogor melalui kegiatan penelitian dosen yang dilaksanakan 
di BP3K/BPP (kecamatan) dan BP4K/Distan (kabupaten), mendesain suatu model 
database petani yang telah dilaksanakan dalam tahun 2016. Pengembangan model 
Sistem Basisdata Petani ini dirancang menggunakan pendekatan Database Systems 
Development LyfeCycle (Connoly,2014) dengan beberapa penyesuaian.Diharapkan 
nantinya database petani tingkat kecamatan yang valid akan dapat dijadikan acuan 
dalam pengambilan berbagai keputusan terkait petani.
Makalah ini menguraikan konsep desain model sistem database petani, 
kemungkinan implementasinya, kendala, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 
pengoperasiannya nanti. Output dari penelitian ini adalah rancangan lengkap 
database petani yang siap dikembangkan lebih lanjutmenjadi suatu software aplikasi 
oleh programmer/developer. Untuk implementasinya kedepan diharapkan BPPSDMP 
dapat memprakarsainya.

Kata Kunci: database, sistem informasi, pengembangan sistem, database petani

PENDAHULUAN
Sektor Pertanian merupakan 

sektor yang dapat diandalkan dalam 
pemulihan perekonomian nasional, 
mengingat sektor pertanian terbukti 
masih dapat memberikan kontribusi 
pada perekonomian nasional. Hal ini 
dikarenakan terbukanya penerapan 

tenaga kerja disektor pertanian dan 
tingginya sumbangan devisa yang 
dihasilkan.

Seiring dengan perkembangan 
pembangunan nasional dan 
perkembangan teknologi di bidang 
pertanian, jumlah rumah tangga 
pertanian cenderung mengalami 
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penurunan. Pada tahun 2003 jumlah 
rumah tangga pertanian sebanyak 31 
juta RTP dan selama sepuluh tahun 
menurun menjadi 26 juta RTP pada 
tahun 2013.

Dalam rangka peningkatan 
produksi dan peningkatan kesejahteraan 
petani, pemerintah melalui kementerian 
pertanian dan kementerian terkait 
lainnya, setiap tahun menyalurkan 
berbagai bantuan kepada petani 
baik dalam bentuk subsidi input 
seperti pupuk dan bantuan langsung 
berupa bantuan benih dan alat mesin 
pertanian. Disamping bantuan- 
bantuan tersebut, pemerintah, melalui 
kegiatan penyuluhan pertanian, juga 
memberikan bantuan bimbingan teknis 
dan ekonomis kepada petani.

Sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013, 
pasal 46 ayat 4, bahwa pemerintah harus 
menyediakan penyuluh paling sedikit 
satu orang penyuluh untuk setiap desa. 
Sehingga, dengan demikian seluruh 
petani di setiap desa diharapkan dapat 
berkonsultasidan menerima bimbingan 
dalam melaksanakan usahataninya.

Para penyuluh pertanian juga 
diharapkan memiliki data yang valid 
tentang petani yang ada di wilayah 
kerjanya (WKPP), sehingga dapat 
memprogramkan penyuluhan dengan 
baik dan tepat sasaran.

Guna melengkapi petugas 
penyuluh pertanian dengan data 

petani yang valid dan akurat, maka 
penting sekali artinya pemerintah dapat 
membangun dan mengembangkan 
serta menyediakan database petani bagi 
kepantingan pengambilan kebijakan 
seperti penyaluran berbagai bentuk 
bantuan kepada petani (bantuan pupuk, 
benih, alsin, dan lain-lain). Dengan 
tersedianya database ini diharapkan 
dapat memudahkan berbagai kegiatan 
pembinaan petani/kelompok tani 
khususnya dalam mendukung program 
pemberdayaan petani.

Sejalan dengan Inpres No.3 tahun 
2003 tentang e-Government yang 
mewajibkan seluruh instansi pemerintah 
untuk memanfaatkan teknologi 
informasi dalam penyelenggaraan 
layanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menunjang berbagai 
bentuk program pemberdayaan petani 
diperlukan data yang akurat terkait 
penyuluh, petani, kelompok tani, data 
lahan, data produksi/produktifitas 
dari berbagai komoditas, serta data 
perencanaan pada tingkat kelompok 
tani. Saat ini data-data yang dimaksud 
itu belum tertata secara baik, dimana 
data-data tersebut tersebar pada 
berbagai unit pelaksana teknis yang ada, 
sehingga tidak mudah untuk diakses 
secara cepat.

Ada keinginan dari pimpinan   
seperti yang tertuang di dalam Permentan 
No. 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 bahwa 
BPP harus memerankan diri sebagai 
Pusat Data dan Informasi Pertanian 
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pada tingkat kecamatan. Untuk menuju 
ke keadaan seperti ini, maka mau tidak 
mau BPP harus diperkuat dengan 
membangun system database yang 
lengkap dan komprehensif yang mampu 
menjawab kebutuhan datapertanian.

Berdasarkan rumusan seperti 
tersebut pada rumusan masalah di atas, 
maka dapat dinyatakan bahwa tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk (1) 
menganalisis kebutuhan data/informasi 
pertanian pada tingkat kecamatan 
yang dikelola oleh BPP; (2) merancang/
mendesain sistem manajemen 
(pengelolaan) database yang dapat 
memudahkan melakukan peremajaan 
dan akses terhadap data petani beserta 
berbagai atribut data terkait yang 
dapat diakses oleh berbagai pihak 
yangmemerlukan.

Ruang lingkup penelitian ini 
terbatas pada menganalisis dan 
menghasilkan kebutuhan sistem 
database petani tingkat kecamatan 
berikut data dan informasinya, serta 
merancang sistem database petani 
yang dibutuhkan pada BPP di tingkat 
kecamatan. Penelitian ini terbatas 
sampai pada tahap desain database 
saja, belum mencakup penerapan/ 
implementasi sistem database di BPP 
yang kegiatannya akan jauh lebih besar 
karena akan mencakup programming, 
pelatihan, pengumpulan data, dan entri 
database.

Hasil penelitian ini sangat 
bermanfaat bagi pemberdayaan BPP 

dalam menyelenggarakan perannya 
sebaga pusat simpul koordinasi 
pembangunan pertanian pada tingkat 
kecamatan (Permentan No.03/KPTS/
SM.200/I/05/2019), yang harus 
didukung oleh basis data pertani 
yang komprehensif untuk berbagai 
bidang kegiatan/sub sektor dalam 
pembangunan pertanian.

METODE

Tinjauan Pustaka
Sistem informasi (database) 

merupakan sumberdaya yang 
sangat penting yang diperlukan 
dalam pengumpulan, pengelolaan, 
pengawasan, dan diseminasi informasi 
di dalam suatu organisasi. Pada sisi lain 
pada masa kini, sudah berkembang pesat 
pemahaman bahwa data merupakan 
asset penting bagi organisasi setara 
dengan asset- aset lainnya.

Suatu sistem informasi di dalamnya 
mencakup database, software, aplikasi, 
perangkat keras (hardware), dan sumber-
daya manusia. Sedangkan database 
sendiri merupakan komponen dasar 
dari suatu sistem informasi, sehingga 
pengembangan dan penggunaannya 
mesti dipandang dari perspektif 
kebutuhan organisasi yang lebih luas. 
Oleh karena itu siklus hidup suatu 
sistem informasi organisasi inheren 
dengan siklus hidup sistem database 
yang mendukungnya (Whitten, 2008)

Secara umum, tahap-tahap dalam 
siklus suatu system informasi mencakup: 
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perencanaan, pengumpulan dan 
analisis kebutuhan, desain, prototyping, 
implementasi, pengujian, dan perawatan 
operasional. Akan tetapi penting 
sekali difahami bahwa pengembangan 
suatu system database hendaklah 
dipandang dari perspektif yang lebih 
luas yaitu sebagai pengembangan satu 
komponen yang merupakan bagian dari 
system informasi organisasi yang lebih 
luas. Menurut Connoly (2015), Siklus 

Hidup Pengembangan Sistem Database 
(Database System Development Lifecycle) 
terdiri dari: database planning, system 
definition, requirements collection 
and analysis, database design, DBMS 
selection, application design, prototyping 
(optional), implementation, data 
conversion and loading, testing, dan 
operational maintenance. Tahap- tahap 
siklusnys dapat dilihat pada diagram 
seperti di bawah ini.

Digram 1. Siklus Pengembangan Sistem Database (Connoly, 2015)

Pendekatan lainnya yang 
dapat digunakan adalah pendekatan 
Pengembangan Sistem (System 
Development) antara lain seperti yang 
disajikan oleh Whitten (2008) dalam 
bukunya Introduction to Systems Analysis 
and Design. Tahap-tahapnya terdiri 
dari: System Initiation, System Analysis, 
System Design, System Implementation, 

dan System Support & Continuous 
Improvement. Di dalam penelitian ini 
akan menekankan penggunaan System 
Analysis khususnya dengan metoda 
Requirements Discovery Methods 
(metoda penggalian kebutuhan) untuk 
memperoleh semua kebutuhan data/
informasi pada unit yang menjadi obyek 
studi. Selanjutnya pelaksanaan System 
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Analysis-nya terdiri atas beberapa 
tahap, yaitu: tahap penetapan ruang 
lingkup, tahap analisis masalah, dan 
tahap analisis kebutuhan. Produk akhir 
dari tahap analisis ini akan disajikan 
dalam bentuk Data Flow Diagram.

Selanjutnya, tahap analisis akan 
menjadi input bagi tahap berikutnya 
yaitu tahap desain (perancangan model 
data) yang mencakup perancangandata
basekonseptual,perancangan database 
logikal, dan perancangan database 
fisikal.

Untuk melengkapi desain 
database ini, maka dapat dilanjutkan 
dengan tahap desain aplikasi yang lebih 
independen. Menurut Kendal (2005), 
cakupan esensial dari desain suatu 
system informasi termasuk: desain 
output yg akan dihasilkan, desain input 
yang akan menjadi masukan system, 
desain database, desain user interface, 
dan desain prosedur entri data yang 
akurat.

Menurut Undang-Undang No. 19 
tahun 2013 tentang perlindungan dan 
pemberdayaan petani, Pemberdayaan 
Petani adalah segala upaya untuk 
meningkatkan kemampuan Petani 
untuk melaksanakan Usaha Tani 
yang lebih baik melalui pendidikan 
dan pelatihan, penyuluhan dan 
pendampingan, pengembangan sistem 
dan sarana pemasaran hasil Pertanian, 
konsolidasi dan jaminan luasan lahan 
pertanian, kemudahan akses ilmu 
pengetahuan, teknologi dan informasi, 

serta penguatan Kelembagaan Petani 
(UU19/2013).

Berdasarkan Undang-Undang 
tersebut diatas, salah satu maksud dari 
desain database ini adalah diarahkan 
untuk dapat memberikan dukungan 
data untuk kepentingan berbagai 
program pemberdayaan petani di 
pedesaan: tingkat pendidikan petani, 
data pelatihan maupun penyuluhan 
serta pendampingan yang sudah mereka 
terima, berbagai sarana yang sudah 
mereka terima, luas lahan yang mereka 
usahakan, dan data-data lain yang 
diperlukan dalam menunjang program-
program pemberdayaan petani.

Tahap ke-empat dari program 
pemberdayaan petani ini adalah 
“peningkatan kapasitas BPP sebagai 
Posko Pelaksana Pembangunan 
Pertanian”, dimana salah satu kegiatan 
di dalamnya adalah “Pengelolaan 
Database”. Demikian juga Tahap ke-lima 
dari program ini yang berfokus pada 
Pemberdayaan Kelompok Tani di sentra 
produksi pangan, yang kesemuanya ini 
perlu didukung oleh manajemen data 
yang akurat, seperti kelompok mana 
yang sudah mendapat kursus apa, mata 
pelajaran apa, dan seterusnya.

Kerangka Pemikiran
Saat ini pemerintah sedang 

berusaha keras menggenjot produksi 
pangan (padi, jagung, kedelai, cabai, 
gula, daging). Sehubungan dengan itu 
pemerintah perlu fokus pada proses 
produksinya mulai dari penyiapan lahan 
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sampai dengan pasca panen. Untuk itu 
pemerintah telah menyiapkan berbagai 
program yang terkait langsung kepada 
petani atau kelompok tani (poktan). 
Program-program tersebut seringkali 
berupa bantuan langsung, misalnya 
bantuan alsin, benih, pupuk, pelatihan 
dan lain-lain. Akan tetapi data detil 
tentang petani dan kelompoknya 
sendiri seringkali tidak akurat sehingga 
bantuan-bantuan tersebut kadangkala 
tidak tepat sasaran. Demikian juga data 
mengenai status pertanian di desa atau 
kecamatan tertentu, misalnya luas baku 
sawah, luas tanam, luas panen, maupun 

produktifitas dari berbagai komoditas 
termasuk tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, dan peternakan, serta 
data prasarana dan sarana yang telah 
ada, semuanya diperlukan dalam 
memprogramkan pembangunan perta-
nian di wilayah yang bersangkutan. 
Semua data ini diperlukan khususnya 
pada saat menyusun Rencana Definitif 
Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif 
Kegiatan Kelompok (RDKK) yang 
menjadi dasar perhitungan pemerintah 
dalam menyalurkan berbagai bantuan 
ataupun memprogramkan kegiatan 
penyuluhan.
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Diagram 2.  Kerangka Pikir Diagram 2. Kerangka Pikir
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Guna menjawab tantangan seperti 
tersebut di atas, maka penting sekali 
membangun suatu database pertani 
yang lengkap pada tingkat kecamatan 
yang dikelola oleh BPP, sehingga 
nantinya siapapun atau unit manapun 
yang memerlukan data pertani 
terkini akan dapat memperolehnya 
di satu pintu yaitu di BPP. Selanjutnya 
data pada level kecamatan ini dapat 
diakumulasikan pada level kabupaten 
dan bahkan pada tingkat propinsi 
maupun nasional, apabila nantinya 
sistem informasinya sudah berjalan baik 
di seluruh kecamatan.

Harapannya, nanti apabila seluruh 
kecamatan sudah mengelola data 
seperti ini, maka semua perencanaan 
baik yang bottom up maupun yang top 
down akan lebih tepat sasaran karena 
didasarkan pada database yang lebih 
akurat.

Kegiatan pengembangan sistem 
database pertani ini akan menghasilkan 
suatu rancangan/desain database 
pertani yang terdiri dari: diagram DFD, 
diagram ERD, tabel-tabel komponen 
database, serta struktur garis besar dari 
modul-modul aplikasinya yang siap 
diimplementasikan.
Lokasi, Waktu, dan Metode

Penelitian ini diselenggarakan di 
Kabupaten Serang dengan studi kasus di 
Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan 
Ciruas. Penggalian data/informasi telah 
dilaksanakan di beberapa kecamatan 
di Kabupaten Serang, Kabupaten 

Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang. 
Penelitian berlangsung mulai dari 
bulai Mei sampai dengan bulan 
September2016.

Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif yang diawali 
dengan penggalian kebutuhan sistem 
(system requirements discovery). Yang 
dimaksud dengan kebutuhan system 
(system requirements) adalah sesuatu 
yang harus dipenuhi atau dikerjakan 
oleh suatu sistem informasi. Penggalian 
kebutuhan sistem adalah proses dan 
teknik yang digunakan oleh Systems 
Analysts untuk mengidentifikasi 
permasalahan (problems) dan solusinya 
dari komunitas pengguna (yang dalam 
hal ini terdiri dari pimpinan BPP bersama 
jajarannya termasuk para penyuluh dan 
staf administratif).
Metode Pengumpulan Data

Proses penggalian/pencarian 
kebutuhan sistem terdiri atas kegiatan-
kegiatan berikut ini:
•	 Mempelajari tugas pokok dan fungsi 

dari BPP,
•	 Penelaahan dan analisis berbagai 

permasalahan (melalui diskusi/tanya 
jawab),

•	 Penelaahan kebutuhan sistem (data 
daninformasi),

•	 Pendokumentasian dan penganalisis-
an kebutuhan.

Untuk melaksanakan ke-empat hal 
tersebut di atas perlu dilakukan metoda 
‘factfinding’ yang efektif. Metoda 
pengumpulan data (fact finding) adalah 
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proses formal melalui penelaahan, 
pertemuan, interview, kuesioner, 
sampling dan teknik-teknik lainnya 
untuk memperoleh informasi tentang 
masalah- masalah yang ada, berbagai 
kebutuhan informasi, dan freferensi.
Metode Analisis Sistem

Secara umum analisis sistem 
informasi adalah kegiatan mempelajari 
(studi) suatu sistem informasi dengan 
menelaah komponen demi komponen 
sistem yang ada untuk mengetahui 
berbagai permasalahan yang dihadapi 
serta kebutuhan-kebutuhan informasi 
yang harus dipenuhinya. Analisis sistem 
informasi memfokuskan pada isu-isu 
pada level bisnis (tugas pokok dan 
fungsi), tidak sampai pada hal-hal teknis 
atau level implementasi. Analisis sistem 
fokus pada bisnis atau tugas pokok dan 
fungsi dari unit terkait dari pemilik sistem 
(system owner, dalam hal ini BPP), serta 
pengguna sistem (system users, dalam 
hal ini para penyuluh sendiri, publik dan 
lembaga- lembaga pemerintah lainnya). 
Tahap-tahapnya terdiri dari:
•	 Tahap penentuan ruang lingkup
•	 Tahap analisis permasalahan 

(problems analysis)
•	 Tahap analisis kebutuhan sistem 

(system requirements analysis).
Produk akhir dari tahap analisis 

system informasi ini akan disajikan 
dalam bentuk model proses dalam 
bentuk diagram aliran data konteks 
(context data flow diagram).

Metode Perancangan Database
Pengembangan sistem basisdata 

petani ini menggunakan pendekatan 
Database System Development Lyfe 
Cycle (Connoly, 2015).

Oleh karena adanya keterbatasan 
waktu dan sumberdaya, penelitian ini 
hanya akan dilakukan sampai tahap 
desain saja:
1. Perancangan database konseptual 

(Conceptual Database Design)
2. Perancangan database logikal 

(Logical Database Design)
3. Perancangan database fisikal 

(Physical Database Design)
4. Perancangan Aplikasi (Application 

Design).
Perancangan Konseptual 

(Conceptual Design) adalah proses 
menyusun suatu model data yang 
digunakan di dalam suatu organisasi 
(enterprise), tanpa memperhatikan 
semua aspek fisik seperti hardware, 
software DBMS, aplikasi maupun 
platform yang digunakan. Hasil 
(delivery) dari perancangan konseptual 
ini adalah model data konseptual 
yang digambarkan dalam bentuk 
diagram hubungan antar entitas 
(entity relationship diagram atau ERD) 
konseptual.

Perancangan logikal (logical design) 
adalah proses menyusun suatu model 
data yang digunakan di dalam suatu 
organisasi (enterprise) menggunakan 
konsep model data tertentu (missal 
model E-R), namun terlepas dari 
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software DBMS yang akan digunakan 
maupun pertimbangan-pertimbangan 
fisik lainnya. Fase perancangan logikal 
memetakan model konseptual menjadi 
model logikal yang diarahkan kepada 
target DBMS yang akan digunakan misal 
model relasional. Model data logikal ini 
akan menjadi sumber informasi pada 
tahap perancangan fisikal.

Perancangan database fisikal 
adalah proses menyusun deskripsi 
dari rencanaimplementasi database 
pada secondary strorage yang tersedia, 
yang mencakup: relasi dasar (base 
relations), organisasi file, index yang 
digunakan untuk memperoleh akses 
data yang efisien, kendala-kendala 
integritas data, dan aspek-aspek 
pengamanan data. Perancangan 
database fisikal memungkinkan 
desaineruntuk menentukan bagaimana 
mengimplementasikan database-nya.

Kunci sukses dalam perancangan 
database adalah dengan memperhatikan 
beberapa panduan seperti berikut ini:
•	 Selalu berkomunikasi dengan 

penggunanya sebanyak mungkin
•	 Ikuti metodologi terstruktur selama 

proses pemodelan data
•	 Gunakan pendekatan data-driven
•	 Masukkan p e r t i m b a n g a n - 

pertimbangan struktural dan 
integritas ke dalam model data

•	 Gabungkan konseptualisasi, 
normalisasi, dan teknik validasi 
transaksi ke dalam metodologi 
pemodelandata

•	 Gunakan diagram untuk menyajikan 
semua model data

•	 Buat kamus data yang akan menjadi 
pelengkap diagram-diagram model 
data.

Metode Perancangan Aplikasi
Setelah tahap perancangan 

database selesai dengan deliverable 
rancangan logikal dan fisikal, maka 
tahap selanjutnya adalah merancang 
aplikasi yang akan digunakan untuk 
mengelola database (manajemen 
database)serta untuk mengakses dan 
menampilkan informasi yang tersimpan 
di dalam database tersebut. Menurut 
Kendal (2005), ada enam unsur esensial 
yang tercakup dalam kegiatan desain, 
yaitu:
•	 desain output (sajian informasi) yang 

akan dihasilkan,
•	 desain input yang akan menjadi 

masukan system,
•	 desain database (sudah masuk pada 

tahap perancangan database),
•	 desain user interface,dan
•	 desain prosedur entridata.

Oleh karena itu deliverable dari 
kegiatan perancangan suatu aplikasi 
ini adalah rancangan output (displayed 
atau printed), rancangan input (data 
entri form), rancangan user interface 
(berupa menu-menu yang dibutuhkan), 
dan rancangan prosedur pengumpulan 
dan entri data.

Di dalam penelitian ini, karena 
keterbatasan waktu maka lebih 
difokuskan pada perancangan/desain 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 615

database berupa tabel- tabel database 
yang akan menjadi dasar dalam desain 
layar input, layar output, maupun menu 
interface-nya. Desain interface hanya 
pada level modul/menu Utama saja.

Studi/Penelitian Sebelumnya
Berdasarkan penelusuran peneliti, 

sudah ada beberapa penelitian terkait 
petani/kelompok tani dan basisdata 
antara lain:
1. Analisis dan Perancangan Sistem 

Informasi Pengolahan Data Kelompok 
Tani pada UPTD Dintanbunnakikan 
Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora 
[11]. Cakupan data/informasi yang 
dikelola sistem ini sangat terbatas: 
Poktan, petani anggota, pembina 
(tidak begitu jelas apa yang dimaksud 
pembina), dan data tanaman (tidak 
ada tabelkomoditas?).

2. Analisis Perancangan Sistem 
Informasi Penyuluhan Kelompok 
Tani Padi Berbasis Web Pada 
Kabupaten Pringsewu [9]. Nampak 
bahwa sistem ini didesain untuk 
dipakai pada level kelompok tani. 
Dari DFD yang disajikan hanya 
terlihat eksternal entity Kelompok 
Tani dan Akhli Pertanian. Namun 
pada layar interface-nya terlihat 
petugas penyuluh dan program 
kegiatan. Dapat disimpulkan desain 
sistem ini belum mencakup banyak 
kebutuhan data/informasi pada 
pada unit pelaksana penyuluhan di 
tingkatkecamatan.

3. Sistem Informasi Kelompok Tani 

Kecamatan Danau Kerinci pada 
Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPTD) Kecamatan Danau Kerinci 
[17]. Cakupan data/informasi yang 
dikelola sangat terbatas yaitu 
Kelompok Tani berikut pengurusnya, 
Wilayah Binaan, dan Komoditas 
Unggulan. Sedangkan data 
penyuluh sendiri tidak dimasukkan 
sebagai salah satu entitas di dalam 
database-nya. Satu kesamaannya 
dengan penelian ini adalah keduanya 
sama-sama menggunakan unit 
pelaksana teknis sebagai tempat 
pengelolaandatanya.

4. Pembangunan Aplikasi Web 
Distribusi Kelompok Tani Katata 
dengan Menggunakan Metode 
Extreme Programming [14]. Penelitian 
ini bertujuan untuk membuat 
fasilitas untuk membantu kelompok 
tani KATATA dalam menjalankan 
usahanya, yaitu pengelolaan 
pemesanan, pengiriman, serta 
pengelolaan barang. Walaupun 
sama-sama fokus pada kelompok 
tani, namun penelitian ini sangat 
berbeda karena hanya untuk 
membantu usaha kelompok dalam 
berbisnis.

5. Perancangan Basis Data Pengolahan 
Data Obat-Obatan Dan Bahan Medis 
Pada Instalasi Farmasi di Rumah 
Sakit Haji Medan [13]. Penelitian 
ini bertujuan merancang basis data 
yang baik untuk mengolah data obat 
dan bahan medis yang ada di rumah 
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sakit sehingga dapat mempermudah 
apoteker dan instalasi terkait untuk 
mendapatkan informasi mengenai 
obat-obatan dan bahan medis yang 
ada di instalasifarmasi.

6. Perancangan Model Basis Data 
Relasional dengan Metode 
Database Life Cycle [12]. Penelitian 
ini bertujuan merancang database 
untuk mendukung transaksi 
penjualan dengan menerapkan 
metode DBLC (database lifecycle).

7. Sistem Informasi M a n a j e m e n 
Penyuluhan Pertanian [6]. Aplikasi 
ini dibuat lebih khusus untuk 
mengeloladata penyuluh berikut 
kelembagaan penyuluh di seluruh 
Indonesia.https://app2.pertanian.
go.id/simluh2014/gst/welcome.php

8. RDKK Online [7]. Aplikasi pengajuan 
data RDKK (Rencana Definitif Kgiatan 
Kelompok) Online, Kementerian 
Pertanian. https://eRDKK.pertanian.
go.id

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap Analisis Sistem

Kegiatan analisis sistem 
dilaksanakan untuk: menetapkan ruang 
lingkup sistem yang akan didesain, 
menentukan permasalahan (problems 
analysis), dan untuk mendapatkan 
kebutuhan sistem (system requirements 
analysis).

Berdasarkan analisis hasil 
interview/diskusi dan observasi yang 
telah dilakukan di BPP Kecamatan Ciruas, 

Kabupaten Serang, maka ditetapkanlah 
ruang lingkup kegiatan ini, yaitu: 
mendesain suatu basisdata petani yang 
mencakup data petani, kelompok tani, 
gabungan kelompok tani, alat-mesin, 
data penyuluh (berikut wilayah binaan), 
data komoditas (berikut produktifitas, 
luas tanam/panen, dan produksi level 
kecamatan), data pelatihan, RDKK, 
jadwal pelatihan, dan jadwal kunjungan 
penyuluhan.

Selanjutnya juga berdasarkan 
hasil interview dan observasi dapat 
disimpulkan bahwa masalah yang 
dihadapi antara lain:
•	 Cara penyimpanan data petanibelum 

mengikuti prinsip-prinsip database, 
masih berbentuk file Excel dan 
tersebar pada berbagai file. Nama- 
nama petani bisa ditemukan didalam 
file RDKK, ada di dalam filePoktan, 
dan ada pula di dalam SIMLUH. 
File-file tersebut berpotensi tidak 
konsisten satu sama lain, sehingga 
data yang disajikan sering kali 
berbeda satu samalain.

•	 Demikian juga data-data yang lain 
seperti data komoditas, data alsin, 
data riwayat pelatihan petani sama 
sekali belum tertata sesuai konsep 
database, dimana masing-masing 
belum ada relasi (link) antar tabel. Hal 
ini akan menyebabkan manajemen 
data akan sangatsulit.

•	 Data petani secara database 
belum terhubung dengan data 
penyuluh, sehingga tidak mudah 
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untuk membuat laporan rekap atau 
distribusinya; penyuluh A menyuluh 
petani siapa saja, pada Poktan mana, 
Gapoktan mana, desa mana, luas 
sawahnya berapa, dan seterusnya, 
tidak mudah untuk di-query dengan 
cepat.

•	 Dengan kondisi seperti di atas, ada 
potensi data petani dihitung dua 
kali atau lebih, jika mereka memiliki 
lahan di beberapa desa.

•	 Dengan demikian banyak sekali 
potensi masalah yang akan timbul 
jika manajemen datanya tidak 
mengikuti prinsip-prinsip database.

Berangkat dari permasalahan yang 
ada maka dilakukan suatu identifikasi 

kebutuhan sistem (system requirements). 
Untuk lebih memahami secara lebih 
jelas mengenai kebutuhan sistem ini, 
maka perlu digambarkan dalam bentuk 
diagram aliran data (Data Flow Diagram 
= DFD), sehingga akan lebih jelas data 
apa saja yang masuk kedalam sistem 
dan data apa saja yang keluar dari 
sistem.Diagram aliran data ini terdiri 
dari dua level diagram, yaitu Diagram 
Konteks (Level 0) dan Diagram Level 1 
(disebut juga Diagram O). DFD Level 
0 dan DFD Level 1 dapat dilihat pada 
Diagram 3 dan Diagram 4. DFD memuat 
aliran data yang masuk dan keluar ke/
dari dalam sistem yang ada.

• Demikian juga data-data yang lain 
seperti data komoditas, data alsin, 
data riwayat pelatihan petani sama 
sekali belum tertata sesuai konsep 
database, dimana masing-masing 
belum ada relasi (link) antar tabel.  
Hal ini akan menyebabkan 
manajemen data akan sangat sulit. 

• Data petani secara database belum 
terhubung dengan data penyuluh, 
sehingga tidak mudah untuk 
membuat laporan rekap atau 
distribusinya; penyuluh A menyuluh 
petani siapa saja, pada Poktan mana, 
Gapoktan mana, desa mana, luas 
sawahnya berapa, dan seterusnya, 
tidak mudah untuk di-query dengan 
cepat. 

• Dengan kondisi seperti di atas, ada 
potensi data petani dihitung dua kali 
atau lebih, jika mereka memiliki 
lahan di beberapa desa. 

• Dengan demikian banyak sekali 
potensi masalah yang akan timbul 
jika manajemen datanya tidak 
mengikuti prinsip-prinsip database. 

Berangkat dari permasalahan yang ada maka 
dilakukan suatu identifikasi kebutuhan system 
(system requirements). Untuk lebih 
memahami secara lebih jelas mengenai 
kebutuhan sistem ini, maka perlu 
digambarkan dalam bentuk diagram aliran 
data (Data Flow Diagram = DFD), sehingga 
akan lebih jelas data apa saja yang masuk 
kedalam sistem dan data apa saja yang keluar 
dari sistem.  Diagram aliran data ini terdiri dari 
dua level diagram, yaitu Diagram Konteks 
(Level 0) dan Diagram Level 1 (disebut juga 
Diagram O).  DFD Level 0 dan DFD Level 1 
dapat dilihat pada Diagram 3 dan Diagram 4.  
DFD memuat aliran data yang masuk dan 
keluar ke/dari dalam sistem yang ada. 

 

Diagram 3. Data Flow Diagram (Diagram Aliran Data) – DFD Level 0 
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Note: A=[materi, jadwal pelatihan, jadwal kunjungan, kiosk]; B = [data penyuluh, materi, kiosk, WKPP, jadwal pelatihan, jadwal 
kunjungan]; C = [gapoktan/poktan, data petani, komoditas, alsin, RDKK]; D = [jadwal-pelatihan, jadwal-kunjungan]; E = [rekap, 
daftar, distribusi, RDKK, penyuluh]; F = [komoditas]; G = [rekap, daftar, distribusi, penyuluh, alsin, komoditas]; H = [rekap, 
daftar, distribusi, penyuluh, kiosk, WKPP, materi, petani]; I = [RDKK]; J = [data kiosk]; K = [data petani, data komoditas]; L = 
[luas-serangan]; M = [materi]. 

Diagram 3. Data Flow Diagram (Diagram Aliran Data) – DFD Level 0

Note: A=[materi, jadwal pelatihan, jadwal kunjungan, kiosk]; B = [data penyuluh, materi, kiosk, 
WKPP, jadwal pelatihan, jadwal kunjungan]; C = [gapoktan/poktan, data petani, komoditas, 
alsin, RDKK]; D = [ jadwal-pelatihan, jadwal-kunjungan]; E = [rekap, daftar, distribusi, RDKK, 
penyuluh]; F = [komoditas]; G = [rekap, daftar, distribusi, penyuluh, alsin, komoditas]; H = 
[rekap, daftar, distribusi, penyuluh, kiosk, WKPP, materi, petani]; I = [RDKK]; J = [data kiosk]; K 
= [data petani, data komoditas]; L = [luas-serangan]; M = [materi].
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Diagram 4. Data Flow Diagram (Diagram Aliran Data) – DFD Level 1 
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Keterangan: A=[poktan/gapoktan, RDKK, petani, komoditas, alsin]; B=[RDKK, petani, komoditas, alsin]; C=[luas-kerusakan]; D=[data 
benih, data pupuk, data kiosk]; E=[penyuluh, jadwal-pelatihan, jadwal-kunjungan, WKPP, materi]; F=[jadwal-kunjungan, jadwal-pelatihan, 
WKPP, materi]; G=[penyuluh, petani, alsin, WKPP, kiosk, jadwal-pelatihan]; H=[daftar, rekap, distribusi]; I=[rekap, daftar, distribusi]; 
J=[rekap, daftar, distribusi]; K=[komoditas]; L=[materi] 

 
Berdasarkan DFD tersebut di atas, maka 
selanjutnya kita dapat mengidentifikasi aliran 
dan jenis-jenis data yang keluar masuk sistem. 
Data-data ini kemudian dianalisis untuk 

menghasilkan kebutuhan data/informasi pada 
sistem database petani ini.  Daftar kebutuhan 
data/informasi dari sistem database petani di 
BPP Ciruas ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Diagram 4. Data Flow Diagram (Diagram Aliran Data) – DFD Level 1
Keterangan: A=[poktan/gapoktan, RDKK, petani, komoditas, alsin]; B=[RDKK, petani, komoditas, 

alsin]; C=[luas-kerusakan]; D=[data benih, data pupuk, data kiosk]; E=[penyuluh, jadwal-
pelatihan, jadwal-kunjungan, WKPP, materi]; F=[ jadwal-kunjungan, jadwal-pelatihan, 
WKPP, materi]; G=[penyuluh, petani, alsin, WKPP, kiosk, jadwal-pelatihan]; H=[daftar, 
rekap, distribusi]; I=[rekap, daftar, distribusi]; J=[rekap, daftar, distribusi]; K=[komoditas]; 
L=[materi]

Berdasarkan DFD tersebut di 
atas, maka selanjutnya kita dapat 
mengidentifikasi aliran dan jenis-jenis 
data yang keluar masuk sistem. Data-
data ini kemudian dianalisis untuk 
menghasilkan kebutuhan data/informasi 
pada sistem database petani ini. Daftar 
kebutuhan data/informasi dari sistem 
database petani di BPP Ciruas ini dapat 
dilihat pada Tabel 1.

Tahap Desain Sistem Database
Desain suatu sistem database 

terdiri dari tiga tahapan proses, yaitu: 

desain konseptual, desain logikal, 
dan desain fisikal. Desain konseptual 
merupakan tahap awal yang dihasilkan 
berdasarkan requirements (kebutuhan) 
yang telah digali pada tahap analisis 
(menggunakan data/informasi yang 
telah tergambar pada DFD). Produk 
dari tahap desain konseptual ini adalah 
diagram ERD (Entity Relationship 
Diagram) Konseptual yang didasarkan 
pada hubungan faktual antara satu 
data dengan data lainnya. Selanjutnya 
ERD konseptual ini ditransformasi atau 
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menjadi dasar dalam menyusun ERD 
Logikal pada tahap desain database 
logikal. ERD logikal yang dihasilkan pada 
tahap ini sudah menghasilkan tabel-
tabel individual berikut relasinya satu 
sama lain yang siap untuk digunakan 
dalam desain fisikal (lihat Diagram 5). 

Sedangkan desain database fisikal pada 
makalah ini hanya menyajikan struktur 
database yang terdiri dari table-
tabel berikut spesifikasinya yang siap 
digunakan dalam tahap implementasi 
(lihat contohnya pada Tabel 2).

Tabel 1. Identifikasi Kebutuhan Data dan Informasi berdasarkan Aliran Data pada 
DFD.

NO JENIS DATA DESKRIPSI KETERANGAN
1 Petani Nama, alamat, poktan, komoditas, pelatihan
2 Penyuluh Nama, alamat, status, wilayah, subsektor, tgl-

mulai
3 Poktan Nama, alamat, pengurus, kelas, penyuluh- 

pembimbing, Gapoktan
Kelompok Tani

4 Gapoktan Nama, alamat, pengurus, penyuluh pembimbing Gabungan 
Kelompok Tani

5 Lokasi Propinsi, kabupaten, kecamatan, desa
6 Komoditas Nama, lokasi, subsektor, luas tanam, luas panen, 

produktifitas
7 Alsintan Jenis, nama, ketersediaan Alat mesin pertanian
8 RDKK Pupuk Petani, poktan, subsector, jenis pupuk, jumlah Rencana Definitif 

Kegiatan Kelompok
9 RDKK Benih Petani, poktan, subsektor, benih
10 Jadwal pelatihan Jenis pelatihan
11 Jadwal Kunjungan Wilayah kerja penyuluh
12 Materi Materi penyuluhan yang disiapkan penyuluh
13 Kiosk Kiosk tempat petani membeli saprodi (pupuk, 

benih)
14 Riwayat Pelatihan Pelatihan yang pernah diikuti petani
15 WKPP Wilayah kerja penyuluh pertanian
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Diagram 5. Entity Relationship Diagram (ERD) Logikal 

RDKK Pupuk

Petani Riwayat Pelatihan

RDKK BenihKomoditas

Alsin

Ketersediaan AlsinTabel Lokasi

KIOSK

Gapoktan Poktan

Penyuluh

Jadwal Latihan Jadwal Kunjungan
WKPP Materi

  
 

Tabel 2.  Struktur Tabel-tabel dari Database Petani (16 tabel utama) 
 

1. Nama Tabel: TabLokasi 
No Atribut Type PK FK Keterangan 
      
1 KodeLok VarChar[8] PK  Prop+kab+kec+desa 
2 NamaLok Varchar[25]    

 
 

2. Nama Tabel: TabKomoditas 
No Atribut Type PK FK Keterangan 
      
1 KodeKom VarChar[4] PK  Subsektor+komoditas 
2 NamaKom VarChar[20]    

 
3. Nama Tabel: TabAlsin 

No Atribut Type PK FK Keterangan 
      
1 KodeAlsin VarChar[2] PK   
2 NamaAlsin VarChar[20]    

 
 
 

Diagram 5. Entity Relationship Diagram (ERD) Logikal

Tabel 2. Struktur Tabel-tabel dari Database Petani (16 tabel utama)
1. Nama Tabel:TabLokasi

No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK Prop+kab+kec+desa
2 NamaLok Varchar[25]

2. Nama Tabel:TabKomoditas
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeKom VarChar[4] PK Subsektor+komoditas
2 NamaKom VarChar[20]

3. Nama Tabel:TabAlsin
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeAlsin VarChar[2] PK
2 NamaAlsin VarChar[20]

4. Nama Tabel:KetersediaanAlsin
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK
1 KodeAlsin VarChar[2] PK
2 JumlahAlsin VarChar[3]
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5. Nama Tabel:Gapoktan
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK
2 KodeGapoktan VarChar[2] PK
3 NamaGapoktan VarChar[20]
4 Ketua VarChar[30]
5 Sekretaris VarChar[30]
6 Bendahara VarChar[30]
7 Alamat VarChar[30]
8 Telpon VarChar[30]
9 JumlahPoktan VarChar[30]

6. Nama Tabel:Poktan
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK
2 KodeGapoktan VarChar[2] PK FK
3 KodePoktan VarChar[2] PK FK
4 NamaPoktan VarChar[30]
5 Ketua VarChar[30]
6 Sekretaris VarChar[30]
7 Bendahara VarChar[30]
8 Alamat VarChar[30]
9 Telpon Phone
10 KodePenyuluh VarChar[3]
11 Kelas VarChar[15]
12 JumlahAnggota Int

7. Nama Tabel:TabelPetani
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK
2 KodeGapoktan VarChar[2] PK FK KodeLok
3 KodePoktan VarChar[2] PK
4 NoPetani VarChar[2] PK
5 KTP VarChar[16]
6 NamaPetani VarChar[20]
7 TglLahir Date
8 TempatLahir VarChar[30]
9 Alamat VarChar[30]
10 NoTelpon Phone
11 KodeKomoditas-1 VarChar[2]
12 KodeKomoditas-2 VarChar[2]
13 KodeKomoditas-3 VarChar[2]
14 KodeKomoditas-4 VarChar[2]
15 KodeKomoditas-5 VarChar[2]
16 KodeKomoditas-6 VarChar[2]
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8. Nama Tabel:TabelPenyuluh
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK
4 KodePenyuluh VarChar[2] PK
5 KTP VarChar[16]
6 NamaPenyuluh VarChar[20]
7 TglLahir Date
8 TempatLahir VarChar[30]
9 Alamat VarChar[30]
10 NoTelpon Phone
11 JenisKelamin VarChar[1] Pria, Wanita
12 Status VarChar[1] PNS, THL, Swadaya, Swasta
13 TMT Date
14 KodeKomoditas-1 VarChar[2] FK Ke tabel Komoditas
15 KodeKomoditas-2 VarChar[2] FK
16 KodeKomoditas-3 VarChar[2] FK
17 KodeKomoditas-4 VarChar[2] FK
18 KodeKomoditas-5 VarChar[2] FK
19 KodeKomoditas-6 VarChar[2] FK

9. Nama Tabel:WKPP
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK
2 KodeGapoktan VarChar[2] PK FK KodeLok
4 KodePenyuluh VarChar[2]

10. Nama Tabel:RiwayatPelatihan
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK
2 KodeGapoktan VarChar[2] PK FK KodeLok
4 KodePoktan VarChar[2] PK FK
5 KodePetani VarChar[2] PK FK
6 JudulPelatihan VarChar[50]

11. Nama Tabel:JadwalPelatihan
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK Tempat latihan
2 TanggalMulai Date PK FK KodeLok
3 TanggalSelesai Date PK FK
4 JudulPelatihan VarChar[50]
5 KodePenyuluh VarChar[2]

12. Nama Tabel:JadwalKunjungan
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK Tempat kunjungan
2 TanggalMulai Date PK FK KodeLok
3 TanggalSelesai Date PK FK
4 TopikKunjungan VarChar[50]
5 KodePenyuluh VarChar[2]
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13. Nama Tabel: RDKKPupuk
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK
2 KodeGapoktan VarChar[2]
3 KodePoktan VarChar[2]
4 KodeSubsektor VarChar[2]
5 KodeKomoditas VarChar[2]
6 KodePetani VarChar[2]
7 Tahun VarChar[4]
8 LuasTanam Int

Urea-MT1 Int
Urea-MT2 Int
Urea-MT3 Int

Urea-Jumlah Int
SP36-MT1 Int
SP36-MT2 Int
SP36-MT3 Int

SP36-Jumlah Int
Za-MT1 Int
Za-MT2 Int
Za-MT3 Int

Za-Jumlah Int
NPK-MT1 Int
NPK-MT2 Int
NPK-MT3 Int

NPK-Jumlah Int
Organik-MT1 Int
Organik-MT2 Int
Organik-MT3 Int

Organik-Jumlah Int

14. Nama Tabel: RDKKBenih
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLok VarChar[8] PK FK
2 KodeGapoktan VarChar[2] PK FK
3 KodePoktan VarChar[2] PK FK
4 KodeSubsektor VarChar[2] PK FK
5 KodeKomoditas VarChar[2] PK FK
6 KodePetani VarChar[2] PK FK
7 Tahun VarChar[4]
8 LuasTanam Int
9 Benih-MT1 Int
10 Benih-MT2 Int
11 Benih-MT3 Int
12 JumlahBenih Int
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15. Nama Tabel:Kiosk
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLokasi VarChar[8] PK FK
2 KodeKiosk VarChar[3] PK FK
3 NamaKiosk VarChar[2]
4 NamaPemilik VarChar[2]
5 Telpon Phone

16. Nama Tabel:Materi
No Atribut Type PK FK Keterangan
1 KodeLokasi VarChar[8] PK FK

KodePenyuluh VarChar[3] PK FK
2 KodeSubsektor VarChar[2]
4 Judul VarChar[30]
5 Konten file

Diagram 8.  Desain Komponen-Komponen Menu/Struktur Modul-modul 
 

0
SISTEM DATA BASE

PETANI

2
MODUL MANAJEMEN DATA

3
MODUL QUERY DATA 

DAN INFORMASI

4
MODUL LAPORAN 

1
LOGIN 5

MODUL UPLOAD DATA
6

LOGOUT

 
 

2
MODUL MENEJEMEN DATA

2.1
GAPOKTAN

2.2
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2.3
TABEL LOKASI

2.4
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2.5
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2.6
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2.7
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2.9
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2.10
PRODUKTIP PITAS
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Diagram 8. Desain Komponen-Komponen Menu/Struktur Modul-modul
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Tahap Perancangan Aplikasi
Secara keseluruhan perancangan 

aplikasi mencakup mulai dari 
perancangan menu (modul-modul), 
perancangan interface (termasuk 
perancangan input dan output), dan 
perancangan prosedur oprasional dari 
sistem. Di dalam laporan penelitian 
ini hanya akan disajikan desain menu 
(modul-modul) yang akan menjadi 
interface paling depan darisistem 
database petaniini.

Perancangan menu ini 
merepresentasikan modul-modul dari 
aplikasi sistem database petani yang 
sudah diidentifikasi, sehingga pada 
tahap implementasinya nanti dapat 
dilakukan secara bertahap (secara 
modular). Desain menu modul-modul 
yang ada dapat dilihat pada diagram 
yang disajikan pada Diagram 8.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Kegiatan penyuluhan merupakan 

kegiatan yang sangat signifikan 
pengaruhnya terhadap pemberdayaan 
petani, demikian juga kegiatan 
pemberian bantuan subsidi oleh 
pemerintah kepada petani (subsidi 
pupuk, benih, maupun alat-alat mesin 
pertanian). Kedua kegiatan ini sangat 
tergantung pada dukungan data petani 
pada level yang paling rendah, yaitu 
individual petani atau kelompok tani 
yang ada di masing- masing desa. 
Seringkali bantuan-bantuan subsidi 

pemerintah menjadi tidak tepat 
sasaran dan tidak efektif dikarenakan 
data petani/kelompok tani tidak 
akurat. Bahkan sensus BPS 2013 yang 
lalu menunjukkan bahwa 20% dari 
petani tidak tergabung di dalam suatu 
kelompok. Sementara semua bantuan/
subsidi pemerintah penyalurannya 
melalui kelompok tani. Dengan 
demikian, implikasinya adalah bahwa 
20% dari petani kita tidak tersentuh 
program pembangunan pertanian. 
Angka ini cukup mencengangkan para 
pengamat, karena angka ini cukup 
tinggi.

Untuk itulah dalam rangka 
turut serta dalam memikirkan solusi 
peningkatan akurasi data petani ini, 
nampaknya solusi awalnya adalah 
melalui pengembangan database petani 
yang lebih akurat pada unit pelaksana 
penyuluhan tingkat kecamatan, 
sehingga mampu menjawab berbagai 
kebutuhan data yang dibutuhkan untuk 
para pengambil kebijakan yang terkait 
langsung dengan petani.

Pengembangan database petani 
ini didasarkan pada kebutuhan system 
yang telah diperoleh berdasarkan 
interview dengan beberapa penyuluh 
dilapangan,termasuk Kepala BPP (di 
tingkat kecamatan) khususnya BPP 
Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. 
Peneliti juga menggunakan informasi 
hasil diskusi dengan beberapa Kepala 
BPP serta beberapa penyuluh di 
Kabupaten Pandeglang, di dalam 
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menyusun dan menetapkan kebutuhan 
sistemnya (system requirements).

Di dalam penelitian ini, karena 
keterbatasan waktu dan tenaga, penulis 
membatasi kegiatan pengembangan 
sistem database petani inihanya sampai 
pada level desain struktur database-
nya, dan struktur menu/modul-modul 
aplikasinya. Output dari penelitian ini 
adalah rancangan lengkap database 
petani yang siap dikembangkan lebih 
lanjut menjadi suatu software aplikasi 
oleh programmer/developer. Untuk 
implementasinya kedepan diharapkan 
BPPSDMP dapat memprakarsainya.

Saran-saran
Pengembangan system database 

petani pada tingkat BPP ini dapat 
dilanjutkan pada tingkat yang lebih 
teknis, yaitu tingkat implementasinya 
menggunakan DBMS (Database 
Management System) yang terpilih. 
Ada beberapa tantangan yang akan 
dihadapi dalammengimplementasikans
ystemini,yaitu:
•	 Diperlukan data petani pada 

kecamatan wilayah kerja BPP terkait 
untuk dientri ke dalamdatabase.

•	 Data petani hasil sensus di BPS tidak 
dapat digunakan karena menurut 
mereka (BPS) akan melanggar azas 
kerahasiaan responden yang diatur 
Undang-Undang Statistik.

•	 Sehingga data tersebut perlu 
dihimpunsendiriyangakanmemakan 
waktu dan biaya yang cukupbesar.

•	 Sistem ini perlu dibuatkan SOP-

nya, sehingga ada aturan yang jelas 
dalam pengoperasiannya.

•	 Sistem ini dapat diimplementasikan 
sebagai sistem berbasis web 
untuk dapat berkomunikasi 
denganberbagai sistem yang ada di 
Kementerian Pertanian dipusat.

•	 Perlu dipikirkan juga strategi 
implementasinya jika sistem ini akan 
di-install pada seluruh kecamatan 
yang ada di seluruh Indonesia(sekitar 
lebih dari 5.000 kecamatan). 
Termasuk biaya trainingnya yang 
cukup besar.
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ABSTRAK
Era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 menuntut penerapan teknologi digital dalam 
berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik wirausaha pertanian. Penelitian 
bertujuan menganalisis pengalaman wirausahawan muda pertanian dalam 
mengaplikasikan e-marketing, dan keterkaitannya dengan pengalaman keberhasilan 
usaha. Penelitian menggunakan metode survai. Penelitian dilaksanakan pada Mei 
sampai dengan Oktober 2018. Prosedur simple random sampling digunakan untuk 
memilih 300 orang responden dari tiga perguruan tinggi vokasional dan empat 
perguruan tinggi umum di wilayah Jawa, Indonesia, meliputi mahasiswa dan alumni 
yang menjadi peserta program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) 
tahun 2016 dan 2017. Variabel yang diukur meliputi: pengalaman pengaplikasian 
e-marketing dan keberhasilan usaha. Data dianalisis menggunakan persentase 
dan uji Spearman-rank correlation (p=0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
wirausahawan muda telah sering (61,33%) mengaplikasikan e-marketing dalam 
aktivitas promosi, namun masih kadang-kadang (59,44%) dalam penjualan. Secara 
keseluruhan pengalaman wirausahawan muda pertanian dalam pengaplikasian 
e-marketing adalah sebesar 60,39% dengan kategori sering. Selanjutnya, 
wirausahawan muda pertanian masih kadang-kadang (54,88%) dalam mengalami 
keberhasilan menambah pasar (konsumen) dan kadang-kadang (51,58%) dalam 
mengalami penjualan yang menguntungkan. Pengalaman keberhasilan usaha 
wirausahawan muda pertanian secara umum adalah sebesar 53,23% dengan 
kategori kadang-kadang. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara pengalaman 
pengaplikasikan e-marketing dengan pengalaman keberhasilan usaha (rs=0,425). 
Penerapan teknologi digital, termasuk pengaplikasian e-marketing, akan menjadi 
kebutuhan vital bagi wirausahawan muda pertanian dalam mewujudkan keberhasilan 
usahanya di era industri 4.0 dan society 5.0. Untuk itu, maka perlu ada upaya 
peningkatan kompetensi dan persuasi bagi wirausahawan muda pertanian, agar 
memiliki kemampuan dan motivasi untuk mengaplikasikan dan mengembangkan 
e-marketing dalam aktivitas wirausaha pertaniannya. 

Kata kunci: Pengalaman, e-marketing, keberhasilan usaha, wirausahawan muda 
pertanian, PWMP.
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PENDAHULUAN
Salah satu tantangan sektor 

pertanian yang sangat penting sekarang 
ini adalah bagaimana membangun 
sumber daya manusia yang adaptif 
dan memiliki kesiapan baik dalam hal 
perilaku, mental, maupun mindset, 
di dalam memasuki era industri 4.0 
dan masyarakat 5.0. Untuk menjawab 
tantangan tersebut, maka upaya yang 
perlu dilakukan yaitu mendorong 
sumber daya manusia pertanian, 
khususnya generasi muda, untuk 
memiliki pemahaman, kemampuan, 
dan habit memanfaatkan teknologi, 
terutama teknologi digital atau yang 
berbasis internet, di dalam berbagai 
aktivitasmya yang berkaitan dengan 
pengembangan sektor pertanian.

Kementerian Pertanian, melalui 
Pusat Pendidikan Pertanian, Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pertanian, 
sejak tahun 2015-2016 telah merintis 
usaha membangun generasi muda 
pertanian melalui upaya Penumbuhan 
Wirausahawan Muda Pertanian, atau 
disingkat PWMP. Upaya ini dimaksudkan 
untuk membentuk generasi muda yang 
memiliki minat terhadap pekerjaan di 
sektor pertanian, khususnya wirausaha 
pertanian. PWMP dilaksanakan 
dengan memberikan pembelajaran 
kewirausahaan bagi siswa, mahasiswa 
dan alumni perguruan tinggi peserta 
PWMP, dengan menerapkan metode 
experiental learning, yaitu dengan 

memberikan pengalaman nyata 
berwirausaha pertanian. Peserta 
PWMP diberi pelatihan kewirausahaan, 
kemudian diberi modal start-up 
untuk memulai usaha pertanian, 
pendampingan, pengawalan, 
monitoring dan evaluasi (Kepmentan No. 
14/Kpts/SM.210/J/03/16; Kepmentan 
No. 10/Kpts/SM.210/1/05/2019). 
Berkaitan dengan upaya membangun 
generasi muda pertanian yang siap 
di dalam menghadapi tantangan di 
era industri 4.0 dan masyarakat 5.0, 
maka sudah seharusnya pelaksanaan 
PWMP diarahkan pada upaya mencapai 
tujuan tersebut. Implementasinya di 
antaranya dengan memersuasi dan 
meningkatkan kemampuan peserta 
PWMP, yang merupakan wirausahawan 
muda pertanian, untuk dapat 
mengoptimalkan aktivitas usaha yang 
berbasis teknologi digital atau internet, 
seperti mengaplikasikan e-marketing 
dalam berwirausaha pertanian.

E-marketing, atau dikenal juga 
dengan istilah web marketing, online 
marketing, atau internet marketing, 
merupakan upaya memindahkan 
elemen strategi dan aktivitas 
pemasaran ke lingkungan jaringan 
yang terkomputerisasi seperti internet. 
E-marketing dapat dipahami sebagai 
proses membangun dan memelihara 
hubungan dengan pelanggan melalui 
aktivitas online, untuk memfasilitasi 
pertukaran ide, produk dan layanan atau 
jasa yang memenuhi tujuan kedua belah 
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pihak. E-marketing adalah perpaduan 
dari semua kegiatan periklanan, 
promosi, dan strategi penjualan dan 
distribusi produk ke pelanggan (Kaur 
et al., 2015). E-marketing juga dapat 
diartikan sebagai aktivitas pemasaran 
suatu produk atau jasa yang dilakukan 
dengan memanfaatkan media elektronik 
khususnya internet. E-marketing menjadi 
strategi pemasaran yang penting dan 
tepat untuk diterapkan dalam bisnis 
di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0.  
Dalam hal ini, e-marketing telah menjadi 
salah satu faktor penentu keberhasilan 
usaha di era teknologi digital saat ini.

Untuk mendukung upaya 
mendorong wirausahawan muda 
pertanian peserta PWMP menerapkan 
e-marketing dalam aktivitas usahanya, 
maka perlu dipahami bagaimana 
pengalamannya dalam mengaplikasikan 
e-marketing dalam menjalankan 
wirausaha pertaniannya, dan selanjutnya 
menganalisis apakah pengalamannya 
tersebut memiliki keterkaitan dengan 
keberhasilan usahanya. Sehubungan 
dengan itu, maka tujuan penelitian 
adalah: (1) Menganalisis pengalaman 
wirausahawan muda pertanian peserta 
PWMP dalam mengaplikasikan 
e-marketing dalam menjalankan 
wirausaha pertanian; (2) Menganalisis 
pengalaman keberhasilan usaha 
wirausahawan muda pertanian peserta 
PWMP; dan (3) Menganalisis hubungan 
antara pengalaman mengaplikasikan 
e-marketing dalam berwirausaha 

pertanian dengan keberhasilan usaha 
wirausahawan muda pertanian peserta 
PWMP.

METODOLOGI
Penelitian menggunakan metode 

survai. Penelitian dilaksanakan di wilayah 
Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 
Jawa Timur, pada Mei sampai dengan 
Oktober 2018. Populasi penelitian 
meliputi peserta PMWP tahun 2016 dan 
2017 yang terdiri atas: (1) mahasiswa di 
tiga perguruan tinggi vokasional, yaitu 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 
(STPP) Bogor yang berada di Provinsi 
Jawa Barat, STPP Magelang di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan STPP 
Malang di Provinsi Jawa Timur; dan (2) 
alumni UNPAD Bandung, IPB Bogor, 
UGM Yogyakarta, dan UB Malang. 
Sebanyak 300 orang responden dipilih 
sebagai sample penelitian dengan 
teknik simple random sampling. Variabel 
penelitian meliputi: pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing dan 
keberhasilan usaha wirausahawan muda 
pertanian. Pengalaman mengaplikasikan 
e-marketing di dalam penelitian 
diartikan sebagai frekuensi melakukan 
aktivitas mengaplikasikan e-marketing 
dalam menjalankan wirausaha 
pertanian, meliputi pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing dalam 
aktivitas promosi, dan pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing dalam 
aktivitas penjualan. Aplikasi e-marketing 
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dalam aktivitas promosi mengacu pada 
upaya mempromosikan produk dengan 
memanfaatkan teknologi berbasis 
internet, khususnya media sosial. 
Sedangkan aplikasi e-marketing dalam 
aktivitas penjualan mengacu pada upaya 
atau strategi menjual produk melalui 
fasilitas berbasis internet, khususnya 
online shop. Aktivitas penjualan dalam 
hal ini dibatasi pada strategi menjual 
(yaitu menjual melalui online shop), tetapi 
tidak mencakup aktivitas transaksi jual-
belinya.  Pengalaman keberhasilan usaha 
di dalam penelitian didefinisikan sebagai 
frekuensi mengalami keberhasilan 
usaha, meliputi keberhasilan 
menambah pasar (konsumen) dan 
keberhasilan melakukan penjualan 
yang menguntungkan. Pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing dan 
pengalaman keberhasilan usaha 
wirausahawan muda pertanian diukur 
dengan skala Likert yaitu: tidak pernah 
(0), jarang (1), kadang-kadang (2), 
sering (3), dan sangat sering (4). Statistik 
deskriptif yang meliputi persentase dan 
rerata digunakan untuk menggambarkan 
dan menganalisis pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing dan 
pengalaman keberhasilan usaha 
wirausahawan muda pertanian peserta 
PWMP. Statistik inferensial yaitu uji 
Spearman-rank correlation (p=0,05) 
digunakan untuk menganalisis 
hubungan antara pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing dalam 
berwirausaha pertanian dengan 

pengalaman keberhasilan usaha 
wirausahawan muda pertanian peserta 
PWMP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman mengaplikasikan 
e-marketing dalam wirausaha 
pertanian

Era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 
menuntut penerapan teknologi digital 
dalam berbagai aspek kehidupan, 
termasuk dalam praktik wirausaha 
pertanian. Salah satu implementasi 
penerapan teknologi digital 
dalam wirausaha pertanian adalah 
mengaplikasikan e-marketing dalam 
promosi dan penjualan produk wirausaha 
pertanian yang dijalankan. Peserta 
PWMP di dalam menjalankan usahanya 
perlu didorong untuk mampu dan 
terbiasa mengaplikasikan e-marketing 
dalam aktivitas usahanya, agar mampu 
beradaptasi dengan lingkungan di 
era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 
tersebut. Di samping itu, pengaplikasian 
e-marketing di saat sekarang dapat 
menjadi strategi pemasaran yang efektif 
dan menentukan keberhasilan usaha.

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
wirausahawan muda pertanian 
peserta PWMP telah sering (61,33%) 
mengaplikasikan e-marketing dalam 
aktivitas promosi, namun masih kadang-
kadang (59,44%) dalam penjualan. Secara 
keseluruhan pengalaman wirausahawan 
muda pertanian peserta PWMP dalam 
mengaplikasikan e-marketing adalah 
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sebesar 60,39% dengan kategori 
sering. Penelitian mengidentifikasi 
bahwa pengaplikasian e-marketing 
dalam aktivitas promosi yang dilakukan 
wirausahawan muda pertanian peserta 
PWMP, meliputi pembuatan video 
dan foto-foto terkait wirausaha yang 
dijalankan dan produk yang dihasilkan, 
kemudian video tersebut dibagikan 
dalam media internet (media sosial), 
terutama Youtube, Whatsapp, Instagram, 
Facebook, dan Twitter. Pengaplikasian 
e-marketing dalam aktivitas penjualan 
yang dilakukan wirausahawan muda 
pertanian peserta PWMP, meliputi 
penjualan melalui fasilitas online shop 
dan platform e-commerce lainnya, 
serta website (www). Wirausahawan 
muda pertanian peserta PWMP yang 
telah mengaplikasikan berbagai media 
berbasis internet tersebut, termasuk 
media sosial, sebagai media e-marketing, 
sejalan dengan karakter yang dimiliki 
pemuda era sekarang. Zmarlicki dan 
Jablonska (2007) menunjukkan bahwa 
pemuda masa sekarang memiliki 
karakteristik untuk lebih memilih 
media berbasis internet daripada 

media massa tradisional. Orifah et al. 
(2017) mengemukakan bahwa media 
sosial telah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan pemuda 
saat ini.

 Hasil penelitian mengindikasikan 
bahwa pemanfaatan e-marketing oleh 
wirausahawan muda pertanian peserta 
PWMP lebih banyak diaplikasikan 
pada aktivitas promosi daripada 
penjualan. Secara umum pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing cende-
rung positif, namun masih belum 
optimal dalam hal pemanfaatan 
e-marketing untuk penjualan. Implikasi 
dari hasil penelitian tersebut yaitu 
di satu sisi adanya potensi yang 
mendukung upaya pengembangan 
generasi muda pertanian yang adaptif 
dengan perkembangan era industri 
4.0 dan masyarakat 5.0, dan potensi 
yang mendukung keberhasilan usaha, 
namun di sisi lain masih perlu upaya 
persuasi dan peningkatan kemampuan 
wirausahawan muda pertanian 
peserta PWMP untuk mengaplikasikan 
e-marketing dalam aktivitas penjualan 
produk wirausaha pertanian.

Tabel 1. Pengalaman wirausahawan muda pertanian dalam mengaplikasikan 
e-marketing

Variabel % capaian 
variabel Kategori

Pengalaman mengaplikasikan e-marketing dalam aktivitas promosi 61,33 Sering
Pengalaman mengaplikasikan e-marketing dalam aktivitas penjualan 59,44 Kadang-kadang
Pengalaman wirausahawan muda pertanian dalam mengaplikasikan 
e-marketing

60,39 Sering

Sumber: Analisis Data Primer (2018).
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Pengalaman keberhasilan usaha 
wirausahawan muda pertanian

Pada Tabel 2 dapat dilihat 
bahwa wirausahawan muda pertanian 
peserta PWMP masih kadang-
kadang (54,88%) dalam mengalami 
keberhasilan menambah pasar 
(konsumen) dan kadang-kadang 
(51,58%) dalam mengalami penjualan 
yang menguntungkan. Pengalaman 
keberhasilan usaha wirausahawan 
muda pertanian peserta PWMP secara 
umum adalah sebesar 53,23% dengan 
kategori kadang-kadang. Artinya, 
wirausahawan muda pertanian peserta 
PWMP masih kadang-kadang dalam 
mengalami keberhasilan menambah 
pasar dan mengalami penjualan yang 

menguntungkan. Penelitian telah 
mengidentifikasi bahwa di dalam 
menjalankan usaha, wirausahawan 
muda pertanian peserta PWMP masih 
menghadapi berbagai masalah di 
dalam menjalankan usahanya, terutama 
terkait dengan pemasaran (akses pasar, 
jejaring kerjasama, harga jual produk). 
Permasalahan tersebut dimungkinkan 
memberikan dampak terhadap tingkat 
atau frekuensi keberhasilan usaha yang 
dialami. Hasil penelitian memberikan 
implikasi bahwa upaya PWMP masih 
memerlukan peningkatan berupa 
perbaikan strategi untuk mendorong 
pengalaman keberhasilan usaha yang 
lebih berkualitas.

Tabel 2. Pengalaman keberhasilan usaha wirausahawan muda pertanian
Variabel % capaian 

variabel
Kategori

Pengalaman keberhasilan menambah pasar (konsumen) 54,88 Kadang-kadang
Pengalaman keberhasilan melakukan penjualan yang menguntungkan 51,58 Kadang-kadang
Pengalaman keberhasilan usaha wirausahawan muda pertanian 53,23 Kadang-kadang

Sumber: Analisis Data Primer (2018).

Keterkaitan antara pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing dengan 
keberhasilan usaha wirausahawan 
muda pertanian

Tabel 3 memperlihatkan bahwa 
terdapat korelasi positif yang signifikan 
antara pengalaman pengaplikasikan 
e-marketing dengan pengalaman 
keberhasilan usaha (rs=0,425). Artinya, 
semakin meningkat pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing, 
maka akan semakin meningkat pula 
keberhasilan usaha wirausahawan 

muda pertanian. Hal ini dimungkinkan 
terjadi karena pemanfaatan fasilitas 
e-marketing memiliki beberapa 
keuntungan, di antaranya dapat 
menjangkau pasar yang lebih luas 
dengan biaya dan sumber daya lainnya 
yang lebih efisien, dapat menginisiasi 
terbentuknya jejaring kerjasama, dan 
promosi menjadi lebih efektif. Di samping 
itu, penerapan e-marketing sesuai 
dengan lingkungan dan karakteristik 
generasi saat ini. Dengan adanya 
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keuntungan-keuntungan tersebut, 
maka penerapan e-marketing dapat 
mendukung tercapainya keberhasilan 
usaha wirausahawan muda pertanian 
peserta PWMP.

Adanya keterkaitan yang kuat 
antara pengalaman mengaplikasikan 
e-marketing dengan pengalaman 
keberhasilan usaha wirausahawan 
muda pertanian peserta PWMP, 
memberikan implikasi bahwa 
peningkatan kualitas keberhasilan 
usaha, dapat didorong dengan upaya 
peningkatan kualitas pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing dalam 
aktivitas usaha wirausahawan muda 
pertanian peserta PWMP. Strategi 
peningkatan kualitas pengalaman 
mengaplikasikan e-marketing, selain 
dapat memberikan dampak positif 
berupa peningkatan keberhasilan usaha, 
juga dalam konteks psikologis akan 
mendukung terbentuknya sikap, minat 

dan perilaku peserta PWMP yang lebih 
kuat dan positif dalam berwirausaha 
pertanian. Hal ini sejalan dengan 
teori pembentukan sikap berbasis 
informasi yang menyatakan bahwa 
sikap dibentuk berdasarkan informasi 
yang dimiliki tentang objek sikap, dan 
informasi tentang objek sikap diperoleh 
dari pengalaman, baik pengalaman 
tidak langsung maupun pengalaman 
langsung (Fishbein dan Ajzen, 1975; 
2010). Selanjutnya, sikap yang terbentuk 
melalui pengalaman langsung akan 
menjadi prediktor perilaku yang kuat 
(Fazio dan Zanna, 1981), dan sikap yang 
terbentuk melalui pengalaman langsung 
juga akan lebih kuat dan konsisten 
daripada sikap yang terbentuk dari 
pengalaman tidak langsung (Baron dan 
Byrne, 2003). Teori Perilaku Terencana 
(Ajzen, 1991) kemudian menyatakan 
bahwa sikap menjadi salah satu faktor 
penentu utama dari minat dan perilaku. 

Tabel 3. Keterkaitan antara pengalaman wirausahawan muda pertanian dalam 
mengaplikasikan e-marketing dengan keberhasilan usaha

Variabel Mean rs P
Pengalaman mengaplikasikan e-marketing 1,81±0,772
Keberhasilan usaha 2,13±0,645
Korelasi 0,425 ** 0,000

Keterangan: * Significant at 0.05 (2-tailed); ** Significant at 0.01 (2-tailed).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pengalaman wirausahawan muda 

pertanian peserta PWMP, baik dalam hal 
mengaplikasikan e-marketing maupun 
keberhasilan usaha, masih belum 
optimal. Hal ini menuntut adanya strategi 

efektif untuk meningkatkan kualitas 
pengalaman wirausaha pertanian 
melalui PWMP. Beberapa strategi 
konret yang dapat diimplementasikan 
adalah persuasi, peningkatan 
kualitas informasi, fasilitasi pelatihan 
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pemanfaatan e-marketing, dan fasilitasi 
akses pasar dan jejaring kerjasama. 
Upaya peningkatan pengalaman 
pengaplikasian e-marketing dapat 
menjadi strategi yang penting, karena 
berdasarkan hasil penelitian dapat 
mendorong peningkatan keberhasilan 
usaha wirausahawan muda pertanian 
peserta PWMP.

Penerapan teknologi digital, 
termasuk pengaplikasian e-marketing, 
akan menjadi kebutuhan vital bagi 
wirausahawan muda pertanian dalam 
mewujudkan keberhasilan usahanya 
di era industri 4.0 dan masyarakat 
5.0. Untuk itu, maka perlu ada upaya 
peningkatan kompetensi dan persuasi 
bagi wirausahawan muda pertanian, 
agar memiliki kemampuan dan 
motivasi untuk meningkatkan kualitas 
pemanfaatan e-marketing dalam 
aktivitas wirausaha pertaniannya.
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ABSTRAK
Pengelolaan lahan kering merupakan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat sejak tahun 2007. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi, 
peluang dan tantangan pengembangan lahan kering dengan konsep pertanian 
terpadu serta mengetahui model pendayagunaan lahan kering yang mungkin di 
implementasikan petani menggunakan konsep pertanian terpadu melalui pertanian 
organik di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. Penelitian ini merupakan hasil analisis 
dan survey di lapangan tepatnya di Dusun Tatuk Desa. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa lahan kering di Dusun Tatuk Desa dengan melihat ciri khas dan keragaman 
iklim, fisiografi, dan tanah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cukup 
beragam sangat reprensentatif untuk lokasi pengkajian dan pengembangan 
budidaya pertanian lahan kering secara terpadu. Kemudian, implementasi pertanian 
terpadu yang dikembangkan adalah integrasi ternak (sapi, ikan, ayam) dengan 
tanaman utama Melon yang di tumpangsarikan dengan cabai, tomat, dan jagung. 
Hasil lain menunjukkan bahwa pertanian terpadu modern melalui pertanian organik 
merupakan model yang ditawarkan di Desa Ganti, model tersebut adalah pengelolaan 
perharaan terpadu dan PHT Biointensif.

Kata Kunci : lahan kering, pertanian terpadu.

PENDAHULUAN
Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB) memiliki lahan kering yang cukup 
luas. Menurut Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Provinsi 
NTB (2015) luas lahan kering di NTB 
adalah 1.807.463 ha. Dari luas tersebut 
Kabupaten Lombok Tengah memiliki 
luas lahan kering sebesar 69.650 ha.

Salah satu wilayah di Lombok 
Tengah yang memiliki lahan kering 
yang cukup luas adalah Kecamatan 
Praya Timur. Sebagian besar wilayah 
ini termasuk kedalam zona agroklimat 

D4 dan E3. Tipe iklim D4 dicirikan oleh 
3-4 bulan basah dan 5-6 bulan kering 
dan untuk tipe iklim E3 dicirikan oleh 
<3 bulan basah dan >6 bulan kering 
(Oldeman, IrsalLar and Muladi, 1981).

Faktor keterbatasan air bukanlah 
satu-satunya faktor yang menyebabkan 
rendahnya produktivitas di lahan kering. 
Faktor jenis tanaman juga merupakan 
salah satu kendala utama di dalam 
penyelenggaraan pertanian di lahan 
kering. Dalam prakteknya, petani di 
wilayah lahan kering masih banyak 
yang mempergunakan tanaman-
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tanaman yang membutuhkan air dalam 
jumlah besar, seperti tanaman padi. 
Padahal banyak jenis tanaman lain 
yang lebih sesuai untuk kondisi lahan 
kering seperti : Jagung, Kacang Tanah, 
Kacang Hijau, Cabe Rawit, Sorghum, 
Melon, Semangka, Bawang Merah 
dan Tomat yang telah terbukti sangat 
efisien terhadap penggunaan air serta 
memiliki nilai ekonomi yang sangat 
tinggi. Upaya yang bisa dilakukan 
dengan mengimplementasikan sistem 
pertanian terpadu dimana terdapat 
budidaya tanaman, ternak, dan kotoran 
ternak dimanfaatkan untuk pembuatan 
Biogas dan Kompos.

Menurut Rodríguez, Preston, and 
Lai (1998) model pertanian terpadu 
yang dikenal selama ini; pertama, sistem 
pertanian terpadu konvensional dimana 
sistem pertanian terpadu konvensional 
seperti yang dipraktekkan oleh petani 
Ganti sudah banyak diterapkan oleh 
petani pada masa lalu namun sekarang 
sudah banyak ditinggalkan dan 
belum tentu merupakan siklus yang 
berkelanjutan, kedua, sistem pertanian 
terpadu dengan teknologi EM (effective 
micro-organisme) dimana model sistem 
pertanian terpadu dengan teknologi EM 
telah dikembangkan dengan cukup baik 
yang memadukan budidaya tanaman, 
perkebunan, peternakan, perikanan, 
dan pengolahan daur limbah secara 
selaras, serasi, dan berkesinambungan 
dengan memperhatikan kebutuhan 
input budidaya tanaman menggunakan 

prinsip penggunaan masukan luar 
rendah (low external input), misalnya 
penggunaan pupuk kimia dan pestisida 
seminimal mungkin atau bahkan 
tanpa menggunakan pupuk kimia dan 
pestisida sama sekal, ketiga, sistem 
pertanian terpadu sekaligus manajemen 
limbah terpadu (IF-IWM). Dalam 
IF&WMS limbah hayati diproses dengan 
suatu digester menghasilkan gas metah 
dan CO2, membawa ke stabilisasi caian 
dan padatan melalui aksi mikroba. 
Campuran bubur ini kemudian dilalukan 
ke tangki pengendapan dan kolam 
oksidasi, untuk perlakuan yang tepat; 
sisa-sisa dilalukan ke kolam ikan, sisa-
sisa ini menyediakan unsur hara untuk 
pertumbuhan plankton, kotoran ikan 
kemudian ditreatmen lebih lanjut untuk 
memperoleh air kolam bermineral yang 
digunakan untuk irigasi, dan keempat, 
sistem pertanian organik dimana 
merupakan salah satu bagian pendekatan 
pertanian berkelanjutan, yang di 
dalamnya  meliputi berbagai teknik 
sistem pertanian, seperti tumpangsari 
(inter-cropping), penggunaan mulsa, 
penanganan tanaman dan pasca panen. 
Pertanian organik  memiliki  ciri  khas 
dalam  hukum dan sertifikasi, larangan 
penggunaan bahan sintetik, serta 
pemeliharaan produktivitas tanah 
(Sudantha, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut di 
atas maka telah dilakukan penelitian 
tentang “Prospek Pengembangan Lahan 
Kering Sebagai Implementasi Pertanian 
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Terpadu di Desa Ganti Kecamatan Praya 
Timur”.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan informasi, peluang dan 
tantangan pengembangan lahan kering 
dengan konsep pertanian terpadu serta 
mengetahui model pendayagunaan 
lahan kering yang mungkin di 
implementasikan petani menggunakan 
konsep pertanian terpadu melalui 
pertanian organik di Desa Ganti 
Kecamatan Praya Timur.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan 

metode metode survey. Unit analisis 
dalam penelitian ini adalah petani 
Melon yang berlokasi di Dusun Tatuk 
Desa Desa Ganti Kecamatan Praya 
Timur di Kabupaten Lombok Tengah. 
Hasil wawancara yang diperoleh di 
lapangan diidentifikasi, diolah, dan 
dianalisis secara deskriptif dengan cara 
mendeskripsikan fokus kajian yang 
merupakan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Umum Lahan Kering Desa 
Ganti

Desa Ganti adalah merupakan 
salah satu Desa dari 10 Desa yang ada 
di Kecamatan Praya Timur Kabupaten 
Lombok Tengah sesuai data tahun 2018.

Secara geografis letak desa Ganti 
adalah:

- Sebelah Utara  : Desa Beleke
- Sebelah Selatan  : Desa Semoyang
- Sebelah Timur  : Desa Sukaraja
     (Lombok Timur)
- Sebelah Barat  : Desa Sengkerang

Gambar 1. Peta Desa Ganti

Berdasarkan data Desa tahun 2018 
jumlah penduduk Desa Ganti sebanyak 
10.750 orang. Laki : 5272 Perempuan : 
5.477 terdiri dari 3.359 kepala keluarga 
tersebar di 25 Dusun, sementara luas 
wilayah Desa yakni 8.257 Ha. Terdapat 
Penduduk Desa Ganti sebagian besar 
berprofesi sebagai Petani dan Buruh 
Tani, tingkat kesejahteraan Penduduk 
adalah 60% masih dalam kondisi Pra 
sejahtera atau rata-rata ekonomi 
menengah ke bawah. Selain itu potensi 
yang di miliki oleh Desa Ganti khususnya 
Sektor pertanian merupakan penghasil 
buah-buahan seperti Melon, Semangka, 
dan Mangga. Serta merupakan produksi 
bibit buah-buahan. Disamping potensi-
potensi tersebut di atas, terdapat 
kekurangan-kekurangan sarana 
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prasarana fisik terutama infrastruktur 
jalan yang kondisinya sebagian dalam 
keadaan rusak. Tingkat pemdidikan 
masyarakat Desa Ganti masih rata-rata 
rendah sementara dari segi agama 
mayoritas beragama Islam.

Selanjutnya, berdasarkan data dari 
Kepala Desa Ganti 2019 bahwa topografi 
desa Ganti adalah dataran datar, dengan 
jenis tanah termasuk kategori Vertisol/
Grumusol (liat) dengan pH sebesar 
6,0. Iklim di Desa Ganti termasuk tipe 
Iklim E dimana dicirikan oleh <3 bulan 
basah dan >6 bulan kering (Oldeman, 
dkk., 1981). Sedangkan berdasarkan 
klasifikasi Schmid dan Ferguson, Desa 
Ganti memiliki iklim D dan iklim E, yaitu 
hujan tropis dengan musim kemarau 
kering, yaitu mulai bulan November 
sampai dengan Mei, sementara curah 
hujan berkisar antara 1.000 hingga 
1.750 mm per tahun. Dengan kondisi 
iklim seperti ini lahan pertanian di Desa 
Ganti sering mengalami kekurangan 
air pada waktu penanaman sehingga 
menyebabkan rendahnya produktivitas 
hasil pertanaman bahkan tidak jarang 
mengakibatkan kegagalan panen.

2. Praktek Pertanian Terpadu
Pola integrasi antara tanaman dan 

ternak atau yang sering disebut dengan 
pertanian terpadu, adalah memadukan 
antara kegiatan peternakan dan 
pertanian. Pola ini sangatlah menunjang 
dalam penyediaan pupuk kandang 
dilahan pertanian, sehingga pola ini 
sering disebut pola peternakan tanpa 

limbah karena limbah peternakan 
digunakan untuk pupuk, dan limbah 
pertanian untuk makan ternak. 
Integrasi hewan ternak dan tanaman 
dimaksudkan untuk memperoleh  hasil 
usaha yang optimal, dan dalam rangka 
memperbaiki kondisi kesuburan tanah. 
Interaksi antara ternak dan tanaman 
haruslah  saling melengkapi, mendukung 
dan saling menguntungkan, sehingga 
dapat mendorong peningkatan efisiensi 
produksi dan meningkatkan keuntungan 
hasil usaha taninya.  

Sistem produksi ternak sapi/kerbau 
yang dikombinasi dengan lahan-lahan 
pertanian hendaknya dapat disesuaikan 
dengan jenis tanaman pangan yang 
diusahakan. Hendaknya ternak yang 
kita pelihara tidak menggangu tanaman 
yang diusahakan, bahkan mendukung.  
Dalam hal ini tanaman pangan sebagai 
komponen utamanya dan ternak 
menjadi komponen keduanya.  Misalnya 
ternak kita beri makan dari hasil limbah 
( jerami) dari sawah, atau ternak dapat 
digembalakan di pinggir atau pada lahan 
yang belum ditanami dan pada lahan 
setelah pemanenan hasil, sehingga 
ternak dapat memanfaatkan limbah 
tanaman pangan, gulma, rumput, 
semak dan hijauan pakan yang tumbuh 
di sekitar tempat tersebut. Sebaliknya 
ternak dapat mengembalikan unsur 
hara dan memperbaiki struktur tanah 
melalui urin dan kotoran padatnya.

Sebenarnya pertanian terpadu 
telah dilakukan oleh para petani. 
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Petani dapat memanfaatkan limbah 
tanamannya (misal jerami) sebagai 
pakan hewannya sehingga tidak perlu 
mencari pakan lagi, petani juga dapat 
menggunakan tenaga sapi/kerbaunya 
untuk pengolahan tanah, dan ternak 
sapi/kerbau dapat digunakan sebagai 
investasi (tabungan) yang sewaktu-
waktu membutuhkan dapat dijual untuk 
keperluan yang medesak.

Konsep pertanian terpadu ini 
perlu digalakan, mengingat sistem ini 
di samping menunjang pola pertanian 
organik yang ramah lingkungan, 
juga mampu meningkatkan usaha 
peternakan. Komoditas sapi merupakan 
salah satu komoditas yang penting 
yang harus terus ditingkatkan, sehingga 
rencana ditahun 2010 di harapkan 
mampu mencapai kecukupan daging 
nasional dapat terwujud. Oleh karena 
itu upaya ini dapat digalakan pada 
tingkat petani baik dalam rangka 
penggemukan ataupun dalam 
perbanyakan populasi, serta produksi 
susu. Dengan meningkatnya populasi 
ternak sapi akan mampu menjamin 
ketersediaan pupuk kandang di lahan 
pertanian. Sehingga program pertanian 
organik dapat terlaksana dengan baik, 
kesuburan tanah dapat terjaga, dan 
pertanian bisa berkelanjutan.

Usaha pertanian terpadu ini 
sekaligus dalam upaya pengembangan 
peternakan dapat dilakukan melaui 
sistem pinjaman modal dan sebenarnya 
telah banyak dipraktekan oleh berbagai 

pemerintah kabupaten. Program ini 
bertujuan untuk memenuhi permintaan 
konsumsi daging masyarakat, sehingga 
akan dapat mengurangi bahkan 
terlepas dari ketergantungan impor 
daging dan ternak serta meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas usaha budidaya 
ternak, sekaligus menunjang program 
pertanian organik. 

Sebenarnya integrasi ternak 
dan tanaman ini tidak terbatas pada 
budidaya tanaman padi dengan sapi 
saja, namun juga dapat dikembangkan 
integrasi dalam sistem lahan kering dan 
perkebunan. Semuanya tergantung dari 
usaha pertanian yang dikembangkan 
setempat, sehingga limbah pertaniannya 
dapat bervriasi seperti misalnya limbah 
jerami padi dilahan sawah, limbah jerami 
jagung dilahan kering, bahkan di Brebes 
limbah tanaman bawang merahpun 
dapat digunakan untuk pengembangan 
ternak. 

Sistem tumpangsari tanaman 
dan ternak banyak juga dipraktekkan 
di daerah  lahan kering Pringgabaya.  
Tujuan sistem ini adalah untuk 
pemanfaatan lahan secara optimal.  Di 
dalam sistem tumpangsari ini tanaman 
sebagai komponen utama dan tanaman 
rumput dan ternak yang merumput 
di atasnya merupakan komponen 
kedua.  Keuntungan-keuntungan dari 
sistem ini antara lain : (1) Dari tanaman 
dapat menjamin tersedianya tanaman 
peneduh bagi ternak, sehingga dapat 
mengurangi stress karena panas, 
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(2) meningkatkan kesuburan tanah 
melalui proses kembaliya air seni dan 
kotoran padatan ke dalam tanah, (3) 
meningkatkan kualitas pakan ternak, 
serta membatasi pertumbuhan gulma, 
(5) meningkatkan hasil tanaman dan (6) 
meningkatkan keuntungan ekonomis 
termasuk hasil ternaknya. 

Sistem pertanian terpadu ini tidak 
terbatas pada pengusahaan hewan 
besar saja seperti sapi dan kerbau, 
namun juga dapat dintegrasikan 
antara ternak unggas dengan tanaman 
pangan, hotikultura. Kotoran unggas 
cukup potensial dimanfaatkan sebagai 
pupuk, misalnya kandungan hara dalam 
kotoran ayam hara N cukup tinggi 
sebesar 2,6 %, P 3,1 % dan K 2,4 %. Sistem 
pertanian terpadu ini dapat menjamin 
produksi pupuk organik, sehingga dapat 
menjamin pemeliharaan kesuburan 
tanah seperti yang di praktekkan di 
daerah Pringgabaya.

Perlu diketahui bahwa pertanian 
terpadu yang dipraktekkan oleh petani 
di Desa Ganti telah berlangsung 
selama 3 tahun, dimulai dari tahun 
2016. Namun pertanian terpadu yang 
diimplementasi oleh petani Ganti 
masih bersifat konvensional. Pertanian 
terpadu konvesional yang dimaksud 
dengan melakukan tumpang sari 
antara peternakan ayam dan ikan 
dimana kotoran ayam yang terbuang 
dimanfaatkan sebagai pakan ikan, 
tumpang sari antara tanaman palawija 
dan peternakan, di mana sisa-sisa 

tanaman digunakan sebagai pakan sapi 
dan kotoran ayam digunakan sebagai 
pupuk kandang bagi pertanaman 
berikutnya. Praktek pertanian terpadu 
konvensional yang dipraktekkan oleh 
petani Ganti belum memperhatikan 
siklus yang berkelanjutan. 

Berkelanjutan dimaksud adalah 
siklus pertanian yang memanfaatkan 
sumber daya yang dapat diperbaharui 
(renewable resources) dan sumberdaya 
tidak dapat diperbaharui (unrenewable 
resources) untuk  proses  produksi  
pertanian  dengan menekan dampak 
negatif terhadap lingkungan seminimal 
mungkin. Keberlanjutan  yang  
dimaksud  meliputi:  penggunaan  
sumberdaya,  kualitas  dan kuantitas 
produksi, serta lingkungannya. Proses 
produksi pertanian yang berkelanjutan 
akan lebih mengarah pada penggunaan 
produk hayati yang ramah terhadap 
lingkungan.

Pendekatan sistem pertanian 
berkelanjutan adalah pendekatan sistem 
pertanian yang mengintegrasikan 
agroteknologi baru ke dalam sistem 
pertanian yang telah ada dengan tujuan 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan 
(quality of life). Untuk mencapai tujuan 
tersebut diperlukan suatu pendekatan 
pertanian berkelanjutan yang bersifat 
proaktif, berdasarkan pengalaman dan 
partisipatif (Sudantha, 2011).

Sistem pertanian berkelanjutan 
dapat dilaksanakan dengan 
menggunakan tiga macam model 
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sistem, yaitu sistem pertanian organik, 
sistem pertanian terpadu, dan sistem 
pertanian masukan luar rendah.

Konsep sistem pertanian terpadu 
adalah mengkombinasikan berbagai 
macam spesies tanaman dan hewan dan 
penerapan beraneka ragam teknik untuk 
menciptakan kondisi yang cocok untuk 
melindungi lingkungan juga membantu 
petani menjaga produktivitas lahan 
mereka dan meningkatkan pendapatan 
mereka dengan adanya diversifikasi 
usaha tani. Konsep ini sudah dilakukan 
di Pringgabaya hanya saja belum 
mengembangkan potensi kotoran 
ternak untuk dijadikan biogas. Petani di 
Desa Pringgabaya secara umum belum 
melaksanakan pertanian terpadu secara 
optimal.

Selanjutnya, pertanian organik 
merupakan sistem pertanian yang 
mampu menyeimbangkan secara alami 
antara produktivitas dengan berbagai 
permasalahan dalam produksi pertanian 
seperti permasalahan hama, penyakit, 
gulma dan rusaknya lingkungan serta 
dapat mempertahankan kualitas lahan 
untuk kepentingan generasi yang akan 
datang. Dalam prakteknya pertanian 
organik merupakan sistem bertani yang 
menghindarkan atau menggunakan 
seminimal mungkin masukan pupuk 
anorganik, pestisida, zat pengatur 
tumbuh, makanan tambahan dengan 
bahan kimia untuk peternakan, bahan-
bahan kimia lain yang mempunyai 
potensi membahayakan kesehatan. 

Teknologi yang diterapkan termasuk 
rotasi tanaman, teknik tanpa olah tanah, 
penggunaan residu tanaman, pupuk 
organik, pupuk hayati, pupuk hijau, dan 
hasil limbah organik pertanian lainnya 
serta penggunaan batuan alam yang 
kaya unsur hara.

Dalam prakteknya petani 
Pringgabaya kaitannya dengan pertanian 
organik baru sebatas pemberian pupuk 
anorganik sesuai dengan kebutuhan 
tanaman, artinya dengan melihat 
dampak yang ditimbulkan oleh hama, 
penyakit, dan gulma sehingga dilakukan 
antisipasi melalui penyemprotan. Untuk 
teknologi yang diterapkan belum 
memanfaatkan residu tanaman, pupuk 
organik, pupuk hayati, pupuk hijau, dan 
hasil limbah organik pertanian lainnya 
serta penggunaan batuan alam yang 
kaya unsur hara.

3. Potensi Pengembangan Pertanian 
Terpadu Di Lahan Kering

Propinsi NTB mempunyai 
keunggulan komparatif berupa potensi 
wilayah lahan kering yang cukup luas 
(sekitar 1,8 juta hektar) khususnya di 
Lombok Timur luas lahan kering (103.108 
ha). Potensi tersebut berpeluang 
besar dikembangkan untuk sektor 
kehutanan dan pertanian dalam arti 
luas guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Potensi pengembangan 
pertanian lahan kering yang cukup 
besar tersebut dibandingkan dengan 
pengembangan lahan sawah karena (1) 
sangat dimungkinkan pengembangan 
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berbagai macam komoditas pertanian 
untuk keperluan ekspor dengan luas 
dan kondisi agroekosistem yang 
cukup beragam, (2) dimungkinkan 
pengembangan pertanian terpadu 
antara ternak dan taman perkebunan/
kehutanan serta tanaman pangan, (3) 
membuka peluang kerja yang lebih 
besar dengan investasi yang relatif 
lebih kecil dibandingkan membangun 
fasilitas irigasi untuk lahan sawah, 
dan (4) mengentaskan kemiskinan 
dan keterbelakangan sebagian besar 
penduduk yang saat ini tinggal di lahan 
kering (Suwardji dkk, 2009).

Walaupun potensi lahan kering 
yang cukup besar, lahan kering yang 
ada memiliki ekosistem yang rapuh 
(fragile) dan mudah terdegradasi 
apabila pengelolaannya tidak dilakukan 
dengan cara-cara yang tepat, topografi 
umumnya berbukit dan bergunung, 
ketersediaan air tanah yang terbatas, 
lapisan olah tanah dangkal, mudah 
tererosi, teknologi diadopsi dari 
teknologi lahan basah yang tidak sesuai 
untuk lahan kering, infrastruktur tidak 
memadai, sumberdaya manusia rendah, 
kelembagaan sosial ekonomi lemah, 
perhatian pemerintah sangat kurang 
dan partisipasi berbagai pihak dalam 
pengembangan lahan kering terutama 
pihak swasta sangat kurang (Suwardji 
dan Tejowulan, 2003).

Salah satu cara yang tepat dalam 
pengelolaan lahan kering adalah 
pengelolaan dengan prinsip pertanian 

terpadu. Pertanian terpadu merupakan 
pertanian yang menggunakan ulang dan 
mendaurulang, menggunakan tanaman 
dan ternak sebagai mitra, menciptakan 
suatu ekosistem yang ”tailor-made”, dan 
meniru cara alam bekerja. Satu praktek 
budidaya aneka tanaman/aneka kultur 
yang beragam dimana “micro output” 
dari satu budidaya menjadi input 
kultur lainnya, sehingga meningkatkan 
kesuburan tanah dengan tindakan alami 
menyeimbangkan semua unsur hara 
organik yang pada akhirnya membuka 
jalan untuk pertanian organik ramah 
lingkungan dan berkelanjutan (Singh, 
2002). 

Pertanian terpadu pada 
hakekatnya adalah mengembangkan 
dan memanfaatkan seluruh potensi 
energi sehingga dapat dipanen secara 
seimbang. Pertanian melibatkan 
makhluk hidup dalam satu atau beberapa 
tahapnya dan memerlukan ruang untuk 
kegiatan itu serta jangka waktu tertentu 
dalam proses produksi. Dengan 
pertanian terpadu ada pengikatan 
bahan organik di dalam tanah dan 
penyerapan karbon lebih rendah 
dibanding pertanian konvensional yang 
pakai pupuk nitrogen dan sebagainya. 
Agar proses pemanfaatan tersebut dapat 
terjadi secara efektif dan efisien, maka 
sebaiknya produksi pertanian terpadu 
berada dalam suatu kawasan. Pada 
kawasan tersebut sebaiknya terdapat 
sektor produksi tanaman, peternakan 
maupun perikanan. Keberadaan 
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sektor-sektor ini akan mengakibatkan 
kawasan tersebut memiliki ekosistem 
yang lengkap dan seluruh komponen 
produksi tidak akan menjadi limbah 
karena pasti akan dimanfaatkan oleh 
komponen lainnya. Disamping akan 
terjadi peningkatan hasil produksi dan 
penekanan biaya produksi sehingga 
efektivitas dan efisiensi produksi akan 
tercapai (Saputra, 2002).

Selain hemat energi, keunggulan 
lain dari pertanian terpadu adalah 
petani akan memiiki beragam sumber 
penghasilan. Sistem Pertanian terpadu 
memperhatikan diversifikasi tanaman 
dan polikultur. Seorang petani bisa 
menanam padi dan bisa juga beternak 
kambing atau ayam dan menanam 
sayuran. Kotoran yang dihasilkan 
oleh ternak dapat digunakan sebagai 
pupuk sehingga petani tidak perlu 
membeli pupuk lagi. Jika panen gagal, 
petani masih bisa mengandalkan 
daging atau telur ayam, atau bahkan 
menjual kambing untuk mendapatkan 
penghasilan. 

Pertanian terpadu merupakan 
pilar kebangkitan bangsa Indonesia 
dengan cara menyediakan pangan yang 
aktual bagi rakyat Indonesia. Dalam 
segi ekonomi pertanian terpadu sangat 
menguntungkan bagi masyarakat 
karena output yang dihasilkan lebih 
tinggi dan sistem pertanian terpadu 
ini tidak merusak lingkungan karena 
sistem ini ramah terhadap lingkungan. 
Output dari pertanian terpadu juga bisa 

digunakan, selain itu limbah pertanian 
juga dapat dimanfaatkan dengan 
mengolahnya menjadi biomassa. Bekas 
jerami, batang jagung dan tebu memiliki 
potensi biomas yang besar.

Komponen penting dalam 
penerapan pertanian terpadu 
mengacu pada tiga hal; pertama, 
integrasi tanaman dan ternak; kedua, 
pengelolaan perharaan tanaman; dan 
ketiga, pertanian organik. 

Integrasi ternak dan tanaman 
dimaksudkan untuk memperoleh out 
put biomassa yang optimal dalam 
lingkungan ekologi dan sosio-ekonomi 
tertentu harus menjadi tujuan dalam 
sistem pertanian berkelanjutan. Interaksi 
yang sesuai diantara komponen-
komponen harus menghasilkan respon 
komplementari (saling melengkapi) dan 
sinergetik sehingga dapat mendorong 
peningkatan efisiensi produksi dan 
memperkuat viabilitas ekonomi dari 
sistem pertanian yang terpadu. Menurut 
CAST (1988) bahwa strategi terbaik 
untuk menciptakan viabilitas ekonomi 
adalah fleksibilitas sistem pertanian 
dalam produksi pangan dan sandang. 
Fleksibilitas usaha tersebut dapat 
dicapai melalui penurunan biaya input 
dan peningkatan diversifikasi usaha. 
Suatu perpaduan agro-ekosistem 
harus mampu memberikan pengaruh 
stabilitas yang tinggi terhadap fluktuasi 
jangka pendek dalam harga komoditas.

Sumber daya yang paling terbatas 
dalam sistem pertanian berkelanjutan 
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secara umum adalah kemampuan 
pengelolaan yang diperlukan untuk 
mengembangkan dan memelihara 
diversifikasi usaha pada tingkatan 
optimal. Sistem pertanian monokultur 
lebih banyak diusahakan dan umumnya 
kurang kompleks dibandingkan sistem 
pertanian campuran atau integrasi.

Sistem produksi ternak herbivora 
yang dikombinasi dengan lahan-lahan 
pertanian dapat disesuaikan dengan 
keadaan tanaman pangan. Ternak tidak 
berkompetisi pada lahan yang sama. 
Tanaman pangan dengan komponen 
utama dan ternak menjadi komponen 
kedua. Ternak dapat digembalakan di 
pinggir atau pada lahan yang belum 
ditanami dan pada lahan setelah 
pemanenan hasil sehingga ternak 
dapat memanfaatkan limbah tanaman 
pangan, gulma, rumput, semak dan 
hijauan pakan yang tumbuh disekitar 
tempat tersebut. Sebaliknya ternak 
dapat mengembalikan unsur hara dan 
memperbaiki struktur tanah melalui urin 
dan fecesnya. Mott (1974) melaporkan 
bahwa dari nitrogen tumbuhan dan 
mineral yang dimakan hewan di areal 
penggembalaan, sekitar 75 – 95 persen 
nitrogen dan 90 – 95 persen mineral 
dikembalikan ke tanah.

Pengelolaan perharaan tanaman 
dimaksudkan bahwa kehilangan 
unsur-unsur hara tanah sebagai akibat 
terangkut saat panen, atau tercuci 
air perkolasi atau run-off ataupun 
penguapan dikembalikan lagi ke tanah 

melalui tindakan pemupukan dengan 
pupuk organik berupa pupuk kandang, 
pupuk hijau, guano ataupun pupuk 
organik buatan yang sekarang telah 
banyak diproduksi untuk mengimbangi 
kebutuhan hara tanaman. Dalam hal 
ini pupuk organik diberikan sekedar 
sebagai tambahan dengan tujuan 
keseimbangan dan dalam jumlah yang 
tidak berlebihan.

Pertanian organik merupakan 
salah satu bagian pendekatan 
pertanian   berkelanjutan, yang di 
dalamnya  meliputi berbagai teknik  
sistem pertanian,  seperti  tumpangsari 
(inter-cropping), penggunaan mulsa, 
penanganan tanaman dan pasca 
panen. Pertanian organik  memiliki  ciri  
khas  dalam  hukum  dan  sertifikasi,  
larangan  penggunaan bahan sintetik, 
serta pemeliharaan produktivitas tanah 
(Sudantha, 2011).

The International Federation of 
Organic Agriculture Movements (IFOAM) 
menyatakan bahwa pertanian organik 
bertujuan untuk: (1) menghasilkan 
produk pertanian  yang  berkualitas  
dengan  kuantitas  memadai, (2) 
membudidayakan tanaman  secara  
alami, (3) mendorong dan meningkatkan 
siklus hidup biologis dalam  ekosistem  
pertanian, (4) memelihara dan 
meningkatkan kesuburan tanah jangka 
panjang, (5)  menghindarkan seluruh 
bentuk cemaran yang diakibatkan 
penerapan teknik pertanian, (6) 
memelihara keragaman genetik sistem 
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pertanian dan sekitarnya, dan (7)  
mempertimbangkan  dampak  sosial  
dan  ekologis  yang lebih luas dalam 
sistem usaha tani.

Berdasarkan data dari Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura NTB (2009) komoditas 
pertanian organik yang dapat 
dikembangkan di NTB dan memiliki 
potensi pasar yang baik, yaitu:
1. Tanaman Pangan (padi, jagung, 

kedelai, kacang tanah)
2. Hortikultura sayuran (brokoli, kubis 

merah, petsai, caisin, cho putih, kubis 
tunas, bayam daun, pare, kacang 
panjang, mentimun). 

3. Buah  (nangka, durian,  mangga, 
jeruk, anggur  dan manggis), 

4. Perkebunan (kelapa,  jambu mete, 
cengkeh,  pisang, vanili dan kopi),

5. Rempah dan obat (Jahe, kunyit,  dan 
temu-temuan lainnya),

Beberapa kendala yang mungkin 
dihadapi dalam pengembangan 
pertanian organik, antara lain:
1. Adanya hama/penyakit  “migran” 

dari kebun/sawah  yang non-organik 
ke organik, sehingga produktivitas 
lahan menjadi semakin rendah. 

2. Akibat rendahnya produksi tidak 
bisa mengimbangi permintaan pasar 
yang ada. 

3. Dalam pertanian organik yang 
murni disyaratkan tanah relatif 
masih “perawan”, padahal penelitian 
menunjukkan bahwa tanah pertanian 
di Indonesia sudah jenuh fosfat. 

4. Pasar terbatas, karena produk 
organik hanya dikonsumsi oleh 
kalangan tertentu saja. 

5. Kesulitan menggantungkan pasokan 
dari alam. Pupuk misalnya, harus 
mengerahkan suplai kotoran ternak 
dalam  jumlah besar dan kontinu.

Menurut Sudantha (2011) ada dua 
model pertanian organik yang dapat 
diterapkan pada tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan rempah/
obat  yaitu: model perharaan terpadu 
dan model pengelolaan hama dan 
penyakit terpadu (PHT).

Model Perharaan tanaman terpadu 
merupakan rekayasa di bidang tanah, 
meliputi:
a) Teknologi daur ulang limbah 

pertanian menggunakan bakteri 
Azospirillum dan jamur Trichoderma. 
Selain itu penggunaan pupuk hijau 
seperti Sesbania rostrata, Albizia 
falcataria dan biomasa Azola. 
Tanaman-tanaman ini mampu 
menyuplai nitrogen secara terus 
menerus.

b) Teknologi Pupuk Hayati: Nitrogen, 
dengan menginokulasi bakteri 
Rhizobium, Azotobacter dan 
Azospirillum ke dalam tanah dalam 
bentuk inokulan yang sudah banyak 
diperdagangkan. Fosfor dengan 
menginokulasi bakteri/jamur pelarut 
P atau mikoriza. Penggunaan pupuk 
kandang baik yang berasal dari 
ternak ruminan (sapi dan kambing) 
maupun ternak unggas (ayam dan 
itik).
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c) Keseimbangan Pupuk Anorganik: 
Dalam praktek sehari-hari, upaya 
penyuburan tanah tidak cukup 
hanya memberikan pupuk organik 
atau anorganik saja, melainkan 
kedua-duanya saling dibutuhkan 
dalam porsi yang seimbang.

Pengelolaan hama dan penyakit 
dilakukan dengan penerapan konsep PHT 
yaitu dengan mengupayakan sebesar-
besarnya pemanfaatan unsur-unsur 
alami, sedangkan penggunaan pestisida 
kimiawi dilakukan secara bijaksana 
apabila unsur-unsur lingkungan sudah 
tidak mampu lagi mengendalikan 
hama dan penyebab penyakit. Sebagai 
upaya untuk meminimalisir resiko 
penggunaan pestisida maka penerapan 
PHT konvensional perlu ditingkatkan 
menjadi PHT Biointensive  berbasis 
pertanian berkelanjutan. 

Teknologi PHT Biointensive 
pada prinsipnya sama dengan 
PHT Konvensional, perbedaannya 
adalah pendekatan ekologinya 
lebih ditekankan pada kondisi yang 
menguntungkan musuh alaminya dan 
merugikan OPT dengan cara mendesign 
ulang agroekosistemnya dan lebih 
mengutamakan kesehatan lingkungan 
secara berkelanjutan.

PHT Biointensive sebenarnya 
merupakan tingkatan yang lebih 
tinggi dari PHT Konvensional yaitu 
pengelolaan OPT dilakukan berdasarkan 
ekologi OPT.  Langkah pertama yang 
dilakukan adalah mendiagnosis secara 

akurat biologi OPT dan organisme 
bermanfaat yang berasosiasi dengan 
OPT dan interaksinya dalam lingkungan 
usahatani. Pengetahuan lengkap dari 
perkembangan OPT yang penting 
adalah hubungannya fase lemah dalam 
siklus hidupnya. Fase lemah dalam 
siklus hidup ketika OPT peka terhadap 
perlakuan pengendalian. Pengelolaan 
OPT harus sesuai dengan alat dan 
teknik dari PHT Biointensive dalam 
mengelola beberapa OPT. Sebagai 
pengganti pestisida kimiawi digunakan 
biopestisida atau biorational pesticide 
yaitu formulasi pestisida yang berasal 
dari bahan alami dan mikroorganisme. 
Biorational pesticide mempunyai 
spektrum sempit dan aman terhadap 
lingkungan.  Pestisida nabati misalnya 
nimba, tuba, cengkeh. Pestisida mikroba 
seperti  bakteri Basillus thuringiensis 
(Bt), jamur Beauveria bassiana (Bb) dan 
Metarhizium anisopliae (Ma) untuk 
pengendalian hama, jamur Trichoderma 
harzianum (Th) dan Gliocladium virens 
(Gv) untuk pengendalian patogen 
(Sudantha, 2000). 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diatas terbatas pada 
penelitian ini maka diperoleh simpulan 
sebagai berikut :
1. Lahan kering di Desa Ganti 

dengan melihat ciri khas dan 
keragaman iklim, fisiografi, dan 
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tanah, serta kondisi sosial ekonomi 
masyarakat yang cukup beragam 
sangat reprensentatif untuk lokasi 
pengkajian dan pengembangan 
budidaya pertanian lahan kering 
secara terpadu.

2. Implementasi pertanian terpadu 
yang dikembangkan adalah 
integrasi ternak (sapi, ikan, ayam) 
dengan tanaman utama Melon yang 
di tumpangsarikan dengan cabai, 
tomat, dan jagung.

3. Pertanian terpadu modern melalui 
pertanian organik merupakan model 
yang ditawarkan di Desa Ganti, 
model tersebut adalah pengelolaan 
perharaan terpadu dan PHT 
Biointensif.

Saran
Dari uraian dan simpulan diatas 

maka perlu dilakukan penelitian secara 
komprehensif di lapangan tentang 
penerapan konsep pertanian terpadu 
terkait dengan pengelolaan pertanian 
organik untuk berbagai komoditas 
hortikultura di Nusa Tenggara Barat.
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ABSTRAK
Penerapan e-commerce telah menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan ke-
berhasilan wirausaha pertanian di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Penelitian 
bertujuan untuk menganalisis sikap pemuda terdidik peserta program Penumbuhan 
Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) terhadap penerapan e-commerce dalam 
menjalankan wirausaha pertanian. Penelitian menggunakan metode survai. Peneli-
tian dilaksanakan pada Mei sampai dengan Oktober 2018. Sample penelitian seban-
yak 300 orang responden dipilih dengan teknik simple random sampling, meliputi 
mahasiswa dan alumni yang menjadi peserta PWMP tahun 2016 dan 2017, dari tiga 
perguruan tinggi vokasional dan empat perguruan tinggi umum di wilayah Jawa, 
Indonesia. Variabel penelitian meliputi: sikap terhadap penerapan e-commerce dan 
pengalaman diri menerapkan e-commerce dalam berwirausaha pertanian. Data dia-
nalisis menggunakan rerata dan uji Spearman-rank correlation (p=0,05). Hasil peneli-
tian menunjukkan bahwa sikap pemuda terdidik peserta PWMP terhadap penerapan 
e-commerce dalam berwirausaha pertanian adalah positf (Mean=3,17). Pengalaman 
diri menerapkan e-commerce dalam berwirausaha pertanian masih dalam kategori 
kadang-kadang (Mean=1,78). Terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara si-
kap pemuda terdidik peserta PWMP terhadap wirausaha pertanian dengan pengal-
amannya dalam menerapkan e-commerce dalam berwirausaha pertanian (rs=0,467). 
Untuk mendorong terwujudnya perilaku menerapkan e-commerce yang kuat dan 
konsisten sehingga mendukung keberhasilan wirausaha pertanian pemuda terdidik 
peserta PWMP, maka perlu disertai dengan adanya upaya membentuk sikap yang 
positif terhadap penerapan e-commerce dalam.wirausaha pertanian, di antaranya 
dengan persuasi dan fasilitasi berupa pelatihan pengembangan dan pemanfaatan 
e-commerce dalam wirausaha pertanian.

Kata kunci: Sikap, pemuda terdidik, peserta PWMP, e-commerce, pengalaman diri, 
wirausaha pertanian.

PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian di 

Indonesia masih dihadapkan pada 
permasalahan regenerasi sumber daya 
manusia yang tidak berjalan dengan 

baik. Penyebab dari permasalahan ini 
salah satunya adalah karena semakin 
menurunnya minat pemuda untuk 
bekerja di sektor pertanian (Pusdiktan 
2017). Data Badan Pusat Statistik (BPS) 
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menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 
tahun 2014-2018, persentase tenaga 
kerja pertanian terhadap angkatan kerja 
nasional terus mengalami penurunan, 
yaitu pada tahun 2014 sebesar 34%, dan 
pada tahun 2018  menjadi 30%. Tenaga 
kerja pertanian pada periode tahun 
2016-2018 didominasi oleh kelompok 
umur 60 tahun ke atas dan jumlahnya 
cenderung meningkat. Sedangkan 
tenaga kerja pada kelompok umur 
produktif, terutama yang termasuk 
kategori pemuda (15-35 tahun), 
jumlahnya cenderung menurun (BPS, 
2018). 

Pemerintah Indonesia melalui 
Kementerian Pertanian telah 
melakukan beberapa upaya strategis 
untuk mengatasi permasalahan yang 
dihadapi, salah satunya yaitu melalui 
upaya Penumbuhan Wirausahawan 
Muda Pertanian (PWMP). Upaya ini 
dapat dipandang sebagai strategi untuk 
menarik generasi muda, khususnya 
yang terdidik, untuk terlibat dan 
berperan aktif dalam membangun 
sektor pertanian. Agumagu et al. 
(2017) menyatakan bahwa pemuda 
perlu dilibatkan dalam pertanian untuk 
memastikan berjalannya regenerasi 
pertanian.

Sasaran utama PWMP di 
antaranya adalah mahasiswa Sekolah 
Tinggi Penyuluhan Pertanian (saat ini 
Politeknik Pembangunan Pertanian) dan 
alumni perguruan tinggi yang bekerja 
sama dengan Kementerian Pertanian. 

PWMP memberikan pembelajaran 
kewirausahaan bagi peserta, baik 
mahasiswa maupun alumni, dengan 
menerapkan metode experiental 
learning, yaitu dengan memberikan 
pengalaman nyata berwirausaha 
pertanian. Peserta PWMP diberi 
pelatihan kewirausahaan, kemudian 
diberi modal start-up untuk memulai 
usaha pertanian, pendampingan, 
pengawalan, monitoring dan 
evaluasi (Kepmentan No. 14/Kpts/
SM.210/J/03/16; Kepmentan No. 10/
Kpts/SM.210/1/05/2019). Dalam hal ini, 
generasi muda terdidik peserta PWMP 
memiliki pengalaman langsung dan 
nyata berwirausaha pertanian.

Era industri 4.0 dan masyarakat 
5.0 menuntut penerapan teknologi, 
khususnya teknologi digital, dalam 
berbagai aspek kehidupan, termasuk 
dalam berwirausaha. Berbagai aktivitas 
bisnis saat ini telah banyak dilakukan 
dengan memanfaatkan teknologi 
digital, di antaranya yaitu penerapan 
e-commerce dalam transaksi jual-beli. 
Penerapan e-commerce dalam aktivitas 
wirausaha saat ini telah berkembang 
pesat, sebagaimana ditunjukkan 
dengan tumbuhnya berbagai jenis 
online shop dan bisnis startup digital 
lainnya. Penerapan e-commerce saat 
ini dapat menjadi kebutuhan dan salah 
satu faktor penentu yang penting 
dalam mewujudkan keberhasilan 
wirausaha. Berkaitan dengan itu, maka 
aktivitas wirausaha pertanian, termasuk 
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pembelajaran melalui PWMP, sudah 
seharusnya didesain untuk beradaptasi 
dan mengikuti serta memanfaatkan 
peluang dari perkembangan era industri 
4.0 dan masyarakat 5.0 tersebut. 
Peserta PWMP hendaknya didorong 
untuk mampu menerapkan dan 
mengembangkan e-commerce dalam 
berwirausaha pertanian.

Untuk mendukung upaya 
penerapan dan pengembangan 
e-commerce dalam praktik wirausaha 
yang dijalankan peserta PWMP, maka 
perlu dilakukan berbagai studi yang 
mendukung, seperti studi tentang sikap 
peserta PWMP terhadap penerapan 
e-commerce dalam wirausaha pertanian. 
Sikap merupakan salah satu faktor 
penentu niat dan perilaku yang paling 
penting (Fishbein dan Ajzen, 2010). 
Berdasarkan teori perilaku terencana 
(planned behavior theory), sikap menjadi 
salah satu prediktor utama untuk niat 
dan perilaku (Ajzen, 1991). Ajzen (2005) 
mengemukakan bahwa berdasarkan 
planned behavior theory, sikap dianggap 
sebagai anteseden pertama dari intensi 
perilaku. Sikap merupakan kepercayaan 
positif atau negatif untuk menampilkan 
suatu perilaku tertentu. Kepercayaan 
(belief) ini disebut sebagai behavior belief. 
Seseorang akan berniat melakukan 
suatu perilaku ditimbang berdasarkan 
evaluasi terhadap konsekuensinya. 
Sikap tersebut dipercaya memiliki 
pengaruh langsung terhadap intensi 
berperilaku dan dihubungkan dengan 

norma subjektif dan kontrol perilaku. Hal 
ini menunjukkan bahwa sikap memiliki 
arti penting dalam membentuk perilaku 
tertentu. 

Baron dan Byrne (2003) 
mengemukakan bahwa psikolog sosial 
memandang sikap sebagai sesuatu 
yang penting dan menempatkan studi 
tentang sikap sebagai isu sentral. Hal 
ini tidak hanya disebabkan oleh karena 
sikap memiliki sifat yang sulit untuk 
diubah, tetapi juga terdapat beberapa 
alasan penting lainnya. Pertama, sikap 
sangat mempengaruhi pemikiran sosial 
seseorang. Sikap beroperasi sebagai 
skema atau kerangka kerja mental yang 
membantu untuk menginterpretasi dan 
memproses berbagai jenis informasi, 
sehingga sikap mempengaruhi 
pemikiran seseorang terhadap isu, orang, 
objek, atau kelompok dengan kuat. 
Kecenderungan untuk mengevaluasi 
stimuli sebagai sesuatu yang positif 
atau negatif, disukai atau tidak disukai, 
merupakan sebuah langkah awal dalam 
usaha seseorang memahami dunia 
sosial. Sikap merefleksikan sebuah dasar 
yang penting dan awal dari pemikiran 
sosial. 

Kedua, sikap seringkali 
mempengaruhi perilaku seseorang. 
Hal ini terutama terjadi pada saat sikap 
yang dimiliki kuat dan mantap. Oleh 
karena sikap mempengaruhi perilaku, 
maka memahami sikap seseorang dapat 
membantu dalam memprediksikan 
perilaku orang tersebut dalam konteks 
yang luas. Selain itu, pada saat objek 
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sikap adalah orang, maka sikap yang 
dimiliki seseorang terhadap orang lain 
akan memainkan peranan penting 
dalam interaksinya dengan orang lain 
tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
perilaku pemuda terdidik peserta 
PWMP dalam menerapkan e-commerce 
dalam wirausaha pertanian, dapat 
diprediksi apabila dipahami sikapnya 
terhadap penerapan e-commerce dalam 
wirausaha pertanian. Tujuan penelitian 
secara umum adalah menganalisis 
sikap pemuda terdidik peserta PWMP 
terhadap wirausaha pertanian. Tujuan 
secara khusus, yaitu:
1. Mendeskripsikan karakter personal 

pemuda terdidik peserta PWMP;
2. Menganalisis sikap pemuda terdidik 

peserta PWMP terhadap penerapan 
e-commerce dalam wirausaha 
pertanian;

3. Menganalisis pengalaman diri 
pemuda terdidik peserta PWMP 
dalam menerapkan e-commerce 
dalam berwirausaha pertanian;

4. Menganalisis hubungan antara sikap 
pemuda terdidik peserta PWMP 
terhadap penerapan e-commerce 
dalam wirausaha pertanian dengan 
pengalamannya menerapkan 
e-commerce dalam berwirausaha 
pertanian.

METODOLOGI
Penelitian menggunakan metode 

survai. Penelitian dilaksanakan pada 
Mei sampai dengan Oktober 2018. 

Penelitian dilaksanakan terhadap 
peserta PMWP tahun 2016 dan 2017 
yang terdiri atas: (1) mahasiswa di tiga 
perguruan tinggi vokasional, yaitu 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 
(STPP) Bogor yang berada di Provinsi 
Jawa Barat, STPP Magelang di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan STPP 
Malang di Provinsi Jawa Timur; dan (2) 
alumni UNPAD Bandung, IPB Bogor, 
UGM Yogyakarta, dan UB Malang. 
Sample penelitian sebanyak 300 orang 
responden dipilih dengan teknik simple 
random sampling. Variabel penelitian 
meliputi: sikap terhadap penerapan 
e-commerce dan pengalaman diri 
menerapkan e-commerce dalam 
berwirausaha pertanian. Sikap diukur 
dengan menggunakan Skala Likert yaitu 
sangat tidak setuju (0), tidak setuju (1), 
ragu-ragu (2), setuju (3), dan sangat 
setuju (4). Demikian pula pengalaman 
diri diukur dengan skala Likert yaitu 
tidak pernah (0), jarang (1), kadang-
kadang (2), sering (3), dan sangat sering 
(4). Statistik deskriptif yang meliputi 
persentase dan rerata digunakan untuk 
menggambarkan dan menganalisis 
karakter personal reponden, sikap, 
dan pengalaman diri menerapkan 
e-commerce. Statistik inferensial 
yaitu uji Spearman-rank correlation 
(p=0,05) digunakan untuk menganalisis 
hubungan antara sikap dengan 
pengalaman diri pemuda terdidik 
peserta PWMP dalam menerapkan 
e-commerce dalam wirausaha pertanian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Personal Pemuda 
Terdidik Peserta PWMP

Sebagian besar pemuda terdidik 
peserta PWMP yang menjadi responden 
adalah perempuan (51,67%). Umur 
rata-rata responden yaitu 22,59 tahun, 
mayoritas berada pada kelompok umur 
19-22 tahun. Latar belakang pekerjaan 
orang tua responden sebagian besar 
terkait dengan pertanian (54,33%). 
Berdasarkan lingkungan masyarakat 
asalnya, sebagian besar responden 
berasal dari masyarakat pedesaan 
yang berbasis pertanian (63,33%). 
Keluarga dan masyarakat dengan latar 
belakang pertanian memungkinkan 
untuk memberikan informasi tentang 
pertanian dan wirausaha pertanian 
secara lebih mudah kepada responden, 
sehingga dapat membentuk sikap 
responden terkait wirausaha pertanian. 
Baron dan Byrne (2003) mengatakan 
bahwa keluarga dan orang tua 
memainkan peran penting dalam 
pembentukan sikap kaum muda.

Sikap dan Pengalaman Diri Pemuda 
Terdidik Peserta PWMP dalam 
Penerapan E-Commerce dalam 
Wirausaha Pertanian

E-commerce menjadi salah satu 
strategi efektif masa kini yang banyak 
dimanfaatkan pada berbagai aktivitas 
wirausaha, seperti online shop dan 
electronic shopping mall.  Electronic 
commerce atau e-commerce merupakan 
penggunaan komputasi dan komunikasi 
berbasis internet untuk menjalankan 

proses bisnis. E-commerce adalah 
proses melakukan transaksi bisnis di 
lingkungan perdagangan online dan 
real-time. E-commerce menyediakan 
cara berbagi informasi bisnis yang efisien 
dan hemat biaya, menjaga hubungan 
bisnis, dan melakukan transaksi bisnis 
melalui jaringan telekomunikasi (Saha 
dan Karmakar, 2004). Kaur et al. (2015) 
menyatakan bahwa e-commerce 
memberikan kemampuan jual-beli 
produk, informasi, dan layanan atau 
jasa, melalui internet, atau fasilitas online 
lainnya. E-commerce secara sederhana 
dapat dipahami sebagai perdagangan 
berbasis elektronik khususnya internet, 
yaitu aktivitas promosi dan jual beli 
barang dan/atau jasa melalui sistem 
elektronik, seperti internet dan 
jaringan komputer. E-commerce dapat 
mencakup aktivitas transfer dana secara 
elektronik, transaksi keuangan secara 
online, dan sebagainya. Pour (2004) 
mengemukakan bahwa e-commerce 
saat ini telah menjadi penting seiring 
dengan kebangkitan ekonomi informasi 
dan lingkungan bisnis global yang 
sangat kompetitif. 

Sikap pemuda terdidik peserta 
PWMP terhadap penerapan e-commerce 
dalam wirausaha pertanian diartikan 
sebagai kecenderungan pemuda terdidik 
peserta PWMP untuk menyetujui atau 
tidak menyetujui, mendukung atau tidak 
mendukung, penerapan e-commerce 
dalam pelaksanaan wirausaha di sektor 
pertanian, meliputi penerapannya dalam 
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pemasaran produk, dan kerjasama atau 
networking. Penerapan e-commerce 
yang dimaksud adalah pemanfaatan 
fasilitas perdagangan berbasis 
elektronik, khususnya internet, dalam 
aktivitas pemasaran yang meliputi 
penjualan dan kerjasama pemasaran 
produk. Fasilitas perdagangan berbasis 
elektronik dapat berbentuk fasilitas 
transfer dana secara elektronik seperti 
mesin atm dan m-banking, fasilitas 
transaksi jual beli secara online seperti 
online shop, dan fasilitas penjualan 
produk berupa media sosial dan media 
berbasis internet lainnya.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa 
secara keseluruhan mayoritas pemuda 
terdidik peserta PWMP yang menjadi 
responden penelitian menyetujui 
penerapan e-commerce dalam 
berwirausaha pertanian (Mean=3,17). 
Salah satu karakteristik penting yang 
dimiliki pemuda saat ini, terutama 
dalam kaitannya dengan berwirausaha, 
adalah terbiasa menggunakan fasilitas 
berbasis internet dan mereka mudah 
untuk mengenali teknologi internet, 
mempelajari berbagai hal dari internet, 
dan aktif menggunakan media sosial 
sebagai salah satu bentuk teknologi 
berbasis internet (Zmarlicki dan 
Jablonska, 2007; Orifah et al., 2017). 
Penelitian telah mengidentifikasi 
bahwa hampir seluruh pemuda terdidik 
peserta PWMP yang menjadi responden 
penelitian telah memanfaatkan media 
sosial dalam aktivitas wirausaha 

pertaniannya, terutama Whatsapp, 
Instagram, Facebook, dan Line. 
Karakteristik pemuda yang aktif 
menggunakan teknologi berbasis 
internet dan pengalaman menggunakan 
teknologi berbasis internet tersebut 
dalam aktivitas wirausaha pertaniannya, 
dapat menjadi pendorong sikap 
pemuda terdidik peserta PWMP yang 
positif terhadap penerapan e-commerce 
dalam wirausaha di sektor pertanian.

Pengalaman diri mengacu pada 
pengalaman langsung menerapkan 
e-commerce dalam berwirausaha 
pertanian. Fazio dan Zanna (1981) 
mengatakan bahwa pengalaman 
langsung mengacu pada pengalaman 
melakukan, atau perilaku sebelumnya 
(prior behavior) yang bersifat 
melakukan. Pengalaman diri dapat 
memiliki keterkaitan yang kuat dengan 
sikap karena pengalaman diri langsung 
merupakan faktor yang paling mendasar 
dalam pembentukan sikap seseorang. 
Meskipun terdapat banyak faktor 
penentu, namun pembentukan sikap 
tetap memerlukan pengalaman diri 
(Oskamp dan Schultz, 2005).

Pengalaman diri pemuda terdidik 
peserta PWMP dalam menerapkan 
e-commerce dalam berwirausaha 
pertanian, menunjukkan perilaku 
melakukan aktivitas memanfaatkan 
e-commerce dalam menjalankan 
wirausaha pertanian, yang telah 
dialami langsung oleh pemuda terdidik 
melalui PWMP. Pengalaman diri dalam 
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hal ini diukur berdasarkan frekuensi 
memanfaatkan fasilitas e-commerce 
dalam berbagai aktivitas wirausaha 
yang dijalankan peserta PWMP, baik 
dalam hal pemasaran, networking, 
maupun aktivitas lainnya. Tabel 1 
menunjukkan bahwa pengalaman 
diri menerapkan e-commerce dalam 
berwirausaha pertanian masih dalam 
kategori kadang-kadang (Mean=1,78). 
Artinya, pemuda terdidik peserta PWMP 

masih termasuk kadang-kadang dalam 
memanfaatkan e-commerce untuk 
mendukung usahanya. Hasil penelitian 
demikian memberikan implikasi bahwa 
PWMP masih memerlukan peningkatan 
dalam hal mendorong pesertanya 
untuk lebih mengoptimalkan 
penerapan e-commerce dalam aktivitas 
wirausahanya, dalam  upaya mendukung 
terwujudnya keberhasilan usaha peserta 
PWMP.

Tabel 1. Sikap pemuda terdidik peserta PWMP dan pengalaman dirinya dalam 
menerapkan e-commerce dalam wirausaha pertanian

Variabel Mean SD
Sikap pemuda terdidik peserta PWMP terhadap penerapan e-commerce dalam 
wirausaha pertanian

3,17 0,497

Pengalaman diri pemuda terdidik peserta PWMP dalam menerapkan e-commerce 
dalam berwirausaha pertanian

1,78 0,828

Sumber: Analisis Data Primer (2018).

Keterkaitan antara Sikap Pemuda 
Terdidik Peserta PWMP terhadap 
Penerapan E-Commerce dalam 
Wirausaha Pertanian dengan 
Pengalaman Diri Menerapkan 
E-Commerce dalam Wirausaha 
Pertanian

Tabel 2 memperlihatkan bahwa 
terdapat korelasi positif yang signifikan 
antara sikap pemuda terdidik peserta 
PWMP terhadap wirausaha pertanian 
dengan pengalamannya dalam 
menerapkan e-commerce dalam 
berwirausaha pertanian (rs=0,467). Hasil 
penelitian tersebut mengindikasikan 
bahwa sikap pemuda terdidik 
peserta PWMP terhadap penerapan 
e-commerce dalam wirausaha pertanian 
dapat ditentukan oleh pengalaman 

diri menerapkan e-commerce dalam 
wirausaha pertanian, dan juga sebaliknya. 
Sebagaimana telah dikemukakan di 
atas, bahwa pemuda terdidik peserta 
PWMP cenderung memiliki sikap positif 
terhadap penerapan e-commerce 
dalam wirausaha pertanian, namun 
pengalaman nyatanya memanfaatkan 
e-commerce dalam wirausaha pertanian 
masih termasuk dalam kategori 
kadang-kadang. Kondisi demikian 
dapat memberikan beberapa implikasi, 
yaitu pertama, sikap positif yang dimiliki 
pemuda terdidik peserta PWMP terkait 
penerapan e-commerce belum kuat 
dan stabil, sehingga belum mampu 
membangun perilaku memanfaatkan 
e-commerce yang positif pula. Kedua, 
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untuk membentuk sikap pemuda 
terdidik peserta PWMP yang kuat dan 
stabil, maka perlu strategi peningkatan 
kualitas pengalaman diri menerapkan 
e-commerce oleh pemuda terdidik 
peserta PWMP dalam menjalankan 
aktivitas usahanya. Ketiga, upaya 
peningkatan kualitas pengalaman diri 
pemuda terdidik pesera PWMP dalam 
menerapkan e-commerce akan dapat 
membangun dan membentuk sikap 
positif pemuda terdidik peserta PWMP 
terhadap penerapan e-commerce dalam 
wirausaha pertanian, yang lebih kuat 
dan konsisten. 

Hasil penelitian yang menunjukkan 
adanya hubungan yang nyata antara 
sikap pemuda terdidik peserta PWMP 
dengan pengalaman diri menerapkan 
e-commerce dalam wirausaha 
pertanian, dimungkinkan terjadi karena 
pengalaman menerapkan e-commerce 
yang dialami langsung oleh generasi 
muda terdidik, dapat memberikan 
informasi terkait penerapan e-commerce 
dalam wirausaha pertanian, sehingga 
dari informasi yang diperoleh tersebut 
akan membentuk kepercayaan generasi 
muda terdidik terhadap penerapan 
e-commerce dalam wirausaha 
pertanian, dan kemudian kepercayaan 
tersebut menentukan sikapnya 
terhadap penerapan e-commerce 
dalam wirausaha di sektor pertanian. 
Fishbein dan Ajzen (1975) menyatakan 
bahwa sikap seseorang terhadap objek 
tertentu ditentukan oleh informasi 

tentang objek tersebut. Dalam hal 
ini, informasi tentang suatu objek 
sikap yang diperoleh seseorang, akan 
membentuk kepercayaannya terhadap 
objek sikap tersebut, dan kemudian 
kepercayaannya tersebut menentukan 
sikapnya terhadap objek sikap. Hasil 
penelitian sejalan dengan temuan 
Afzal et al. (2016) yang menunjukkan 
bahwa pengalaman mengoperasikan 
komputer dan pengalaman bekerja 
berhubungan nyata dengan sikap 
penyuluh terhadap e-extension; 
penelitian Nystrand et al. (2013) yang 
memberikan hasil bahwa pengalaman 
diri langsung mengkonsumsi ikan 
yang positif berkontribusi pada sikap 
positif anak-anak dan remaja terhadap 
konsumsi ikan; dan penelitian Hekman 
(2007) yang menunjukkan bahwa faktor 
kontak dan pengalaman pribadi dengan 
wirausahawan memiliki pengaruh yang 
jauh lebih kuat pada sikap pemuda 
terhadap wirausahawan, dibandingkan 
dengan faktor orang tua, guru, teman 
dan lainnya.
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Tabel 2. Korelasi antara sikap pemuda terdidik peserta PWMP dengan pengalaman 
diri menerapkan e-commerce dalam wirausaha pertanian

Variabel Mean
Sikap pemuda terdidik peserta PWMP terhadap penerapan e-commerce dalam 
wirausaha pertanian

3,17

Pengalaman diri pemuda terdidik peserta PWMP dalam menerapkan e-commerce 
dalam berwirausaha pertanian

1,78

Korelasi rs P
Sikap ↔ Pengalaman Diri 0,467 ** 0,000

Keterangan: * Significant at 0.05 (2-tailed); ** Significant at 0.01 (2-tailed).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Penelitian telah mengidentifikasi 

bahwa pemuda terdidik peserta PWMP 
memiliki sikap positif terhadap penerapan 
e-commerce dalam menjalankan 
wirausaha di sektor pertanian. Ini 
merupakan potensi dalam upaya 
mendorong pemuda terdidik peserta 
PWMP untuk lebih mengoptimalkan 
pemanfaatan e-commerce sehingga 
mendukung keberhasilan usahanya. 
Meskipun demikian, pengalaman 
nyata pemuda terdidik peserta PWMP 
dalam menerapkan e-commerce 
dalam berwirausaha pertanian masih 
belum optimal. Untuk itu, diperlukan 
strategi peningkatan pengalaman diri 
pemuda terdidik peserta PWMP dalam 
menerapkan e-commerce. Dalam hal ini, 
diperlukan upaya persuasi dan fasilitasi 
berupa pelatihan pengembangan 
dan pemanfaatan e-commerce dalam 
wirausaha pertanian. Dengan upaya 
tersebut, pemuda terdidik peserta 
PWMP dimungkinkan memiliki 
kemampuan dan sikap positif yang 
lebih kuat, sehingga akan mendorong 
terwujudnya perilaku menerapkan 

e-commerce yang kuat dan konsisten, 
dan lebih mendukung keberhasilan 
wirausaha pertanian pemuda terdidik 
peserta PWMP.
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SEBAGAI PENGGANTI BUNGKIL KEDELAI DALAM RANSUM TERNAK
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PENDAHULUAN
Bungkil kedelai merupakan bahan 

pakan sumber protein yang banyak 
digunakan dalam susunan ransum ternak. 
Penggunaan bungkil kedelai dalam 
ransum unggas bahkan menempati 
posisi tertinggi dibandingkan sumber 
protein lainnya (Sterling et al. 2002). 
Bungkil kedelai sebagai bahan pakan 
impor memiliki harga yang cukup 
mahal sehingga membuat peternak 
maaupun nutritionist industri pakan 
mencari alternatif sumber protein 
pengganti bungkil kedelai. Indigofera 
zolligeriana merupakan salah satu jenis 
hijauan pakan ternak unggul dan telah 
banyak dikembangkan di Indonesia. 
Pemanfaatannya untuk mensubtitusi 
bungkil kedelai menjadi salah satu 
fokus para peneliti (Abdullah et al. 2012; 
Abdullah 2014, Akbarillah et al. 2011, 
Ali et al 2014, Faradillah et al. 2015, 
Palupi et al 2014, Santi 2017, Suharlina 
et al. 2016, Tarigan 2011). Berbagai 
keunggulan yang terdapat pada 
Indigofera zollingeriana menjadi potensi 
besar untuk mengurangi penggunaan 
bungkil kedelai sebagai sumber protein 
asal impor dengan bahan pakan hijauan 
lokal yang memiliki produksi dan kualitas 
unggul. Aplikasi pemberian Indigofera 
zollingeriana pada ternak telah banyak 

diteliti dengan hasil atau respon yang 
bervariasi. 
Keunggulan Indigofera zollingeriana

I. zolligeriana memiiki banyak 
keunggulan baik dari segi proses 
budidaya maupun kandungan 
nutrisinya. Tanaman ini cukup mudah 
dikembangiakkan melalui penanaman 
biji. Produksi bahan keringnya cukup 
tinggi (7-10 ton BK ha-1 panen-1), 
memiiki kemampuan tumbuh kembali 
yang cepat, serta tahan terhadap 
kekeringan (Abdullah 2014). Ali et al. 
(2014) menyebutkan bahwa produksi I. 
zollingeriana yang ditanam pada lahan 
gambut lebih tinggi (35 ton BK ha-1  

tahun-1) dibandingkan tanaman lamtoro, 
Leucaena leucocephala (3.2 ton BK ha-1  

tahun-1). Kualitas nutrisi I. zollingeriana 
cukup baik dilihat dari kandungan 
protein (29.16%) dan β-karotennya 
(507.6 mg kg-1) yang tinggi (Abdullah 
2014 dan Palupi et al. 2014). 
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Tabel 1. Komposisi proksimat (%) bahan pakan sumber protein

Bahan Bahan 
kering (%)

Dalam 100% BK (%)

Abu Protein 
kasar

Lemak 
kasar

Serat 
kasar

Bahan ekstrak 
tanpa nitrogen

Bungkil kedelai1) 88.1 7.2 53.5 1.8 4.9 32.6
Tepung ikan2) 86.0 24.1 61.2 7.9 2.6 4.2
Indigofera zollingeriana3) 88.11 6.14 29.16 3.62 14.02 47.06
Calliandra callothyrsus1) 34.9 6.3 20.8 2.4 25.2 45.30
Leucaena leucocephala1) 29.9 8.5 23.3 4.0 19.9 44.30

: Heuze et al. (2019); 2) : Hartadi et al. (1989); 3) : Abdullah (2014)

Kualitas Protein Indigofera 
zollingeriana

Kandungan protein kasar I. 
zollingeriana cukup tinggi dibandingkan 
jenis tanaman legume lainnya seperti 
lamtoro dan kaliandra, meskipun masih 
lebih rendah dibandingkan bungkil 
kedelai dan tepung ikan (Tabel 1). 
Berdasarkan komposisi asam aminonya, 
I. zollingeriana memiliki nilai chemical 
score 28.86%, lebih rendah 40% 
dibandingkan chemical score bungkil 
kedelai (48.32%) sebagaimana disajikan 
pada Tabel 2. Chemical score merupakan 

salah satu indikator kualitas protein 
yang dilihat berdasarkan perhitungan 
asam amino paling defisien. Chemical 
score diperoleh dengan mengurangi 
100% terhadap defisiensi asam amino. 
Menurut Pongmaneerat (1993), bungkil 
kedelai sebagai sumber protein memiliki 
komposisi asam amino yang lebih baik 
dibandingkan dengan sumber protein 
asal tanamann lainnya. Sebagaimana 
pada bungkil kedelai, methionin 
menjadi asam amino pembatas pada I. 
zollingeriana (Gambar 1).

Tabel 2. Kandungan asam amino (% protein) bahan pakan sumber protein

Asam amino Protein 
telur1

Bungkil 
kedelai2)

Indigofera 
zollingeria3)

Defesiensi asam 
amino pada bungkil 

kedelai (%)

Defesiensi asam 
amino pada Indigofera 

zollingeriana (%)
Histidin 1.20 1.34 0.67 11.67 -44.17
Treonin 2.13 1.86 1.14 -12.68 -46.48
Arginin 3.07 3.56 1.67 15.96 -45.60
Tirosin 1.98 1.73 1.05 -12.63 -46.97
Metionin 1.49 0.72 0.43 -51.68 -71.14
Valin 2.99 2.47 1.56 -17.39 -47.83
Phenilanin 2.53 2.43 1.60 -3.95 -36.76
Isoleusin 2.43 2.22 1.35 -8.64 -44.44
Leusin 4.15 3.62 2.26 -12.77 -45.54
Lisin 3.34 2.88 1.57 -13.77 -52.99
Chemicsl score 48.32 28.86

: American Egg Board (2017); 2) : Heuze et al. (2019); 3) : Palupi et al (2014)
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Kualitas protein I. zollingeriana 
dilihat berdasarkan net protein 
utilization (NPU) berada pada kisaran 
nilai 38.58-46.98, sedikit lebih rendah 
dibandingkan bungkil kedelai yakni 55. 
Dengan kata lain NPU I. zollingeriana 

adalah 70.14-85.42% dari NPU bungkil 
kedelai. I. zolingeriana memiliki kualitas 
yang cukup baik dilihat dari kandungan 
antinutrisinya yang rendah, diantaranya 
tnin 0.29% dan saponin 0.36% (Palupi et 
al. 2018).

Gambar 1. Komposisi asam amino protein telur, bungkil kedelai, dan I. zollingeriana

Pemberian Indigofera zollingeriana 
dalam Ransum Ternak

 Aplikasi pemberian I. 
zollingeriana untuk menggantikan 
bungkil kedelai telah banyak dilakukan 

terhadap beberapa jenis ternak dengan 
respon yang positif. Berikut ditampilkan 
hasil beberapa penelitian pemberian I. 
zollingeriana kepada ternak (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil beberapa penelitian substitusi bungkil kedelai dengan menggunakan 
I. zollingeriana

Jenis Ternak
Percobaan

Hasil
Unit ternak Perlakuan pakan

Broiler1) Day old chick 
strain Cobb

Tepung pucuk 
indigofera 
menggantikan 60% 
bungkil kedelai

Tidak mengganggu kesehatan ternak 
dilihat berdasarkan profil darah

Broiler2) Day old chick 
strain Cobb

Tepung indigofera 
yang difermentasi 
dengan Trichoderma  
harzianum 0.3% selama 
72  jam  menggntikan 
13%  bungkil  kedelai

Tidak berpengaruh terhadap konsumsi 
ransum

Broiler3) Broiler umur 160 
hari strain Cobb

Penggunaan 17.74% 
tepung pucuk 
indigofera menggntikan 
60% protein bungkill 

Tidak mengganggu performa ternak, 
menurunkan kadar kolesterol daging 
sebanyak 34.70%, kadar lemak daging 
52.93% dan menurunkan MDA 
(malondialdehyde) daging 65.52%
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Layer4) Ayam petelur 
umur 30 minggu 
strain Isa Brown

Penggunaan 15.6% 
daun Indigofera sp. 
menggantikan 45% 
protein bungkil kedelai

Tidak berpengaruh terhadap konsumsi 
pakan; meningkatkan produksi telur 
(9.02%); meningkatkan yolk color; 
menurunkan kolesterol kuning telur

Puyuh5) Puyuh petelur 
umur 9 minggu 
(Cortunix cortunix 
japonica) dengan 
tingkat produksi 
50%

Penggunaan 13.3% 
tepung pucuk indigofera 
menggantikan 50% 
bungkil kedelai

Meningkatkan konsumsi ransum, bobot 
telur, kolesterol telur, dan menurunkan 
MDA

Itik petelur6) Itik petelur fase 
produksi bobot 
badan 1.5-1.8 kg

Penggunaan 4% tepung 
pucuk indigofera

Tidak berpengaruh terhadap konsumsi 
pakan, produksi telur, konversi pakan, 
dan kadar kolesterol; meningkatkan 
warna yolk (43.40%) dan β-karoten 
(75.23%)

Kambing7) Kambing Sapera 
usia 10 bulan, 
bobot badan 17 
kg

Penggunaan tepung 
indigofera untuk 
menggaantikan 50% 
protein bungkil kedelai

Tidak berpengaruh terhadap konsumsi 
pakan, BCS (body condition score), dan 
performa reproduksi; meningkatkan 
hormon progesteron hingga umur 30 
hari kebuntingan

Kambing8) Cairan rumen 
kambing potong 
asal RPH (rumah 
poton hewan)

Penggunaan maksimal 
20% Indigofera 
zollingeriana

Tidak berpengaruh nyata terhadap 
produksi total gas; menurunkan NH3

K a m b i n g 
perah9)

Kambing Saanen 
fase laktasi, 
kambing Etawah 
fase laktasi

Penggunaan 40% pellet 
indigofera

Menurunkan konversi pakan (42% pada 
kambing Saanen; 15% pada kambing 
Etawah), menstabilkan produksi susu 
sebelum masa kering; menurunkan 
biaya pakan

1) : Santi (2017); 2) : Ali et al. (2014); 3) : Santi et al. (2015); Palupi et al. (2014) 5) : Faradillah et al. (2015); 
6) : Palupi et al. (2018); 7) : Aidismen et al. (2018); 8) : Suharlina et al. (2016); 9) : Abdullah et al. (2012)
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ABSTRAK
Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh bimtek inovasi 
pertanian terhadap pengetahuan dan keterampilan penyuluh dan petani dari 
Mahakam Ulu. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Maret 2019 yaitu pada 
saat dilaksanakan Bimtek Inovasi Pertanian yang dilaksanakan di KP Samboja. 
Responden ditetapkan secara purposif (sengaja) yaitu 16 peserta bimtek yang 
meliputi penyuluh dan petani dari Kabupaten Mahakam Ulu. Data yang digunakan 
meliputi data primer dan sekunder. Evaluasi terhadap tingkat pengetahuan dan 
persepsi peserta sebelum pelaksanaan bimtek (pre test) dan setelah pelaksanaan 
bimtek (post test) dengan menggunakan kuesioner yang sama. Data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif. Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa t hitung 
(-32,98) lebih besar dari t tabel (2,13). Artinya Hₒ ditolak dan Hᵢ diterima (tingkat 
pengetahuan peserta bimtek sebelum dan sesudah berbeda). Dengan kata lain ada 
pengaruh dari bimtek inovasi pertanian terhadap kemampuan dan pengetahuan 
penyuluh dan petani dari Kab. Mahakam Ulu.

Kata Kunci : evaluasi, pengetahuan, keterampilan, penyuluh dan petani

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi bidang 

pertanian berlangsung secara dinamis. 
Hal ini menuntut penyebaran inovasi 
hingga tahap implementasinya harus 
mengikuti perkembangan terkini. Peran 
penyuluh dan kelembagaan penyuluh 
menjadi penting dalam kaitannya 
dengan penyebaran informasi dan 
kemampuannya dalam memberikan 
solusi terhadap masalah yang dihadapi 
petani ataupun kelompok tani. Susko 
et al. (2013) mengemukakan lembaga 
penyuluhan sebagai national boundary 
organization berfungsi sebagai 
jembatan antara penyedia informasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

kebutuhan pengguna/stakeholder.
Penyediaan informasi dan 

pemanfaatannya oleh petani 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
yaitu kemampuan penyuluh dalam 
mencari dan memberikan informasi 
serta mendapatkan umpan balik 
dari petani, kendala dan ketepatan 
waktu pemberian informasi, proses 
pemanfaatan informasi, dan kesesuaian 
teknologi dengan kebutuhan petani 
(Glendenning et al., 2010). 

Pengembangan kapasitas 
adalah pendekatan konseptual 
untuk pembangunan yang berfokus 
pada pemahaman kendala yang 
menghambat individu, pemerintah, 
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organisasi internasional dan organisasi 
non pemerintah dalam mewujudkan 
pembangunan tersebut, sekaligus 
meningkatkan kemampuan yang 
memungkinkan mencapai hasil 
yang terukur dan berkelanjutan 
(Sethi et al., 2012). Karakteristik 
kompetensi, motivasi, dan kemandirian 
penyuluh adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja penyuluhan 
pertanian (Sapar et al., 2011). Selain 
itu, lingkungan kerja adalah sarana dan 
prasarana yang ada di sekitar karyawan 
yang dapat mempengaruhi pelaksanaa 
pekerjaan, antara lain tempat bekerja, 
fasilitas, alat bantu pekerjaan, termasuk 
hubungan kerja antara orang-orang 
yang ada di tempat tersebut (Gustisyah, 
2008)

Salah satu tugas pokok dan 
fungsi Balai Besar Pengkajian dan 
Pengembangan Teknologi Pertanian 
adalah melakukan kegiatan pengkajian 
dan pengembangan paket teknologi 
unggulan, serta mengembangkan 
model pertanian regional dan nasional. 
Dalam upaya implementasi tugas 
pokok tersebut, Balai Besar Pengkajian 
didukung oleh adanya tenaga 
fungsional penyuluh. Lahirnya Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
yang berada di seluruh provinsi di 
Indonesia ditujukan untuk mempercepat 
alih teknologi pertanian mendukung 
pembangunan pertanian dan 
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya 
pertanian wilayah. Keberadaan 

penyuluh di BPTP merupakan salah satu 
upaya untuk mengimplementasikan 
Research Extension Lingkage (REL). 
Selain melaksanakan tugas pokok 
seperti yang tertuang dalam Peraturan 
Bersama Menteri Pertanian Nomor: 
5 4 / Pe r m e n t a n / OT. 2 1 0 / 1 1 / 2 0 0 8 
dengan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor: 23 Tahun 2008 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Penyuluh Pertanian dan 
Angka Kreditnya, penyuluh BPTP 
mendapatkan tugas tambahan sesuai 
dengan tupoksi BPTP, antara lain Science, 
Innovation, Network (pengkajian 
teknologi pertanian, mengembangkan 
inovasi pertanian, membangun jejaring 
kerjasama diseminasi). 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
sangat diperlukan kegiatan yang dapat 
meningkatkan kapasitas penyuluh dan 
petani, salah satunya dalam bentuk 
bimtek. Oleh karena itu, pada tanggal 
28 - 30 Maret 2019 telah dilaksanakan 
Bimtek Inovasi Pertanian hasil kerjasama 
antara BPTP Kaltim dan Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Kabupaten 
Mahakam Ulu. Lebih lanjut evaluasi ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh bimtek terhadap peningkatan 
pengetahuan dan kapasitas penyuluh 
dan petani dari Kabupaten Mahakam 
Ulu.

II. METODOLOGI
Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 

28 – 30 Maret 2019 yaitu pada saat 
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dilaksanakan Bimtek Inovasi Pertanian. 
Responden ditetapkan secara purposif 
(sengaja) yaitu 16 peserta bimtek yang 
meliputi penyuluh dan petani dari 
Kabupaten Mahakam Ulu.

Data yang digunakan meliputi 
data primer dan sekunder. Data primer 
adalah data yang langsung dikumpulkan 
penulis dari sumber pertama yaitu 
responden. Adapun teknik yang dipakai 
adalah wawancara terstruktur, in-depth 
interview (wawancara mendalam) dan 
observasi secara partisipatif. Sedangkan 
data sekunder berupa data yang 
diperoleh dari Kepegawaian BPTP Kaltim 
terkait pelatihan terkait yang pernah 
diikuti penyuluh, peneliti maupun 
pegawai yang lain.

Kegiatan evaluasi penyuluhan 
pertanian tentang  penyelenggaraan 
kegiatan “Bimtek Inovasi Pertanian” 
dilaksanakan dengan melaksanakan 
evaluasi terhadap tingkat pengetahuan 
dan persepsi peserta sebelum 
pelaksanaan bimtek (pre test) dan 
setelah pelaksanaan bimtek (post test) 
dengan menggunakan kuesioner yang 
sama (Kuesioner pre test/post test 
terdapat dalam lampiran 1). Metode 
yang digunakan pada kegiatan pelatihan 
(i) metode ceramah (presentasi 
menggunakan alat bantu LCD) dan 
tanya jawab yang dilaksanakan dalam 
ruangan pertemuan. Nara sumber 
kegiatan pelatihan berasal dari penyuluh 
dan peneliti BPTP Kaltim. Data yang 
dikumpulkan dalam kegiatan evaluasi 

penyuluhan pertanian meliputi tingkat 
pengetahuan (tingkat kepahaman) 
peserta akan penerapan jajar legowo 2:1 
pada budidaya tanaman padi, tumpeng 
sari tanaman (Turiman) padi dengan 
jagung dan kedelai, budidaya jamur 
tiram, pengenalan VUB padi, Budidaya 
bawang merah, kalender tanam, 
dinamika penyuluhan serta optimalisasi 
Medsos untuk penderasan diseminasi 
teknologi pertanian. Data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif.

 Uji t berpasangan digunakan 
untuk menguji signifikasi dua perlakuan 
dari satu kelompok yang sama. Dalam 
praktek analisis pendampingan, 
dapat diterapkan untuk menganalisis 
perbedaan pengetahuan peserta 
sebelum dan sesudah pelatihan (before 
dan after). Rumus t test yang digunakan 
berikut ini:

t

penyuluh dan peneliti BPTP Kaltim. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan evaluasi 
penyuluhan pertanian meliputi tingkat pengetahuan (tingkat kepahaman) peserta akan 
penerapan jajar legowo 2:1 pada budidaya tanaman padi, tumpeng sari tanaman (Turiman) 
padi dengan jagung dan kedelai, budidaya jamur tiram, pengenalan VUB padi, Budidaya 
bawang merah, kalender tanam, dinamika penyuluhan serta optimalisasi Medsos untuk 
penderasan diseminasi teknologi pertanian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 
  
 Uji t berpasangan digunakan untuk menguji signifikasi dua perlakuan dari satu 
kelompok yang sama. Dalam praktek analisis pendampingan, dapat diterapkan untuk 
menganalisis perbedaan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan (before dan 
after). Rumus t test yang digunakan berikut ini: 

 
 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Bimtek Inovasi Pertanian 

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan 
Timur (BPTP Kaltim) memberikan beragam teknologi inovasi baru kepada para petani, 
penyuluh pertanian, tenaga pendamping di Kabupaten Mahakam Ulu yang berjumlah 16 
orang. Bimtek ini merupakan hasil kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Mahakam Ulu dengan BPTP Kaltim. Kegiatan ddi Kebun Percobaan Samboja milik BPTP 
Kaltim, di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara, selama 3 hari ini yaitu 
28 – 30 Maret 2019. 

 “Karena proses diseminasi inovasi teknologi yang ada di daerah juga merupakan 
tugas dari BPTP, moment bimtek ini merupakan salah satu kesempatan kita untuk 
membantu mendiseminasikan setiap inovasi teknologi yang dihasilkan Kementerian 
Pertanian” ujar Ka.BPTP Kaltim Dr. Muh Amin. Peneliti BPTP Kaltim Ir. Nurbani saat 
mengawali bimtek ini mengatakan  bimtek ini  adalah sarana belajar menggali ilmu dan 
teknologi inovasi baru pertanian untuk mempermudah dalam pelaksanaan penyuluhan dan 
bimbingan kepada petani di lapangan. 

KP Semboja lanjut Nurbani adalah tempat atau wahana edukasi teknologi inovasi 
pertanian serta show window bagi inovasi teknologi pertanian yang dihasilkan oleh Badan 
Penelitian dan Pengembagan Kementerian Pertanian di Kaltim. 

Materi yang diberikan dalam Bimtek ini berupa  teori dan  praktek lapangan. Materi 
yang disampaikan yaitu penerapan jajar legowo 2:1 pada budidaya tanaman padi, tumpeng 
sari tanaman (Turiman) padi dengan jagung dan kedelai, budidaya jamur tiram, pengenalan 
VUB padi, budidaya bawang merah, kalender tanam, mengenal diri, dinamika penyuluhan 
serta optimalisasi medsos untuk penderasan diseminasi teknologi pertanian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bimtek Inovasi 
Pertanian

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
Kalimantan Timur (BPTP Kaltim) 
memberikan beragam teknologi inovasi 
baru kepada para petani, penyuluh 
pertanian, tenaga pendamping di 
Kabupaten Mahakam Ulu yang berjumlah 
16 orang. Bimtek ini merupakan hasil 
kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan 
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Pertanian Mahakam Ulu dengan BPTP 
Kaltim. Kegiatan ddi Kebun Percobaan 
Samboja milik BPTP Kaltim, di Desa 
Bukit Raya, Kecamatan Samboja Kutai 
Kartanegara, selama 3 hari ini yaitu 28 – 
30 Maret 2019.

 “Karena proses diseminasi inovasi 
teknologi yang ada di daerah juga 
merupakan tugas dari BPTP, moment 
bimtek ini merupakan salah satu 
kesempatan kita untuk membantu 
mendiseminasikan setiap inovasi 
teknologi yang dihasilkan Kementerian 
Pertanian” ujar Ka.BPTP Kaltim Dr. 
Muh Amin. Peneliti BPTP Kaltim Ir. 
Nurbani saat mengawali bimtek 
ini mengatakan  bimtek ini  adalah 
sarana belajar menggali ilmu dan 
teknologi inovasi baru pertanian untuk 
mempermudah dalam pelaksanaan 
penyuluhan dan bimbingan kepada 
petani di lapangan.

KP Semboja lanjut Nurbani adalah 
tempat atau wahana edukasi teknologi 
inovasi pertanian serta show window 
bagi inovasi teknologi pertanian yang 
dihasilkan oleh Badan Penelitian dan 
Pengembagan Kementerian Pertanian 
di Kaltim.

Materi yang diberikan dalam 
Bimtek ini berupa  teori dan  praktek 
lapangan. Materi yang disampaikan 
yaitu penerapan jajar legowo 2:1 pada 
budidaya tanaman padi, tumpeng sari 
tanaman (Turiman) padi dengan jagung 
dan kedelai, budidaya jamur tiram, 
pengenalan VUB padi, budidaya bawang 

merah, kalender tanam, mengenal diri, 
dinamika penyuluhan serta optimalisasi 
medsos untuk penderasan diseminasi 
teknologi pertanian.

Untuk prakteknya peserta 
diajarkan cara mengokulasi durian, 
pengembangan lada 1 stek, pembuatan 
pupuk organic cair dan pestisida nabati, 
serta penggunaan alat tanam padi 
(transplanter). Bimtek kali ini tidak hanya 
dilaksanakan dalam bentuk diskusi 
dan praktek, melainkan juga di adakan 
kunjungan studywisata ke objek KRPL 
yang ada di Kota Balikpapan.

KSPP BPTP Kaltim Margaretha 
sekaligus penanggung jawab kegiatan 
ini  menyampaikan apresiasi dan terima 
kasih atas kepercayaan dari Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.
Mahakam Ulu untuk menjadikan KP. 
Samboja sebagai tempat menambah 
wawasan dan kapasitas bagi petani, 
penyuluh serta pendamping dinas. 
“Suatu kehormatan bagi BPTP bisa 
mendapatkan kepercayaan ini” ujar 
Margaretha.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian Kab. Mahakam Ulu Ir. 
Anye Laing, M.Si., juga menyampaikan  
terima kasih kepada BPTP Balitbangtan 
Kaltim yang berkenan menjadi destinasi 
peningkatan kapasitas SDM bagi petani, 
penyuluh serta pendamping dari Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. 
Mahakam Ulu sehingga tidak perlu 
jauh-jauh melakukan bimbingan teknis 
semacam ini.
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Anye menyampaikan bahwa 
materi yang diberikan selama 3 hari 
ini sangat memberikan penambahan 
wawasan bagi peserta salah satunya 
pada materi terkait alat mesin 
pertanian. Beliau menambahkan 
bahwa keberadaan transplanter sudah 
ada di Kabupaten selama hampir 2 
tahun namun penggunaannya belum 
optimal karena kurangnya pemahaman 
operator, khususnya pembuatan dapog. 
Diharapkan setelah bimtek ini trasplanter 
tersebut dapat dimaksimalkan dan tidak 
mangkrak lagi.

“Jika dilihat list materi, seperti 
sudah banyak yang kita pelajari, akan 
tetapi tetap saja masih banyak ilmu 
yang ingin kami gali pada moment 
ini” ujar salah seorang peserta yang 
merupakan petani muda dari Mahakam 
Ulu. “Penyampaian materi serta praktek 
langsung ini lah yang membuat kita 
mudah memahami setiap mayeri yang 
disampaikan” begitu opini peserta yang 
lainnya saat ditanyakan kesan dan pesan 
mereka dalam mengikuti rangkaian 
bimtek ini.

Di akhir rangkaian kegiatan bimtek 
juga dilakukan penyerahan bibit lada 
dan durian, serta bahan diseminasi 
yang telah di buat oleh tim peneliti dan 
penyuluh BPTP. Sementara itu Kepala 
BPTP saat melakukan peninjauan 
pelaksaan kegiatan bimtek menyatakan 
bahwa tim BPTP haruslah mampu 
berperan sebagai sumber informasi 
yang inovatif agar peserta bimtek 

mendapatkan ilmu dan pengetahuan 
yang optimal untuk bekal mereka dalam 
membangun sektor pertanian di Kab. 
Mahakam Ulu.

Hasil Analisis
Dari pre-test dan post-test 16 

orang peserta diperoleh bahwa hasil 
meningkat. Dari kondisi sebelumnya 
belum/kurang tahu menjadi tahu, dari 
belum bisa menjadi bisa. Namun lebih 
lanjut akan dilakukan uji t berpasangan 
untuk mengetahui pengaruh bimtek 
pada pengetahuan dan keterampilan 
peserta. Adapun hasilnya dapat di lihat 
pada tabel berikut ini:

Responden Pre-Test Post-Test
1 50 100
2 50 100
3 40 90
4 50 100
5 60 100
6 40 90
7 40 90
8 40 90
9 30 90
10 30 85
11 30 85
12 40 100
13 60 100
14 40 100
15 40 10
16 40 90

t-Test: Paired Two Sample for Means

Pre-test Post-test
Mean 42.5 94,375
Variance 86,66666667 36,25
Observations 16 16
Pearson Correlation 0,743376292
Hypothesized Mean 
Difference

0
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df 15
tStat -32,98085569
P(T<=t) one-tail 1,02423E-15
t Critical one-tail 1,753050325
P(T<=t) two tail 2,04847E-15
t Critical two-tail 2,131449536

Dari data di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa t hitung (-32,98) 
lebih besar dari t tabel (2,13). Artinya 
Hₒ ditolak dan Hᵢ diterima (tingkat 
pengetahuan peserta bimtek sebelum 
dan sesudah berbeda). Dengan kata 
lain ada pengaruh dari bimtek inovasi 
pertanian terhadap kemampuan dan 
pengetahuan penyuluh dan petani dari 
Kab. Mahakam Ulu.

KESIMPULAN
Bimtek Inovasi Pertanian sangat 

berpengaruh pada kemampuan dan 
pengetahun peserta (penyuluh dan 
petani Kab. Mahakam Ulu), dari kondisi 
belum/kurang tahu menjadi tahu, 
dari belum bisa menjadi bisa. Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. 
Mahakam Ulu akan mempertimbangkan 
untuk dilakukan kerjasama kegiatan 
sejenis pada tahun-tahun mendatang, 
namun tentunya dengan melihat kondisi 
dana yang ada.
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PERILAKU PETERNAK TENTANG PEMANFAATAN LIMBAH FESES TERNAK 
SEBAGAI PUPUK ORGANIK CAIR (POC) DI WILAYAH KECAMATAN PULE 

KABUPATEN TRENGGALEK 

Erfan Arin Sholeh , Ismulhadi, dan Novita Dewi Kristanti

ABSTRAK 
Kecamatan Pule memiliki potensi ternak kambing dengan populasi 3854 ekor yang 
limbah fesesnya  dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organic cair sehingga menarik 
untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perilaku 
peternak tentang pemanfaatan limbah feses ternak sebagai POC, menyusun 
rancangan penyuluhan tentang pemanfaatan limbah feses ternak sebagai POC 
dan mendeskripsikan hasil evaluasi penyuluhan tentang pemanfaatan limbah feses 
ternak sebagai POC.
Metode kajian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif deskriptif yaitu 
analisis kuantitatif deskriptif, yaitu analisis capaian tujuan penyuluhan pertanian 
tentang pemanfaatan limbah feses sebagai POC yang lebih memusatkan pada angka- 
angka kemudian dituangkan dalam bentuk keterangan makna terhadap angka yang 
diperoleh.  Pengumpulan data lebih memusatkan pada angka-angka melalui alat 
ukur evaluasi dengan kuesioner rating scale, berdasarkan teori Taksonomi Bloom. 
Kuesioner penelitian ini telah dilakukan diuji validitas/ reliabilitasnya menggunakan 
software spss versi 21, data dianalisis menggunakan tendensi sentral yang 
digambarkan melalui garis kontinum. Hasil analisis dituangkan dalam tabulasi silang 
kemudian dideskripsikan. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) perilaku peternak tentang pemanfaatan 
limbah feses sebagai POC diperoleh 20 % peternak pada tahap tahu; 41 persen 
peternak pada tahap artikulasi; dan 39 % peternak pada tahap memberi nilai, (2) 
Rancangan penyuluhan meliputi sasaran 20 orang peternak, media yang digunakan 
adalah booklet, video, e-book, dan benda sebenarnya, dan (3) hasil evaluasi perilaku 
peternak tentang pemanfaatan feses ternak sebagai POC diperoleh data rataan 
skor nilai pre test dan pos tes 147 dan 175, sedangkan target skor nilai sebesar 
255, sehingga efektivitas perubahan perilaku sebesar 74,8 termasuk kategori efektif 
dan efektivitas program sebesar 68,6 % termasuk kategori efektif. Hasil penelitian 
ini merekomendasikan pemanfaatan limbah feses ternak sebagai pupuk cair dapat 
dikembangkan menjadi kelompok usaha bersama sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraannya. 

Kata Kunci: Perilaku, Feses, Pupuk Organik Cair (POC), 

PENDAHULUAN
Kecamatan Pule merupakan salah 

satu kecamatan di wilayah kabupaten 
Trenggalek yang sebagian besar 
penduduknya bermata pencaharian 
petani atau  peternak. Mata pencaharian 

tersebut menunjukkan bahwa wilayah 
kecamatan Pule memiliki potensi besar 
disektor pertanian khususnya sub 
sektor peternakan. Kondisi ini didukung 
sumberdaya alam yang melimpah 
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 
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bahan pakan ternak. Komoditas ternak 
di wilayah kecamatan Pule terdiri ternak 
kambing sebanyak 3.854 ekor, sapi 286 
ekor, ayam 21.812 ekor, domba 273 ekor 
(Anonymous 2017: 6). 

Mengacu kepada potensi 
peternakan tersebut, maka limbah 
ternak menjadi masalah besar terhadap 
lingkungan manakala tidak dioptimalkan 
manfaatnya. Memperhatikan hal 
tersebut, maka perlu mengambil 
langkah yang dapat memberikan 
solusi sekaligus menjadi peluang 
usaha sehingga yang meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraannya. 

Peluang itu muncul ketika ada 
masalah limbah, sehingga memacu 
para peternak untuk memanfaatkan 
limbah feses sebagai pupuk organik 
cair (POC) yang dapat menanggulangi 
pencermaran lingkungan. Rumusan 
Masalah penelitian yaitu (1) bagaimana 
perilaku petani tentang pemanfaatan 
limbah feses ternak sebagai POC, (2) 
bagaimana menyusun rancangan 
penyuluhan tentang pemanfaatan feses 
ternak sebagai POC,dan (3) bagaimana 
hasil evaluasi penyuluhan pertanian 
tentang pemanfaatan limbah feses 
ternak sebagai POC.

Tujuan Penelitian ini adalah 
(1) mendeskripsikan perilaku petani 
tentang pemanfaatan limbah feses 
ternak sebagai POC. (2) menyusun 
rancangan penyuluhan tentang 
pemanfaatan limbah feses ternak 
sebagai POC, dan (3)  mendeskripsikan 

hasil evaluasi penyuluhan pertanian 
tentang pemanfaatan limbah feses 
ternak sebagai POC.

METODE 
Kajian ini dilaksanakan di wilayah 

kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, 
provinsi Jawa Timur pada bulan 
Desember  2017 s/d Mei 2018. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan 
analisis kuantitatif deskriptif, yaitu 
analisis capaian tujuan penyuluhan 
pertanian tentang pemamfaatan 
limbah feses sebagai POC yang lebih 
memusatkan angka- angka kemudian 
dituangkan dalam bentuk keterangan 
makna terhadap angka yang diperoleh. 

Penentuan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling, sehingga 
diwakili 30 orang peternak sebagai 
responden. Data yang diperoleh 
didasarkan atas teori Taksonomi Bloom 
setelah  diuji validitas/ reliabilitasnya 
menggunakan software spss versi 21. 
Hasil analisis pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap dituangkan dalam bentuk 
garis kontinum, selanjutnya dilakukan 
evaluasi tentang efektivitas peningkatan 
perubahan perilaku dan efektivitas 
program. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Luas wilayah kecamatan Pule 

kabupaten Trenggalek sebesar 11 816 
Ha. Luasan tersebut terbagi atas tanah 
sawah sebesar 732 Ha, lahan kering 
sebesar 9702 Ha, dan lainnya 1382 
potensi. Potensi tersebut dikembangkan 
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oleh petani dan peternak untuk 
melaksanakan usahatani dibidang 
perkebunan, pertanian dan peternakan 
(anonimus, 2015). Usaha pertanian 
menjadikan hal penting yang harus 
dipertahankan untuk menjaga 
kelestarian sumberdaya alam sehingga 
dapat mempertahankan nilai kesuburan 
tanah. Usaha pertanian menjadi tolok 
ukur keberhasilan pembangunan di 
wilayah itu dan menjadi sumber mata 
pencaharian.   

Beberapa jenis tanah yang ada di 
Kecamatan Pule yaitu terdiri dari lima 
jenis tanah, 5 jenis tanah ini memiliki 
perbedaan baik dari unsur tanah dari 
tiap jenis, dan bahan bahan yang telah 
masuk pada tanah sebagian besar unsur 
hara tanah sudah berubah dikarenakan 
pemberian unsur hara oleh berbagai 
pupuk, di Kecamatan pule saat ini sudah 
melakukan pupuk berimbang pada 
lahan sawah, dimana dari 100% kimia 
kini sudah menjadi 70% kimia dan 30% 
organik, hal ini dilakukan agar tanaman 
tidak berkegantungan pada pupuk 
kimia.

Usaha pertanian yang 
dibudidayakan meliputi pertanian, 
perkebunan, dan peternakan. Usaha 
pertanian tersebut sangat erat kaitannya 
dan saling memiliki ketergantungan satu 
sama laiinya. Peran usaha peternakan 
sangat penting untuk menopang 
produksi pertanian melalui pemanfaatan 
limbah yang dapat digunakan untuk 
pupuk organic cair. 

Potret peternak di wilayah 
kecamatan pule meliputi umur peternak 
termuda 26 tahun dan tertua 53 tahun 
atau rata – rata berumur 42 tahun. 
Klasifikasi umur petani dibagi dalam 3 
kategori, yaitu 5 % muda (26- 34 tahun), 
50 % dewasa (35-43 tahun) dan 45 % 
lanjut (di atas 43 tahun) Keragaman 
umur ini menunjukkan bahwa usaha 
peratanian didominasi oleh umur tua 
dan lanjut yang akan berdampak pada 
adopsi inovasi. Karakteristik pendidikan 
responden adalah pendidikan terendah 
SD dan tertinggi SMA, atau  rata-
rata pendidikan peternak adalah SMP. 
Klasifikasi pendidikan peternak dibagi 
dalam 3 kategori, yaitu 75 % rendah, 20 
% sedang dan 5 % tinggi. 

Jumlah penguasaan ternak 
kambing paling sedikit 2 ekor dan 
paling banyak 10 ekor atau rata-rata 
4 ekor. Klasifikasi jumlah penguasaan 
ternak dibagi dalam 3 kategori, yaitu 
80 % penguasaan ternak sedikit, dan 
20 % penguasaan sedang. Klasifikasi 
lama berusaha yakni 5 % pada kategori 
sebentar, 35 % pada kategori lama, dan 
60 % pada kategori sedang. 

Perilaku peternak meliputi 
pengetahuan, keterampilan dan sikap  
tentang pembuatan POC secara garis 
kontinum diperoleh skor sebagai berikut 
yaitu tingkat pengetahuan diperoleh 
skor 29.2 termasuk pada kategori 
rendah yakni pada tahap mau dan 
mampu, tingkat keterampilan diperoleh 
skor 60,4 termasuk pada kategori cukup 



Lokakarya Penelitian Terapan dan Nasional Simposia Pendidikan Vokasi Pertanian 2019

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 27 s.d 29 November 2019 675

terampil (presisi) dan hampir mendekati 
(artikulasi), serta sikap diperoleh skor 
57,8 termasuk pada kategori memberi 
nilai. Secara kontinum pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap tentang 
pembuatan POC  tertera pada Gambar 
1, 2, dan 3.

 

P1 P2 P3 P4 P5

16 28.8 41.6 54.4 67.2 80

Gambar 1. Pengetahuan Peternak tentang Pembuatan POC 

K1 K2 K3 K4 K5

18 32.4 46.8    60.4 75.6 90

Gambar 2. Keterampilan Peternak tentang Pembuatan POC 

S1 S2 S3 S4 S5

17 30.6 44.2    57.8 71.4 85

Gambar 3. Sikap Peternak tentang Pembuatan POC

Rancangan penyuluhan memiliki 
arti penting dalam pencapaian program 
penyuluhan yang efektif dan efisien. 
Rancangan penyuluhan yang baik 
bisa mempengaruhi keberhasilan 
penyuluhan sebesar sebesar 60- 70 
%. Rancangan penyuluhan meliputi 
sasaran, tujuan, materi, metode, tujuan, 
dan media. Sasaran penyuluhan adalah 
20 orang peternak dari kelompok tani 
Subur dan Makmur. Tujuan penyuluhan 
adalah merubah perilaku peternak 
tentang pembuatan POC. 

Materi penyuluhan yang 
digunakan adalah pembuatan POC. 
Materi penyuluhan didasarkan atas hasil 
Identifikasi Potensi Wilayah (IPW)  melalui 
ALI dan ALE tentang limbah feses dan 
kekurangan pupuk, sehingga munculah 

harapan untuk memecahkan masalah 
tersebut. Materi penyuluhan sudah dikaji  
dari aspek ekonomi, teknis, nutrisi POC 
dan sosial budaya. Data kajian sosial 
tentang perilaku menjelaskan bahwa 
mereka mau menerima teknologi POC, 
namun tingkat pengetahuan mereka 
masih rendah, sehingga perlu dilakukan 
penyuluhan.

Selain melakukan identifikasi 
potensi wilayah yang menentukan 
materi tentang pembuatan POC 
juga memperhatikan rencana kerja 
penyuluh tahunan (RKTP) yang tertuang 
dalam programa, sehingga materi 
penyuluhan tentang pembuatan POC 
sudah tepat untuk dapat meningkatkan 
produksi pertanian, pendapatan dan 
kesejahteraan peternak. 
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Media penyuluhan sangat penting 
artinya untuk mendukung efektif dan 
tidaknya pencapaian tujuan penyuluhan 
pertanian. Penentuan media penyuluhan 

sangat tergantung tujuan penyuluhan 
dan keadaan sasaran penyuluhan, maka 
media penyuluhan yang dipilih dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Media Penyuluhan
Media Ranah perilaku yang dipengaruhi

Pengetahuan Sikap Keterampilan 
Benda Contoh atau sampel 

dan video  
Contoh atau 
sampel, video  

Contoh atau sampel, 

Barang cetak Booklet Booklet Booklet 
Gambar yang diproyeksikan Video  Video  Video
Pendekatan Langsung Langsung Langsung

Sumber: Data yang diolah 2018.

Media penyuluhan audio visual 
sangat mudah diserap oleh sasaran, 
yakni sasaran mempelajari sesuatu 
dari inderanya terutama melihat dan 
mendengar. Media penyuluhan audio 
visual menyuguhkan apa yang bisa 
dilihat dan apa yang bisa didengar oleh 
sasaran, sehingga dapat mendorong 
cepatnya perubahan pengetahuan dan 
keterampilannya. 

Perubahan lain yang diharapkan 
dari pemanfaatan media audio visual ini 
adalah mampu merubah sikap sasaran. 
Merubah sikap merupakan faktor yang 
paling sulit diantara komponen perilaku 
lainnya.  Merubah sikap diawali oleh 
kemauan sasaran agar mereka mau. 
Salah satu factor pendorong untuk 
merubah sikap seseorang dipengaruhi 
oleh motivasi sasaran terhadap sesuatu.  
Motivasi ini bisa menunjukkan atau 
memperlihatkan  kesuksesan suatu 
usaha seseorang, dan memberikan 
ajakan untuk ikut sukses. Motivasi 

sasaran tersebut diharapkan mempunyai 
kemauan untuk sukses. Salah satu 
materi yang dapat menghubungkan 
motivasi melalui audio visual ini adalah 
pengusaha pupuk yang sukses sehingga 
muncul ketertarikan suatu inovasi. 

Media Booklet dipilih disebabkan 
oleh (1) sasaran penyuluhan memiliki 
pendidikan SD, SMP, dan SLTA atau 
peternak bisa membaca untuk 
memudahkan penyampaian materi, 
(2) materi penyuluhan dapat diberikan 
secara lengkap, jelas dan sistematis, 
(3) materi dapat dibaca pada saat 
penyuluhan dan sesudah penyuluhan, 
(4) lebih praktis dan bisa dibaca 
berulang-ulang kali, (5) dapat disebar 
luaskan kepada petani lain yang tidak 
mengikuti penyuluhan dengan cara 
menggandakan (fotocopy) sehingga 
terjadi difusi informasi, (6) murah, 
sehingga tidak menyulitkan penyuluh 
itu sendiri dalam memperbanyak untuk 
diberikan kepada sasaran.
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Media e-book merupakan salah 
satu media yang dipilih karena media 
ini tidak akan mudah rusak dan selalu 
up-date. Pemilihan media ini juga 
didasarkan atas kebutuhan banyak 
peternak yang sudah menggunakan 
smartphone. Smartphone ini dapat 
diaplikasikan program WhatsApp yang 
dinilai praktis dan murah.   

Media lain yang diusahakan untuk 
dapat mendukung keberhasilan tujuan 
penyuluhan adalah menggunakan 
media benda sesungguhnya. Media 
ini dipilih karena salah satu media 
yang dapat dilihat dan dapat dijadikan 
sebagai motivasi, misalkan kita 
menawarkan produk POC yang sudah 
lengkap dengan labelnya namun tidak 
bisa menjualnya, maka dengan benda 
sesungguhnya tersebut akan dapat 
menarik perhatian peternak untuk 
membuat POC. 

Salah satu factor penting lainnya 
yang dapat menentukan keberhasilan  
penyuluhan adalah metode. Metode 
dapat diartikan bahwa cara untuk 
mencapai tujuan, maka pendekatan 
yang dipilih untuk penyampaian materi 
adalah sistem  pembelajaran orang 
dewasa (Andragogi).  Penerapan metode 
penyuluhan pertanian didasarkan 
atas pertimbangan- pertimbangan 
diantaranya karakteristik sasaran, 
karakteristik materi penyuluhan, tujuan 
penyuluhan, waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan penyuluhan, 
dan biaya yang ada.  Metode yang 

baik adalah metode kombinasi yakni 
ceramah, praktek, dan anjangsana. 

Metode ceramah digunakan saat 
awal penyuluhan untuk membuka 
pengetahuan sasaran, kemudian 
dilanjutkan dengan praktek sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan 
keterampilan peternak tentang 
pembuatan POC. Metode lain yang 
digunakan adalah anjangsana yakni 
melakukan kunjungan untuk penguatan 
dan pengayakan inovasi yang diterapkan 
oleh sasaran. 

Evaluasi merupakan kegiatan 
mengukur dan menilai dari suatu 
kegiatan penyuluhan yang telah 
dilakukan. Mengukur dan menilai 
sebagai tolok ukur dalam melakukan 
evaluasi capaian tujuan penyuluhan. 
Tujuan penyuluhan yang ditetapkan 
dalam kegiatan penyuluhan adalah 
meningkatkan perilaku sasaran tentang 
pembuatan POC. Peningkatan perilaku 
tersebut akibat dari suatu proses 
penyelenggaraan penyuluhan, semakin 
baik dalam proses penyuluhan, maka 
akan diperoleh perubahan perilaku 
yang lebih efektif. 

Metode Evaluasi yang dipilih 
adalah analisis kuantitatif deskriptif, 
yaitu analisis capaian tujuan penyuluhan 
pertanian tentang pemamfaatan 
limbah feses sebagai POC yang lebih 
memusatkan angka- angka kemudian 
dituangkan dalam bentuk keterangan 
makna terhadap angka yang diperoleh. 

Perilaku peternak tentang 
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pemanfaatan limbah feses sebagai POC 
terdapat beberapa peningkatan pada 
aspek pengetahuan dan keterampilan, 
akan tetapi kurang ada peningkatan 
pada aspek sikap, hal ini dimaklumi 

bahwa merubah sikap lebih sulit 
dibandingkan merubah pengetahuan 
dan keterampilan. Tampilan hasil 
peningkatan perilaku dapat dijelaskan 
pada Gambar 4, 5, dan 6. 

P1 P2 P3 P4 P5

16 28.8 41.6 54.4 67.2 80

Gambar 4. Garis Kontinum Evaluasi Pengetahuan 

K1 K2 K3 K4 K5

18 32.4 46.8 61.2 75.6 90

Gambar 5. Garis Kontinum Evaluasi Keterampilan 

S1 S2 S3 S4 S5

17 30.6 44.2 57.8 71.4 85

Gambar 6. Garis Kontinum Evaluasi Sikap 

Hasil Evaluasi perilaku tentang 
pembuatan POC diperoleh sebagai 
berikut : (pre test : 147, pos test : 175, 

peningkatan perilaku : 28, dan target:  
255) maka efektivitas peningkatan 
perubahan perilaku dan adalah :

Efektivitas Peningkatan Perubahan Perilaku =
255-175

X   100 %  =  74,8 %
255-147

                                                                                  

Efektivitas Program =
175

X   100 %  =  68,6 %
255

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan hasil bahwa perilaku 

peternak tentang pemanfaatan 
limbah feses sebagai POC diperoleh 
20 % peternak pada tahap tahu; 41 % 
peternak pada tahap artikulasi; dan 
39 % peternak pada tahap memberi 
nilai. Rancangan penyuluhan meliputi 
sasaran 20 orang peternak, media yang 

digunakan adalah booklet, video, e-book, 
dan benda sebenarnya. Hasil evaluasi 
perilaku peternak tentang pemanfaatan 
feses ternak sebagai POC diperoleh 
rata- rata skor nilai pre test dan pos 
tes sebesar 147 dan 175, sedangkan 
target skor nilai sebesar 255. Efektivitas 
peningkatan perubahan perilaku 
sebesar 74,8 % (efektif) dan efektivitas 
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program sebesar  68, 6 %(efektif).  
Hasil penelitian ini 

merekomendasikan pemanfaatan 
limbah feses ternak sebagai pupuk 
organic cair dapat dikembangkan 
menjadi Kelompok Usaha Bersama 
(KUB) sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraannya. 
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KEKERINGAN PADA LAHAN KERING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Idha Widi Arsanti, Wara Pawestri
Pusat Pendidikan Pertanian

Jl. Harsono RM no. 3 Gedung D lantai 5 Jakarta Selatan
Email: arsantiiw@gmail.com 

ABSTRACT
In the period of August to November 2019, drought has happened in Nusa Tenggara 
Timur Province.  Nowadays, the drought status in NTT Province is alert with rainfall 
5-10 mm per month (BMKG, 2019). This condition has been shown by the widht of 
puso and planting areas compare to other months.  Based on above explanation, this 
research aimed to overview the role of agricultural machineries, particularly water 
pumps, shallow wells, excavators, and any other agricultural machineries as well as 
the use of information technologies such as collector ArchGIS to mitigate the drought.  
The use of water pumps in several districts has proven to be able to drain several water 
sources that have not yet dried up in the upland rice area. Meanwhile, shallow wells 
that are made relatively quickly also help to overcome drought because there are still 
many points of water that can be optimized. Other efforts that can be carried out to 
mitigate drought are planting upland rice with a stocking system where the use of 
seeds is doubled, the use of herbicide and poison pests, and of course the granting of 
Rice Farming Insurance (AUTP).

Key words : rice, self-sufficiency, puso 

ABSTRAK
Pada kisaran Bulan Agustus sampai dengan November 2019, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Prov. NTT) mengalami kekeringan yang cukup parah. Di mana 
saat ini status kekeringan di Prov. NTT berada pada tahap awas dan jumlah hujan 
hanya berkisar antara 5-10 mm per bulan (BMKG, 2019).  kondisi ini juga ditengarai 
dengan banyaknya kejadian puso serta pertanaman yang relatif kecil dibandingkan 
bulan yang lain. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk melihat peran alat 
dan mesin pertanian (alsintan), terutama pompa air, sumur, excavator dan alsintan 
lainnya serta penggunaan teknologi informasi collector ArchGIS dalam melakukan 
mitigasi kekeringan.  Penggunaan pompa air di beberapa kabupaten terbukti dapat 
mengalirkan beberapa sumber air yang belum kering di area padi gogo.  Sementara 
itu sumur dangkal yang pembuatannya relatif cepat juga banyak membantu 
mengatasi kekeringan karena masih banyak titik-titik air yang dapat dioptimumkan.     
Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memitigasi kekeringan adalah penanaman 
padi gogo dengan sistem tebar di mana penggunaan benih adalah dua kali lipat, 
penggunaan herbisida dan racun OPT, serta tentu saja pemberian Asuransi Usahatani 
Padi (AUTP).       

Kata kunci : padi, swasembada pangan, puso
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PENDAHULUAN 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 

termasuk ke dalam wilayah Indonesia 
yang menjadi kategori utama rentan 
akan kekeringan. Kekeringan yang terjadi 
di wilayah tersebut adalah kekeringan 
meteorologis, yang dapat diartikan 
sebagai kekeringan yang terjadi secara 
alami dan berulang karena penurunan 
curah hujan dibandingkan kondisi 
normal (Kuswanto dan Naufal, 2019).  
Kekeringan ini sangat dipengaruhi oleh 
fenomena global El Nino. Menurut 
BNPB pada tahun 2017, 11 kabupaten di 
Prov. NTT mengalami musim kemarau 
yang parah. Kondisi ini berdampak pada 
127.940 rumah tangga (Kuswanto et.al, 
2019)

 NTT merupakan provinsi kepulauan, 
yang terdiri dari 5 pulau besar dan 
disebut sebagai Flobamorata. Provinsi 
Nusa Tenggara Timur merupakan salah 
satu provinsi di Indonesia yang memiliki 
suhu rata-rata tinggi yaitu 27-28°C, serta 
bulan kering cukup lama yaitu sekitar 8 
bulan (Faishal, 2017) dalam satu tahun.  
Di samping itu rata-rata curah hujannya 
berkisar antara 900-3000mm per 
tahun.  Pertanian merupakan lapangan 
pekerjaan yang penting di Provinsi NTT, 
karena banyak menyerap tenaga kerja, 
yaitu 54,73% (BPS, 2018).  Di samping 
itu pertanian menyumbang proporsi 
yang cukup signifikan terhadap PDRB, 
yaitu 28,4%.  Luas panen padi di NTT 
Tahun 2019 adalah sejumlah 198 867,41 
hektar (NTT dalam angka, 2020). Luas 
lahan pertanian non sawah atau lahan 

kering di provinsi ini cukup luas, yaitu 
sekitar 3,6 juta hektar yang sebagian 
besar untuk menanam palawija, 
berupa jagung dan umbi-umbian. 
Oleh karena itu, kekurangan air di NTT 
sangat berpengaruh pada kehidupan 
masyarakat yang menyebabkan gagal 
panen, ancaman kekurangan pangan, 
dan penurunan pendapatan.

BMKG Provinsi NTT pada Bulan 
Agustus 2019, telah mengeluarkan 
peringatan dini ancaman kekeringan.  
Kondisi ini akan berdampak pada 
pertanian lahan kering dengan sistem 
tadah hujan.  Di beberapa daerah akan 
mengalami curah hujan yang sangat 
kering yaitu kurang dari 20 mm per 
hari, sehingga antisipasi akan terjadinya 
puso perlu dilakukan.  Di kabupaten-
kabupaten yang terletak di Pulau Timor, 
Sumba, Lembata, Alor dan Rote sebagian 
besar merupakan daerah kering 
dengan komoditas utama padi, jagung, 
kacang-kacangan dan juga beberapa 
komoditas perkebunan. Di samping itu 
ternak sapi lahan kering juga banyak 
dijumpai di daerah tersebut. Sementara 
di Polau Flores, Kabupaten Manggarai, 
Manggarai Barat, Manggarai Timur 
memiliki iklim yang tidak terlalu kering 
dan curah hujannya berkisar antara 
sedang dan tinggi.  Pada tiga kabupaten 
tersebut, sudah banyak terdapat 
lahan sawah yang memiliki pengairan 
teknis, di samping itu juga di dataran 
tinggi banyak dilakukan pertanaman 
komoditas hortikultura. 

Hasil identifikasi sumber daya 
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alam dan sosial ekonomi yang 
dilakukan Balitbangtan (Mulyani 
dkk., 2014), menyatakan bahwa 
permasalahan utama yang dihadapi 
dalam pengembangan pertanian adalah 
curah hujan rendah, ketersediaan 
air terbatas, serta produktivitas dan 
indeks pertanaman rendah (IP < 100). 
Di bebrapa lokasi terdapat sumber 
air permukaan (sungai, embung, dam 
parit, mata air) dan air tanah yang 
belum dimandaatkan. Ancaman dalam 
pemanfaatan lahan kering iklim kering 
ke depan adalah adanya perubahan 
iklim yang diindikasikan dengan curah 
hujan yang semakin tidak menentu. 
Perubahan pola hujan dengan periode 
hujan lebih singkat tetapi dengan 
intensitas yang lebih tinggi sebalikya 
curah hujan di musim kemarau semakin 
rendah dengan durasi yang lebih 
panjang (Kartiwa et.al., 2010 dalam 
Mulyani et.al, 2014).

Menurut Matheus dkk. (2017), 
lahan kering di NTT mempuyai potensi 
yang lebih besar dibandingkan lahan 
sawah karena peluang pengembangan 
lahan kering sangat terbuka. Lahan 
kering di NTT merupakan sumber mata 
pencaharian penting bagi sebagian 
besar penduduk.  Hal ini dikarenakan 
wilayah ini (1) sangat dimungkinkan 
untuk pengembangan berbagai 
macam komoditas pertanian untuk 
keperluan eksport, (2) dimungkinkan 
untuk pengembangan pertanian 
terpadu antara ternak dan tanaman, 

perkebukan/kehutanan serta tanaman 
pangan (Utomo, 2002 dalam Matheus 
dkk., 2017).

 Sehubungan dengan adanya 
kekeringan tersebut perlu dilakukan 
berbagai upaya pemecahan 
masalah agar pertanian di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, tetap dapat 
dioptimumkan baik dari sisi produksi 
maupun produktivitasnya. Peningkatan 
produksi juga dilakukan dalam rangka 
mencapai swasembada pangan dan 
ketahanan pangan wilayah.  Rata-
rata produktivitas padi di Prov. NTT 
adalah 40,82 ton/ha, sementara untuk 
produktivitas jagung masih relative 
rendah yaitu 2,5 ton/ha (BPS, 2016).  
Dengan produktivitas di atas, Prov. 
NTT dapat memenuhi konsumsi padi 
bagi penduduknya dengan rata-rata 
konsumsi beras nasional 9,55 kg/kapita/
bulan (Kementerian Pertanian, 2018).  

Berdasarkan permasalahan yang 
diuraikan di atas, makalah ini ditulis 
dengan tujuan untuk mendiskripsikan 
kondisi kekeringan yang terjadi di 
Prov. NTT, selanjutnya menganalisa 
berbagai kebijakan pemerintah dalam 
melakukan mitigasi kekeringan seperti 
penggunaan alat dan mesin pertanian 
serta teknologi informasi, di samping 
arahan untuk pengaturan pola tanam 
serta penggunaan sarana produksi 
pertanian yang berkualitas.  

KEKERINGAN DI PROVINSI NUSA 
TENGGARA TIMUR

 Dari data BMKG Prov. NTT (Gambar 
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1), diketahui bahwa beberapa daerah di 
Prov. NTT pada bulan Juli 2019 masuk 
ke dalam klasifikasi waspada, siaga dan 
bahkan awas pada peta peringatan 
dini kekeringan. Beberapa kabupaten 
yang masuk ke dalam kategori waspada 
adalah Manggarai Timur dan Sumba 
Barat Daya, sementara yang masuk 
dalam kategori siaga adalah Malaka, 

Sumba Barat, Manggarai, Manggarai 
Barat, Timor Tengah Selatan. Kondisi 
yang perlu diwaspadai adalah sebagian 
besar kabupaten, yaitu Kabupaten 
Sumba Timur, Kota Kupang, Kupang, 
Belu, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, 
Ngada, Nagekeo, Rote Ndao, Sabu 
Raijua, dan Timur Tengah Utara masuk 
ke dalam kategori awas.  

 

Gambar 1. Peta Peringatan Dini KekeringanMeteorologis, Prov NTT, 2019 
Sumber: BMKG, 2019 

Kondisiserupa juga ditunjukkan oleh data kekeringan pada Gambar 2, 
dimanahampirsemuakabupatenmendapatkanpeluangcurahhujan yang sangatrendahyaitu 0-10 
mm pada dasarian II Agustus 2019.  HanyaKabupatenManggarai dan Manggarai Timur yang 
mendapatkanpeluangcurahhujan 10-20 mm.SecarakeseluruhanProvinsi NTT 
masukkedalamkategoricurahhujanrendah. 

 

 

 

NTT 

Sumber: BMKG, 2019

Gambar 1. Peta Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis, Prov NTT, 2019

Kondisi serupa juga ditunjukkan 
oleh data kekeringan pada Gambar 
2, dimana hampir semua kabupaten 
mendapatkan peluang curah hujan 
yang sangat rendah yaitu 0-10 mm 
pada dasarian II Agustus 2019.  Hanya 
Kabupaten Manggarai dan Manggarai 
Timur yang mendapatkan peluang curah 

hujan 10-20 mm. Secara keseluruhan 
Provinsi NTT masuk ke dalam kategori 
curah hujan rendah.
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Sumber: BMKG, 2019 

Gambar 2. Peta Prakiraan Curah Hujan, Prov NTT, Dasarian II Agustus 2019

Sumber: Data Primer PDPS Kementan, 2019

Gambar 3. Luas Tanam Padi Prov. NTT, 2017-2019

Sementara itu jika dilihat 
bagaimana kondisi pertanaman padi 

Tahun 2017-2019 (Gambar 3), luas tanam 
padi pada Bulan Agustus - Oktober 
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setiap tahunnya sangat rendah, yaitu 
hanya berkisar antara 2.500-15.000 ha. 
Bahkan di beberapa kabupaten, seperti 
Kabupaten Malaka, Belu, Kupang tidak 
ada pertanaman sama sekali karena 
sebagian besar pertanaman padi di 
sana merupakan lahan tadah hujan, 
dan sangat sedikit yang menggunakan 
irigasi teknis.   Pada Bulan Agustus - 
Oktober setiap tahun adalah musim 
kering, sehingga pertanaman lahan 
tadah hujan tidak dapat dilakukan secara 
optimum.  Pada Gambar 3 tersebut 
juga dapat dilihat bahwa, pertanaman 
sdh mulai rendah pada bulan April 
setiap tahunnya. Sementara itu, bukan 
November – Maret merupakan musim 
penghujan yang dapat mendukung 

pertanaman di Prov. NTT.
 Di sisi luas panen pada rentang 

tahun yang sama, dapat dilihat pada 
Gambar 4, bahwa pada Bulan Juli – 
Desember Tahun 2019 merupakan 
musim paceklik, di mana banyak 
terdapat pertanaman yang mengalami 
puso akibat kekeringan.  Musim paceklik 
ini merupakan kondisi pertanaman yang 
dilakukan mulai Bulan April – Juli Tahun 
2019, di mana pada Gambar 3 luasannya 
sangat rendah. Namun demikian musim 
panen pada Bulan Februari – Maret  
Tahun 2019 merupakan kondisi optimis 
di mana diharapkan dapat mencukup 
kebutuhan beras masyarakat Prov. NTT 
selama Tahun 2019. 

Sumber: Data Primer PDPS Kementan, 2019

Gambar 4.   Luas Panen Padi Prov. NTT, 2019

PENGUNAAN ALSINTAN DAN 
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM 
MITIGASI KEKERINGAN

 Melihat kondisi pertanaman 
dan panen di Prov. NTT pada Bulan 

Agustus-Oktober, tentu saja harus 
dilakukan berbagai upaya pemecahan 
permasalahan tersebut. Salah satu yang 
sudah dilaksanakan oleh Kementerian 
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Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi 
maupun Kabupaten adalah melakukan 
distribusi alat dan mesin pertanian 
(alsintan), berupa pompa air, traktor, 
sumur dangkal, sumur dalam, ekskavator.  
Pada Tabel 1, dapat dilihat distribusi 
alsintan yang sudah ada di Prov. 
NTT. Dari data tersebut dapat dilihat 

bahwa alsintan yang didistribusikan 
sudah cukup memadai, namun 
pemanfaatannya belum optimum, 
karena di beberapa kabupaten yang 
sudah memiliki pompa air dan sumur 
dalam maupun sumur dangkal masih 
terdapat kondisi kekeringan yang cukup 
parah.

Tabel 1. Distribusi Alsintan, Prov. NTT
NO KOTA / KAB. TR2 TR4 CHK CHS CH PA TOTAL

1 Alor 33 3 -   -   -   9 45 
2 Belu 55  23 10 2 -   83 173 
3 Ende 103  7 8  -    -   84 202 
4 Flores Timur  113 13 -   -   -   80 206 
5 Kota Kupang 22 1 -   -   -   6 30 
6 Kupang 98 14 10 2 2 82 208 
7 Lembata 49 6 -   -   -   41 96 
8 Malaka 142 28 7 2 -   73 252 
9 Manggarai 142 6 9 1 -   67 225 
10 Manggarai Barat 136 11 12 4 2 73 238 
11 Manggarai Timur 69 8 9 4 -   42 132 
12 Nagekeo 133 6 7 1 -   140 287 
13 Ngada 111 12 11 3 -   70 207 
14 Rote Ndao 63 9 5 2 -   21 103 
15 Sabu Raijua 40 2 3 -   -   19 64 
16 Sikka 105 8 2 -   -   35 151 
17 Sumba Barat 129 14 9 1 -   62 215 
18 Sumba Barat Daya 206 24 7 2 -   53 292 
19 Sumba Tengah 47 14 6 -   -   21 88 
20 Sumba Timur 98 18 10 4 2 123 255 
21 Timor Tengah Selatan 127 7 2 -   -   67 203 
22 Timor Tengah Utara 93 5 3  2 -   51 154
 TOTAL PROVINSI NTT 2114 239 130 30 6 302 3.826 

Keterangan: TR2 = traktor roda 2, TR4= traktor roda 4, CHK = combine harvester kecil, 
 CHS = combine harvester sedang, CH = combine harvester, PA = pompa air 

 Sejumlah alsintan sudah 
didistribusikan ke kabupaten dan kota 
di Prov. NTT dengan jumlah sesuai 
dengan luasan dan kebutuhannya. 
Di Kabupaten Manggarai, Manggarai 

Barat, dan Manggarai Timur yang 
terdapat irigasi teknis dengan beberapa 
wilayah memiliki topografi lahan 
berbukit jumlah traktor roda dua cukup 
besar, sementara pompa air tersedia 
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dalam jumlah kecil.  Berbeda dengan 
Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten 
Sumba Timur yang jarang terdapat irigasi 
teknis, pompa air yang dibutuhkan dan 
telah didistribusikan cukup banyak.  
Dengan adanya distribusi alsintan sesuai 
dengan kondisi wilayah diharapkan 
dapat menningkatkan produksi dan 
produktivitas padi di Prov. NTT. 

   

STRATEGI PENGAMANAN PRODUKSI 
PADA SAAT KEKERINGAN

Untuk menjaga keamanan 
produksi pangan dalam kondisi iklim 
kekeringan dibutuhkan sinergi berbagai 
pihak, baik di tingkat pusat maupun 
daerah. Di tingkat pusat di antaranya 
Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen 
Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan 
Penelitian dan Pengembangan, serta 
penanggung jawab UPSUS di Provinsi 
dan Kabupaten. Sedangkan di daerah, 
dukungan Dinas Pertanian, Kodim dan 
Koramil, Dinas Pekerjaan Umum, dan 
Kelompok Tani sangat dibutuhkan. 

Strategi pengamanan produksi 
saat iklim kekeringan disesuaikan 
dengan kondisi sumber air di wilayah 
masing-masing. Pulau Sumatera, 
Kalimantan, dan Sulawesi termasuk ke 
dalam wilayah yang masih memiliki 
sumber air cukup, sehingga dapat 
dioptimalkan untuk menaikkan Luas 
Tambah Tanam (LTT). Berbeda halnya 
dengan wilayah di Pulau Jawa dan Nusa 
Tenggara dimana kekeringan terjadi 
di area seluas 112,5 ribu ha. Strategi 

penanganan pada kedua wilayah ini 
yaitu dengan menerapkan mitigasi 
kekeringan. 

Petani yang mengalami kekeringan 
puso dan mempunyai Asuransi Usaha 
Tani Padi (AUTP) dapat melakukan 
klaim, sedangkan yang tidak, akan 
mendapatkan bantuan benih jagung 
dan kedelai dari Kementerian 
PErtanian.  Sedangkan untuk petani 
yang terdampak kekeringan tetapi 
belum puso, Kementerian Pertanian 
juga  memberikan bantuan dengan 
melakukan normalisasi saluran, serta 
penyaluran pompa air, BBM, hand 
sprayer, dan pestisida.  Upaya lain 
yang dilakukan pemerintah untuk 
meningkatkan pertanaman yang lebih 
lanjut dapat meningkatkan produksi 
adalah penyaluran bantuan benih 
dan pupuk dengan prinsip enam 
tepat didahului dengan CPCL yang 
tepat sasaran, optimalisasi alsintan, 
optimalisasi sumber-sumber air 
terdekat, serta percepatan tanam baik 
melalui tugal maupun tabela.  Dengan 
adanya berbagai upaya pemerintah 
diatas diharapkan permasalahan 
kekeringan dapat diatasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Kondisi kekeringan di Prov. NTT 

merupakan fenomena alam yang tidak 
dapat dihindari, dan pada umumnya 
terjadi setiap tahun pada Bulan 
Agustus - Oktober setiap tahunnya 
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dan pada Tahun 2019 masih akan 
berlanjut hingga akhir tahun.  Hal ini 
akan berpengaruh terhadap kondisi 
pertanaman, produksi padi, serta lebih 
lanjut akan mempengaruhi ketahanan 
pangan di Prov. NTT.  Beberapa upaya 
telah dilakukan pemerintah antara 
lain dengan mendistribusikan dan 
mengoptimumkan penggunaan alsintan 
maupun teknologi informasi yang sangat 
membantu dalam melakukan mitigasi 
kekeringan.  Di samping itu distribusi 
saprodi di samping juga koordinasi 
dengan stakeholders juga dilakukan 
untuk semakin dapat meningkatkan 
produksi dan produktivitas padi. 

Saran
Pemerinth perlu melakukan 

koordinasi yang lebih baik, baik 
pemerintah pusat, dalam hal ini 
Kementan, maupun pemerintah 
daerah, yaitu Dinas Pertanian Provinsi 
dan Kabupaten/Kota dengan petani, 
swasta dan stakeholders lainnya untuk 
bersama-sama meningkatkan produksi 
dan produktivitas padi di Pror. NTT.  
Dengan adanya koordiansi yang baik, 
maka pendampingan, monitoring 
dna evaluasi dapat dilakukan dengan 
baik untuk memastikan budidaya padi 
berlangsung dengan optimum.  Hal 
lain seperti pengaturan pola tanam, 
panen air perlu dilakukan. Salah satu 
upaya panen air adalah pembangunan 
embung.  Pengadaan alsintan dan IT 
perlu dilakukan dalam jumlah yg lebih 
luas, di samping perbaikan alsintan yang 

rusak di lapangan perlu dilakukan untuk 
menghindari kondisi yang mangkrak.
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