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Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi
untuk melaksanakan pengkajian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi yang mencakup kegiatan pada bidang pertanian tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan memandang perlu untuk menyampaikan
hasil-hasil kegiatan litkajibangrap TA.2015.
Penyusunan buku Kumpulan Hasil Litkajibangrap ini bertujuan untuk: (1) Diseminasi
hasil litkajibangrap BPTP Bengkulu tahun 2015 kepada stakeholders; (2) Sebagai bahan
acuan/referensi bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan; dan (3) Sumber
informasi untuk percepatan adopsi inovasi teknologi spesifik lokasi. Buku ini memuat
kajian pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan
topik kajian teknis, sosial, dan ekonomi.
Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam menyumbangkan pikiran, tenaga dan waktunya selama penyusunan
hingga proses penyelesaian buku ini. Kami menyadari bahwa dalam penulisan dan
penyusunan buku ini masih ada kekurangan, sehingga saran dan kritik masih kami terima.
Semoga buku Kumpulan Hasil Litkajibangrap ini bermanfaat bagi pembaca dan pengambil
kebijakan.
Bengkulu, Desember 2015
Kepala BPTP Bengkulu,

Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP
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BUDIDAYA PADI AROMATIK PADA LAHAN SAWAH IRIGASI
DI PROVINSI BENGKULU
Wahyu Wibawa dan Taupik Rahman
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km. 6,5 Kota Bengkulu Telp. 0736 23030 Fax. 0736 345568

ABSTRAK
Budidaya merupakan upaya untuk mengoptimalkan faktor lingkungan dan genetik dalam
pencapaian pertumbuhan, perkembangan, dan hasil tanaman yang diharapkan. Beras
aromatik adalah beras populer bermutu tinggi dengan aroma yang khas. Peluang
pengembangan padi aromatik di Provinsi Bengkulu masih terbuka ditinjau dari potensi
lahan sawah, sumberdaya petani, maupun prospek pasar. Pengkajian dilaksanakan mulai
bulan April-Agustus tahun 2015. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Rimbo Kedui
Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Pengkajian ini bertujuan untuk: (1)
Mengevaluasi pertumbuhan dan hasil varietas padi aromatik pada lahan sawah irigasi
dengan tiga pendekatan budidaya. (2) Menentukan pendekatan budidaya padi aromatik yang
paling menguntungkan pada lahan sawah irigasi di Provinsi Bengkulu. Hasil pengkajian
menunjukkan bahwa: (1) Pendekatan budidaya anorganik memberikan pertumbuhan dan
hasil gabah yang tertinggi (8,62 GKP t/ha) dibandingkan dengan pendekatan budidaya semi
organik dan organik yang berturut-turut menghasilkan 7,66 GKP t/ha dan 7,56 GKP t/ha. (2)
Pendekatan budidaya anorganik memberikan keuntungan tertinggi (Rp.25.469.800)
dibandingkan dengan pendekatan budidaya semiorganik (Rp. 19.585.200), dan organik (Rp.
17.886.200) dengan B/C rasio 2,83; 1,87; dan 1,47.
Kata kunci:budidaya, padi aromatik, sawah irigasi
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Beras mempunyai peran strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan
ekonomi dan keamanan serta stabilitas politik nasional (Suryana dkk., 2001; Aji dan
Widodo, 2010). Oleh sebab itu pasokan dan harga yang stabil, tersedia sepanjang waktu,
terdistribusi secara merata dengan harga terjangkau merupakan kondisi ideal yang
diharapkan dari perberasan nasional.
Budidaya merupakan upaya untuk mengoptimalkan faktor lingkungan dan genetik
dalam pencapaian pertumbuhan, perkembangan, dan hasil tanaman yang diharapkan.
Budidaya padi pada lahan sawah irigasi meliputi pemilihan benih/varietas unggul,
pengolahan lahan, penanaman, dan pemeliharaan (pemupukan dan pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman: OPT).
Varietas dan pemeliharaan dapat menjadi penciri produk yang dihasilkan.
Berdasarkan varietasnya dapat dibedakan varietas padi aromatik dan non-aromatik, yang
kemudian produknya disebut dengan beras aromatik. Berdasarkan pemeliharaannya dapat
dipilahkan menjadi pendekatan budidaya padi organik, semi-organik, dan anorganik, yang
kemudian produknya disebut beras organik dan anorganik. Balai Besar Pengkajian Padi (BB
1
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Padi) telah melepas beberapa varietas padi aromatik yang diantaranya adalah Sintanur,
Celebes, Gilirang, Cimelati, Batang Gadis, dan Inpari 23 (Elsera dkk., 2014)
Beras aromatik adalah beras populer bermutu tinggi dengan aroma yang khas (Elsera
dkk., 2014). Aroma khas ini disebabkan oleh senyawa volatil 2 acetyl-1-pyrroline (2AP),
yang juga ditemukan pada bagian kalus dan organ vegetatif tanaman padi (Yoshihashi dkk.,
2002). Beras organik merupakan produk dari pertanian dengan sistem budidaya organik.
Beras organik baik untuk kesehatan sehingga semakin diminati oleh konsumen walaupun
harganya lebih mahal (Rusma dkk., 2011). Tingginya harga beras organik dipengaruhi oleh
tingginya biaya produksi dan juga tingginya faktor resiko dalam produksi (Soetrisno, 1999).
Aroma, residu pestisida, bentuk butiran, ukuran butiran dan warna beras berpengaruh
terhadap preferensi konsumen (Arpah, 1993; Utomo dkk., 2001). Peningkatan pendapatan
dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ikut mendorong permintaan produk-produk
pertanian, termasuk beras, yang berkualitas secara fisik dan kimia, sehat (rendah residu
pestisida, tanpa pengawet, pemutih maupun pewangi buatan) dan dihasilkan melalui
budidaya yang ramah lingkungan (Jufri, 2006).
Beras tidak hanya dibutuhkan untuk dikonsumsi, tetapi juga merupakan sumber
pendapatan dan penyerapan tenaga kerja karena lebih dari 60% petani merupakan petani
padi (Utomo, 2001). Peluang pengembangan padi aromatik di Provinsi Bengkulu masih
terbuka ditinjau dari potensi lahan sawah (105.524ha), sumberdaya petani, maupun prospek
pasar.
Tujuan
Pengkajian ini bertujuan untuk: (1) Mengevaluasi pertumbuhan dan hasil varietas
padi aromatik pada lahan sawah irigasi dengan tiga pendekatan budidaya. (2) Menentukan
pendekatan budidaya padi aromatik yang paling menguntungkan pada lahan sawah irigasi di
Provinsi Bengkulu.
METODOLOGI
Waktu dan Tempat
Pengkajian dilaksanakan mulai bulan April-Agustus tahun 2015. Kegiatan
dilaksanakan di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.
Rancangan Percobaan
Percobaan lapang dilakukan pada lahan petani kooperator dengan luas 4 ha.
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) digunakan untuk menyusun 3 perlakuan
budidaya padi aromatik pada lahan sawah, yaitu pendekatan budidaya organik, semi organik
dan pendekatan PTT. Pada pendekatan budidaya organik dan semi organik digunakan pupuk
kandang yang tersedia di petani. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa pupuk
kandang yang tersedia di petani mempunyai kandungan hara sebagai berikut: N-total 4,06%,
P2O5 4,02%, K2O 0,17%, dan pH 7,5.Percobaan ini menggunakan 6 ulangan, sehingga
diperlukan 18 plot percobaan. Plot percobaan berukuran 1.000-1.500 m2. Tiga perlakuan
yang diuji pada pengkajian ini ditampilkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Perlakuan pendekatan budidaya padi aromatik di Kabupaten Seluma
Tahun 2015.
Perlakuan

Jenis dan Dosis Pupuk

Pestisida

Organik

Pupuk Kandang

:

7.200 kg/ha

Biopestisida

Semi organik

Pupuk Kandang
Phonska
Urea

:
:
:

3.600 kg/ha
150 kg/ha
100 kg/ha

Biopestisida
(Biourine)

Pendekatan PTT

Phonska
Urea

:
:

300 kg/ha
200 kg/ha

Pestisida Sintetik

Selain dari jenis, dosis dan pestisida untuk pengendalian OPT, semua plot
diperlakukan sama yaitu pengolahan tanah sempurna, sistem tanam jajar legowo 2:1,
penggunaan bibit muda (umur < 21 hari), dan varietas aromatik Inpari 23.
Hasil analisis tanah sawah pada awal percobaan menunjukkan bahwa tekstur
tanahnya termasuk dalam tekstur lempung berdebu dengan komposisi masing-masing pasir
7,08%, lempung 56,16% dan debu 36,76% dengan pH 5,43 (agak masam). Adapun tingkat
kesuburan lahannya dapat dikategorikan cukup subur dengan indikator kandungan unsur N
0,22%, P 26,02 ppm, K 1,03 me/100 g, Na 0,24 me/100 g, Ca 2,21 me/100 g, dan Mg 5,39
me/100 g.Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa pupuk kandang yang tersedia di
petani mempunyai kandungan hara sebagai berikut: N-total 4,06%, P2O5 4,02%, K2O
0,17%, dan pH 7,5.
Parameter
Parameter yang diukur untuk mengevaluasi pertumbuhan dan hasil padi aromatik
(Inpari 23) adalah: jumlah anakan dan tinggi tanaman pada umur 28 dan 45 Hari Setelah
Tanam pindah (HST), hasil GKP ton/ha, Harvest Index (HI), dan kadar air gabah pada saat
panen.
Sampling tanaman secara acak dilakukan pada umur 10 HST, sebanyak 10
rumpun/plot untuk pengukuran pertumbuhan tanaman pada umur 28 dan 45 HST. Jumlah
anakan diukur dengan menghitung semua anakan yang tumbuh dari suatu rumpun tanaman
yang telah ditetapkan secara random dan ditandai dengan ajir/penanda dari bambu. Tinggi
tanaman diukur dengan mistar dari permukaan tanah sampai dengan bagian daun yang
tertinggi.
Hasil/produktivitas tanaman per ha diukur melalui ubinan dengan ukuran 5 x 5 m (5
ubinan per plot). Tanaman dipanen dengan memotong batang jerami dari permukaan tanah.
Seluruh hasil panen yang berupa jerami dan gabah ditimbang sebelum dirontokkan. Setelah
dirontokkan dipisahkan antara gabah bersih dan sisanya yang berupa jerami serta gabah
hampa. Hasil/produktivitas GKP ton/ha = berat gabah bersih per ubinan yang berukuran 5 x
5 m (kg) X 400.
Kadar air gabah diukur dengan pengambilan gabah secara random dari hasil gabah
yang dipanen. Kadar air gabah diukur dengan seed moisture tester. Pengukuran dilakukan
2 kali dari tiap ubinan yang dilakukan atau 10 ulangan dalam tiap plot.
Harvest Index (HI) merupakan indikator dan parameter untuk menentukan efisiensi
penggunaan input yang dapat menjadi produk yang diharapkan dari proses budidaya. Untuk
3
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budidaya padi, produk yang diharapkan adalah gabah. Semakin tinggi HI berarti semakin
efisien tanaman dalam memanfaatkan lingkungannya untuk menghasilkan produk yang
diharapkan. HI = produk ekonomi yang diharapkan dibagi dengan total biomasa kali 100%
(Gardner dkk., 1985).
HI =

Berat Gabah (Kg)
x 100%
Berat Biomasa Total (Kg)

Analisis Usahatani
Analisis usahatani dilakukan untuk menentukan pendekatan budidaya padi aromatik
yang paling menguntungkan pada lahan sawah irigasi. Analisa Usahatani bermanfaat dalam
menentukan harga dasar gabah maupun beras yang layak untuk masing-masing pendekatan
budidaya padi secara organik, semi organik maupun anorganik. Data yang dikumpulkan
untuk analisis usahatani padi diantaranya adalah (1) Biaya yang meliputi: biaya tenaga
kerja, benih, pupuk, pestisida, bawon/upah panen, pengolahan lahan (sewa traktor), dan
penyusutan alat; (2) Hasil gabah (3) Harga gabah kering panen (4) Penerimaan (5)
Pendapatan. Penentuan usahatani yang menguntungkan didasarkan pada pendapatan
usahatani dan B/C rationya. Semakin tinggi pendapatan atau nilai B/C ratio menunjukkan
bahwa keuntungan usahataninya lebih besar.
B/C ratio =

Keuntungan
Total Biaya

Analisis Data

Data-data pertumbuhan, hasil, HI, dan kadar air gabah dikumpulkan dan
ditabulasikan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan Analisis of Variance (ANOVA).
Rerata antar perlakuan diuji lanjut dengan Uji Nyata Terkecil (LSD) pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Budidaya berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hasil padi pada lahan
sawah irigasi. Ada keterkaitan yang erat antara faktor genetik (varietas) dengan
lingkungannya. Masing-masing komponen mempunyai peran yang berkaitan satu dengan
lainnya. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pendekatan budidaya berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan (tinggi tanaman pada umur 28 HST dan jumlah anakan pada umur 45
HST), hasil, dan HI, sedangkan pengaruhnya terhadap kadar air gabah tidak nyata (Tabel 2).
Tabel 2. Keragaan Pertumbuhan dan Hasil Varietas Padi Aromatik (Inpari 23) di Kabupaten
Seluma pada Tahun 2015.
Budidaya
Padi
Organik
Semiorganik
Anorganik

Tinggi Tan. (cm)
28 HST 45 HST
75,29b
74,64b
68,68a

103,20a
112,00a
106,34a

Jumlah Anakan
28 HST
45 HST
13,29a
12,27a
12,11a
4

8,87a
10,89b
10,48b

Hasil (GKP
K.A.
HI (%)
t/ha)
Gabah (%)
7,56a
7,66a
8,62b

19,36a
19,15a
20,89a

41,70c
34,14b
30,77a
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Tabel 2 menunjukkan bahwa pendekatan budidaya organik dan semi organik pada
awalnya (28 HST) mampu memacu pertumbuhan tanaman yang diindikasikan oleh
pertumbuhan tinggi tanaman yang mencapai 74,64-75,29 cm dibandingkan dengan
pendekatan budidaya anorganik (68,68 cm). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pada
awal fase pertumbuhan, pendekatan budidaya secara organik dan anorganik mampu
menyediakan kondisi lingkungan tumbuh yang baik bagi tanaman padi. Kondisi ini tidak
berlangsung lama, karena pada umur 45 HST pertumbuhan tanaman sudah berimbang yang
ditunjukkan oleh tinggi tanaman yang berkisar antara 106,2 - 112,00 cm.
Secara empiris, pertumbuhan dan hasil tanaman dapat dinyatakan sebagai fungsi dari
genotipe x lingkungan = f (faktor pertumbuhan internal x faktor pertumbuhan eksternal).
Faktor internal sering digambarkan sebagai sifat bawaan (genetik) yang diantaranya adalah
ketahanan terhadap tekanan iklim, tanah, dan biologis, laju fotosintesis dan kapasitas untuk
menyimpan makanan. Faktor eksternal terdiri atas iklim (cahaya, temperatur, curah hujan,
angin, panjang hari, dan kelembaban udara), tanah (tekstur, struktur, bahan organik, pH, dan
ketersediaan unsur hara), dan biologis/OPT (hama, penyakit dan gulma) (Gardner, dkk.,
1985). Kondisi ini juga ditunjukkan oleh parameter jumlah anakan pada umur 28 dan 45
HST. Pada umur 28 HST semua pendekatan budidaya mampu memacu pertumbuhan anakan
per rumpun dengan cukup baik yaitu pada kisaran 12,11-13,29 anakan per rumpun. Pada
umur 45 HST jumlah anakan justru berkurang, dan perlakuan yang pengurangan jumlah
anakannya paling banyak adalah pendekatan budidaya organik. Jumlah anakan per rumpun
pada umur 45 HST berturut-turut adalah 8,87 (pendekatan organik); 10,48 (pendekatan semi
organik), dan 10,89 (pendekatan anorganik). Kondisi ini membuktikan bahwa jumlah
anakan dapat dijadikan indikator ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah. Jika
kondisi ketersediaan unsur hara dalam tanah tidak mencukupi untuk pertumbuhan dan
perkembangan tanaman, maka salah satu cara dari tanaman untuk mengadaptasikan diri
adalah dengan mengurangi jumlah anakan agar mampu mempertahankan dirinya hingga ke
fase generatif.
Budidaya merupakan upaya untuk mengoptimalkan faktor lingkungan dan genetik
dalam pencapaian pertumbuhan, perkembangan, dan hasil tanaman yang diharapkan.
Budidaya padi pada lahan sawah irigasi meliputi pemilihan benih/varietas unggul,
pengolahan lahan, penanaman, dan pemeliharaan (pemupukan dan pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman: OPT). Varietas unggul baru, termasuk varietas Inpari 23 (padi
aromatik) merupakan salah satu komponen dasar dalam peningkatan produktivitas, produksi
dan pendapatan usahatani (Badan Litbang Pertanian, 2009).Penggunaan varietas unggul
yang berdaya hasil tinggi, responsif terhadap pemupukan, dan toleran hama penyakit utama
telah terbukti meningkatkan produktivitas (Suprihatno et al., 2010; Wahyuni, 2011).
Pemeliharaan yang intensif diperlukan agar tanaman dapat tumbuh, berkembang dan
memberikan hasil sesuai dengan potensi hasilnya. Produktivitas tanaman merupakan hasil
rekayasa lingkungan melalui pendekatan budidaya. Lingkungan tumbuh yang optimal dapat
memberikan hasil yang lebih baik (Tabel 2). Pendekatan budidaya organik, semi organik
dan anorganik memberikan hasil yang beragam. Pendekatan budidaya berpengaruh nyata
terhadap hasil tanaman padi. Pendekatan budidaya anorganik memberikan hasil gabah yang
tertinggi (8,62 GKP t/ha) dibandingkan dengan pendekatan budidaya semi organik dan
organik yang berturut-turut menghasilkan 7,66 GKP t/ha dan 7,56 GKP t/ha. Hal ini
berkaitan dengan tingkat ketersediaan unsur hara makro, khususnya N dan K yang relatif
rendah (Tabel 3)dan tingginya tingkat serangan hama dan penyakit tanaman.
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Tabel 3. Kandungan Unsur Hara Tanah setelah Panen pada Lahan yang Diperlakukan
dengan 3 Pendekatan Budidaya Padi di Kabupaten Seluma pada Tahun 2015.
Kandungan Unsur Hara Makro
Perlakuan

Ph

Organik
Semiorganik
Anorganik

5,60
5,10
5,80

Me/100 g
%N

P

K

Na

Ca

Mg

0,13
0,26
0,24

26,61
29,27
21,78

1,13
1,36
1,35

0,16
0,16
0,51

2,14
2,06
1,67

5,95
3,99
4,95

Tabel 3 menunjukkan bahwa pH dan kandungan unsur hara setelah panen pada lahan
yang diperlakukan dengan 3 pendekatan budidaya padi hampir sama, kecuali unsur hara N
dan K. Tabel menunjukkan bahwa kandungan unsur hara N berkisar antara 0,13 - 0,26%,
dengan kriteria rendah sampai dengan sedang dengan nilai pH berkisar antara 5,10 - 5,80
(agak masam). Rendahnya kandungan unsur nitrogen dan kalium dalam tanah berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman khususnya jumlah anakan aktif dan
produktif serta menurunnya kemampuan tanaman dalam pengisian gabah yang berakibat
pada rendahnya produktifitas. Jumlah anakan produktif dan jumlah gabah isi per malai
merupakan komponen hasil utama yang menentukan produktivitas tanaman padi.
Hasil ini membuktikan bahwa budidaya anorganik mampu memberikan pertumbuhan,
perkembangan dan hasil tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan organik
dan anorganik. Secara teknis pendekatan budidaya anorganik memberikan pertumbuhan dan
hasil yang terbaik dibandingkan dengan pendekatan semi organik dan organik.
Analisis usahatani dilakukan untuk menentukan pendekatan budidaya padi aromatik
yang paling menguntungkan pada lahan sawah irigasi. Analisa Usahatani juga bermanfaat
dalam menentukan harga dasar gabah maupun beras yang layak untuk masing-masing
pendekatan budidaya padi secara organik, semi organik maupun anorganik. Berdasarkan
hasil analisis usahatani dapat ditentukan bahwa pendekatan budidaya anorganik
memberikan keuntungan yang paling tinggi yang diindikasikan oleh nilai dari B/C rationya
yang mencapai 2,83 (Tabel 4).
Tabel 4. Analisa Usahatani padi aromatik di Kabupaten Seluma Tahun 2015
No.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Uraian
Biaya total (Rp/ha/MT)
- Tenaga kerja
- Biaya panen/Bawon
- Benih
- Pupuk
- Pestisida
- Sewa traktor
- Biaya penyusutan alat
Hasil (kg/ha/MT)
Harga jual (Rp/kg)
Penerimaan (Rp/ha/MT)
Pendapatan (Rp/ha/MT)
B/C ratio

Perlakuan
Organik (Rp)
12.153.800
2.180.000
3.004.000
175.000
4.680.000
640.000
1.278.800
196.000
7.560
4.000
30.040.000
17.886.200
1,47
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Semi Organik (Rp)
10.478.800
2.180.000
3.064.000
175.000
2.945.000
640.000
1.278.800
196.000
7.660
4.000
30.640.000
19.585.200
1,87

Anorganik (Rp)
8.994.200
2.180.000
3.446.400
175.000
1.210.000
508.000
1.278.800
196.000
8.616
4.000
34.464.000
25.469.800
2,83
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Produktivitas yang dihasilkan oleh teknologi budidaya organik, semi organik dan
pendekatan anorganik berturut-turut adalah 7,56 t GKP/ha, 7,66 t GKP/ha dan 8,62 t
GKP/ha. Teknologi budidaya dengan pendekatan anorganik paling efisien karena dengan
biaya yang paling rendah (Rp. 8.994.200) mampu memberikan hasil (8,62 t GKP/ha) dan
pendapatan yang paling tinggi (Rp. 25.469.800). Teknologi budidaya organik memerlukan
biaya yang paling besar, yaitu mencapai Rp. 12.153.800 dibandingkan dengan teknologi
budidaya semi organik dan pendekatan anorganik yang memerlukan biaya masing-masing
Rp.10.478.800 dan Rp. 8.994.200. Pendapatan dari teknologi budidaya organik,
semiorganik, dan pendekatan anorganik berturut-turut adalah Rp.17.886.200, Rp.
19.585.200, dan Rp. 25.469.800 dengan B/C rasio 1,47; 1,87; dan 2,83.
Penanaman padi aromatik mempunyai tantangan dan resiko yang lebih tinggi
dibandingkan dengan varietas non aromatik. Varietas aromatik yang cukup populer dan
tersedia di BB padi diantaranya adalah Gilirang, Sintanur dan Inpari 23 (Lampiran 1).
Berbeda dengan varietas non aromatik yang mempunyai ratusan pilihan varietas yang
spesifik lokasi. Varietas aromatik lebih disukai oleh Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) karena mempunyai daya tarik tersendiri, di mana aromanya sudah dapat tercium
mulai dari fase vegetatif.
Salah satu tantangan dalam budidaya padi aromatik, khususnya dengan pendekatan
budidaya organik dan semi organik/ramah lingkungan adalah adanya serangan blast yang
sudah dimulai sejak fase vegetatif. Penyakit ini mudah sekali menyerang dengan adanya
stimulasi cuaca. Penyakit ini menyerang jika mendapatkan lingkungan yang sesuai yaitu
lingkungan dengan kelembaban tinggi dan suhu yang tinggi. Pertanaman padi aromatik
varietas Inpari 23 dengan pendekatan organik dan semi organik/ramah lingkungan terkena
serangan blast cukup berat. Kondisi ini membuka peluang untuk melaksanakan kajian yang
lebih mendalam mengenai metode pengendalian blast yang efektif, efisien baik melalui
penggunaan pestisida maupun kulture teknis misalnya dengan varietas maupun jenis dan
dosis pupuk yang digunakan. Serangan penyakit blast sangat berbahaya pada fase vegetatif
maupun generatif. Penyakit ini dapat menyebabkan gagal panen. Melalui pengamatan dan
pemilihan racun/pestisida yang tepat penyakit ini mampu dikendalikan dengan baik.
Pencegahan dan persedian fungisida sangat penting untuk mencegah maupun
mengendalikan penyakit ini.
Memberikan keyakinan pada petani untuk menggunakan teknologi budidaya secara
organik dan semi organik juga cukup sulit. Para petani belum yakin dan belum terbiasa
bahwa pupuk kandang dan biopestisida dalam jumlah yang cukup juga dapat memberikan
produktivitas yang cukup tinggi. Secara umum petani belum bersedia menerapkan karena
resikonya yang cukup tinggi dari menurunnya produktivitas hingga kemungkinan gagal
panen. Ketersediaan pasar beras organik dan kesediaan masyarakat untuk membeli
(Willingness to Pay: WTP) juga menjadi pertimbangan petani dalam mengadopsi teknologi
budidaya organik dan semiorganik. Saat ini para petani masih memilih untuk mengadopsi
teknologi budidaya semiorganik dan pendekatan anorganik.
Untuk mendapatkan pendapatan yang setara dengan pendapatan dengan pendekatan
budidaya anorganik maka harga gabah untuk pendekatan budidaya semi organik dan
organik harganya harus ditingkatkan berturut-turut menjadi Rp. 4.800 dan Rp. 5.000. Untuk
itu perlu dilakukan survey tentang kemauan/kesediaan masyarakat untuk membeli (WTP),
seberapa besar minat masyarakat Bengkulu terhadap produk beras sehat, siapa dan di mana
sekmen pasar dari beras organik. Survey ini berkaitan erat dengan upaya untuk penciptaan
pasar bagi produk-produk pangan organik.
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Dari aspek ekonomi teknologi budidaya dengan pendekatan anorganik paling
menguntungkan dan paling efisien, namun dari aspek lingkungan dan kesehatan dalam
jangka panjang teknologi budidaya semi organik dan organik mungkin yang lebih
menguntungkan. Jika hanya dilihat dari sisi ekonomi maka pilihannya adalah penerapan
pendekatan budidaya anorganik. Namun jika pendekatan dan penilaian yang digunakan
memasukkan aspek lingkungan dan kesehatan serta keberlanjutan pertanian tentu keputusan
ataupun alternatif pilihan mungkin akan berbeda.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pendekatan budidaya anorganik memberikan pertumbuhan dan hasil gabah yang
tertinggi (8,62 GKP t/ha) dibandingkan dengan pendekatan budidaya semi organik dan
organik yang berturut-turut menghasilkan 7,66 GKP t/ha dan 7,56 GKP t/ha.
2. Penekatan budidaya anorganik memberikan keuntungan tertinggi (Rp.25.469.800)
dibandingkan dengan pendekatan budidaya semiorganik (Rp.19.585.200), dan organik
(Rp.17.886.200) dengan B/C rasio 2,83; 1,87; dan 1,47.
Saran
1. Perlu dilakukan survey kelayakan harga produk gabah atau beras aromatik dari
pendekatan budidaya semi organik dan organik agar petani mendapatkan keuntungan
setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan budidaya anorganik
mengingat resiko usahataninya yang cukup tinggi.
2. Perlu dilakukan kajian potensi dan peluang integrasi sapi-padi dalam suatu kawasan.
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Lampiran 1. Deskripsi Varietas Padi Aromatik Gilirang, Sintanur dan Inpari 23
Klasifikasi
Umur
Bentuk tanaman
Tinggi
Kerontokan
Kerebahan
Kadar amilosa
Tekstur nasi
Bobot 1000 butir
Rataan hasil
Potensi hasil
Dilepas

Gilirang
116-125 hari
Tegak
108-115 cm
Sedang
Tahan
18,9%
Pulen
28 gram
6 ton/ha
7,5 ton/ha
2002

Varietas
Sintanur
115-125 hari
Tegak
115-125
Sedang
Agak tahan
18%
Pulen
27 gram
6 ton/ha
7 ton/ha
2001
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Inpari 23
113 hari
Tegak
112 cm
Sedang
Sedang
±17%
Pulen
26 gram
6,9 ton/ha
9,2 ton/ha
2012
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ABSTRAK
PENDAHULUAN
Kabupaten Kepahiang mempunyai sumberdaya alam yang sangat potensial sebagai
daerah pengembangan ternak di Provinsi Bengkulu terutama ternak kambing, karena
kemampuannya menyediakan hijauan pakan ternak baik berupa rumput, legiminosa maupun
limbah dari pertanian. Populasi ternak kambing di Kabupaten Kepahiang tahun 2012
sebanyak 7.716 ekor (BPS 2013) yang terpusat di Kecamatan Kabawetan dan sekitarnya.
Pengembangan ternak kambing merupakan salah satu langkah diversifikasi dalam
upaya meningkatkan produksi susu dan daging, baik secara kuantitas ataupun kualitas.
Kebijakan ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan susu dan daging secara
nasional yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan dan kesadaran
masyarakat akan gizi. Kebutuhan akan pangan hewani ini diprediksi akan terus meningkat
sampai dengan tahun 2020 terutama dinegara-negara sedang berkembang. Dewasa ini
konsusmi protein hewani di Indonesia baru mencapai 4,7 gram/kapita/hari dan angka ini
masih dibawah standar rekomendasi WHO (2008) yaitu 6,0 gram/kapita/hari.
Alternatif beternak kambing, selain karena modal yang dibutuhkan lebih sedikit, cara
pemeliharaannya lebih mudah juga reproduksinya lebih cepat dibandingkan dengan ternak
sapi. Secara biologis ternak kambing tergolong prolitik yaitu mempunyai kemampan
beranak lebih dari satu ekor dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga
mempermudah pengembangannya (Sutama dkk, 1995). Dari aspek produksi daging,
permintaan daging kambing di Indonesia maupun di dunia juga mengalami peningkatan
pesat selama 10 tahun terakhir ini. Indonesia mengkonsumsi kambing sebagai salah satu
sumber protein hewani yang utama setelah sapi dan ayam. Pasokan daging kambing relatif
terbatas karena usaha peternakan kambing di Indonesia didominasi oleh usaha rumah tangga
dengan skala pemilikian 4 – 10 ekor.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi
Bengkulu dari bulan Mei sampai dengan Juli 2015. Penetapan lokasi dilakukan dengan
Purposive Sampling Method dengan mempertimbangkan populasi dan kepemilikan ternak
kambing. Sasaran utama pengkajian ini adalah peternakan (ternak dan peternaknya) yang
tergabung dalam 10 kelompok peternak kambing. Variabel pengkajian meliputi variabel
pola usaha peternakan dan karakteristiknya serta varabel kinerja produktivitas kambing
mencakup angka kelahiran, kematian, dan reproduksinya. Data yang diperoleh di analisis
secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lokasi
Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (WKBP3K)
Kecamatan Kabawetan meliputi satu Kecamatan Kabawetan. Jumlah desa/kelurahan di
Kecamatan Kabawetan 16 desa/kelurahan. Letak BP3K Kabawetan di Kelurahan Tangsi
Baru yang merupakan ibu kota Kecamatan Kabawetan. Luas wilayah kerja BP3K
Kabawetan adalah 6.377 ha dengan batas wilayah secara administratif sebagai berikut:
sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sebelah Timur dengan Kecamatan
Muara Kemumu, sebelah barat dengan Kecamatan Kepahiang dan sebelah selatan dengan
wilayah Kecamatan Tebat Karai.
Topografi daerah bervariasi, yaitu datar, bergelombang, berbukit yang curam dengan
variasi datar 15% (kemiringan 0-15%) = 957 ha, miring 30% (kemiringan 16-30%) = 1.913
ha, berbukit 54% (kemiringan 31-54%) = 3.444 ha, dan curam 1% (kemiringan lebih 55%)
= 64 ha. Jenis tanah ondosol 65%, latasol 30%, sedangkan jenis tanah lain terdapat 5%.
Ketinggian tempat 600-1200 meter dpl. Curah hujan hampir merata dengan rata-rata 5 tahun
terakhir 3.945 mm/tahun dengan jumlah bulan basah 8-10 bulan.
Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1982, Tentang Budidaya
Tanaman yang menyatakan bahwa kepada para petani diberikan kebebasan untuk memilih
komoditas yang akan menjadi kegiatan usahataninya. Kecamatan Kabawetan dengan
kondisi agroklimat yang mendukung usahatani yang beragam untuk diusahakan sepanjang
tahun, maka Pola Usahatani dan Pola Tanam pada lahan sawah dan lahan kering yang
diterapkan dalam satu tahun di WKBP3K Kecamatan Kabawetan tahun 2014 tidak secara
spesifik mengikuti pola tertentu, tetapi petani pada umumnya berorientasi kepada prospek
pasar komoditas yang akan diusahakan.
Data populasi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak dan unggas di WKBP3K
Kecamatan Kabawetan tahun 2014 disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kecamatan Kabawetan
Kabupaten Kepahiang
No

1
2
3
4
5
6

Komoditas Populasi Awal
Utama
Tahun (Ekor)
Sapi Potong
Sapi Perah
Kerbau
Kambing
Domba
Babi

1.950
19
67
2.112
0
0

Populasi Akhir
Tahun (Ekor)
2.421
23
106
2.908
0
0

Pertambahan
Populasi (+/ekor)
471
4
39
796
0
0

Sumber: Program BP3K Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Karakteristik Peternak
Rata-rata umur petani contoh adalah 40,08 tahun dan tergolong usia produktif.
Kondisi ini akan mempengaruhi perilaku (baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan), pola
pengambilan keputusan, dan cara berpikir petani. Pengelompokkan petani contoh
berdasarkan umur, yang terbanyak adalah kelompok umur antara 36 – 50 tahun yaitu
sebanyak 41 orang atau 56,16%. Kemudian kelompok umur 22 – 36 tahun, dengan
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persentase 31,51% dari jumlah petani contoh, dan terakhir kelompok usia 50 – 64 dengan
persentase 12,33%. Sebagian besar petani contoh (42,46%) berpendidikan Sekolah Dasar
(SD) dan 30,14% di antaranya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kemudian berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 24,66%, sedangkan
2,74% telah menamatkan pendidikan Sarjana. Pendidikan petani contoh menggambarkan
bahwa petani berpeluang untuk menerima teknologi dengan baik. Karakteristik petani
contoh tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2. Karakteristik peternak kambing di Kecamatan Kabawetan
Kabupaten Kepahiang
No.
1.

Karakteristik
Peternak
Umur

Jumlah
2.
Pendidikan

Kelompok

Jumlah
(orang)
24
42
10
76
32
23
19
2
76

22 – 36
36 - 50
50 – 64
SD
SMP
SMA
Sarjana

Jumlah

%
31,51
56,16
12,33
100,00
42,46
30,14
24,66
2,74
100,00

Menurut B
andolan (2008), tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap
penerimaan teknologi yang diberikan. Senada dengan hal tersebut, Drakel (2008)
menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir terhadap respon-respon
inovatif dan perubahan-perubahan yang dianjurkan. Dalam hal menerima inovasi baru,
responden dengan kondisi ini tergolong dalam kelompok mudah menerima inovasi baru.
Diharapkan petani dengan usia produktif dan tingkat pendidikan yang beragam dapat saling
membantu dan mempengaruhi sehingga dinamika kelompok dapat berjalan dengan baik.
Pola Usaha Peternakan Kambing
Sistem produksi ternak ruminansia termasuk kambing secara tradisional
dikembangkan sebagai respon terhadap ikim dan beberapa aspek lain dari lingkungan
(Gatenby, 1995). Peternakan kambing yang ada di Kecamatan Kabawetan dilakukan secara
tradisional dalam bentuk smallholder walaupun ternak tersebut dikandangkan sepanjang
hari. Pola usaha peternakan kambing di Kecamatan Kabawetan pada saat ini dapat
diklasifikasikan menjadi dua pola (model) berdasarkan tujuan pemeliharaan (Sodik, et al,
2006), yaitu: (1) pola usaha untuk menghasilkan anakan (meat purpose) yaitu model usaha
pemeliharaan kambing untuk memproduksi anakan (cempe) yang akan dibesarkan untuk
tujuan sebagai calon bibit ataupun dibesarkan (digemukkan) untuk tujuan disembelih, (2)
pola usaha untuk menghasilkan daging dan susu (dual purposes) atau model kombinasi,
yakni model peternakan kambing yang bertujuan untuk memproduksi cempe dan juga untuk
memproduksi susu.
Pada umumnya usaha peternakan kambing yang dilaksanakan oleh peternak di
Kecamatan Kabawetan masih diusahakan untuk tujuan menghasilkan anakan (cempe) dan
hanya sebagian kecil peternak yang malakukan usaha pemeliharaan kambing untuk tujuan
penghasil anakan sekaligus penghasil susu (dual purpose). Peternakan kambing di
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Kecamatan Kabawetan tergabung dalam satu wadah atau paguyupan peternak kambing
Kecamatan Kabawetan yang bernama Gugus Perwakilan Pemilik Ternak Manunggal Jaya
dengan Akta Notaris tanggal 27 Oktober 2015. Paguyupan ini beranggotakan sebanyak 12
kelompok dari 10 desa yang ada di Kecamatan Kabawetan.Jumlah ternak kambing yang
dimiliki oleh paguyupan ini adalah 2.250 ekor betina, 301 ekor jantan dengan total
keseluruhan 2.551 ekor.
Keragaan kepemilikan ternak kambing di Kecamatan Kabawetan relative bervariasi
antar peternak. Jumlah kepemilikan kembing setiap peternak berkisar antara 2 – 12 ekor
dengan rataan 4,3 ekor. Pada umunya ternak kambing masih diusahakan secara sambilan,
namun ada kecendrungan pada beberapa peternak sudah bergeser dari usaha sambilan yang
bersifat subsisten menjadi cabang usaha (mix-farming) maupun menjadi industri peternakan
kambing. UMKM peternakan di Kecamatan Kabawetan masih bersifat sambilan dengan
menerapkan sistem tradisional dalam bentuk usaha rumah tangga. Pada usaha skala
subsisten fungsi pemeliharaan ternak kambing hanya sebatas tabungan yang sewaktu-waktu
dapat diuangkan bila ada keperluan mendesak. Perhitungan ekonomis termasuk biaya
produksi dan tenaga kerja yang dilibatkan pada usaha tersebut belum menjadi perhatian
utama. Pada tipologi I untuk menghasilkan anakan (meat purpose) usaha peternakan
kambing cendrung masih bersifat tradisional sehingga belum memerlukan investasi dan
melibatkan lembaga keuangan.
Untuk pengembangan UMKM peternakan kambing di Kecamatan Kabawetan
Kabupaten Kepahiang, ada tiga pelaku investasi yang berperan yaitu pemerintah, swasta dan
masyarakat/komunitas peternak kambing itu sendiri. Investasi pemerintah dalam agribisnis
ternak kambing mencakup beberapa aspek yaitu (i) pelayanan kesehatan hewan, (ii)
dukungan penyediaan bibit (pejantan) unggul dan induk berkualitas, (iii) kegiatan
pengkajian, pengkajian dan pengembangan yang terkait dengan aspek pakan dan
manajemen pemeliharaan serta (iv) pengembangan kelembagaan untuk mempercepat arus
informasi, pemasaran, promosi, permodalan, dll. Kagiatan di sub sisten hulu yang tidak
kalah pentingnya dan perlu dilakukan oleh pemerintah antara lain: (a) penyediaan
infrastruktur untuk memudahkan arus barang input-output serta pemasaran produk, (b)
ketersediaan laboratorium kesehatan hewan, pakan, dan reproduksi serta (c) penetapan
lahan usaha peternakan dan penetapan tata ruang agar pengembangan ternak tidak terganggu
oleh masalah kesehatan hewan, sosial, hokum dan lingkungan.
Investasi swasta mengacu kepada karakteristik usaha ternak kambing dan kondisi riil
yang ada, maka strategi yang tepat adalah mendorong peran peran peternak kecil dengan
tetap memberikan kesempatan swasta untuk berkiprah. Kombinasi pendekatan ini dinilai
ideal, mengingat keterbatasan kemampuan peternakan rakyat serta risiko yang dihadapi oleh
pihak swasta. Dalam skala terbatas swasta dapat bergerak dalam sektor produksi (budidaya),
namun secara mandiri swasta dapat bergerak disektor hulu (usaha penyediaan calon
indukan, penyediaan pejantan, penyediaan semen beku, pabrik pakan mini, dll) serta
kegiatan hilir (RPH, industri pengolahan daging, susu, kulit, kompos). Usaha ternak
budidaya oleh swasta dilakukan dengan pola kemitraan, peternak menghasilkan bakalan dan
inti membeli untuk digemukkan atau langsung dipasarkan.
Investasi masyarakat sebagian besar berasal dari pemanfaatan aset yang telah dimiliki
atau sumber pendanaan baru yang berasal dari lembaga keuangan, bantuan pemerintah,
kerjasama dengan swasta (inti) ataupun bantuan kelurga/kelompok. Pengembangan investasi
jelas akan mempu menciptakan lapangan kerja baru, baik peluang untuk menjadi peternak
mandiri maupun menciptakan lowongan pekerjaan yang terlibat pada sektor hulu dan hilir.
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Investasi masyarakat untuk pengembangan agribisnis ternak kambing dapat berupa
investasi sumber daya dan produksi yang meliputi perkandangan, ternak, pakan, obat,
peralatan kandang serta bahan pembantu lainnya. Sumber pembiayaan dapat berupa kredit
dari perbankan ataupun dari lembaga keuangan formal lainnya serta tidak menutup
kemungkinan berasal dari lembaga keuangan non formal seperti pinjaman kelompok atau
koperasi bersama. Hastuti (2004) melaporkan bahwa aksesibilitas masyarakat desa terhadap
lembaga pembiayaan formal relative kecil, oleh karena itu diperlukan kreasi kelembagaan
pembiayaan yang tepat.
Tingkat Produktivitas Ternak Kambing
Hasil pendataan terhadap 76 peternak kambing di Kecamatan Kabawetan diperoleh
bahwa kepemilikan ternak kambing setiap peternak bervariasi antara 2 – 12 ekor dengan
rataan 4,3 ekor/peternak. Tujuan pemeliharaan pada umumnya sebagai usaha sambilan dan
beberapa peternak sudah mengarah kepada cabang usaha peternakan bersama dengan ternak
lainnya. Keragaan produktivitas ternak kambing di Kecamatan Kabawetan yang meliputi
jumlah kelahiran anak, mortalitas anak prasapih, indek reproduksi dan produktivitas induk
disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Keragaan Produktivitas Kambing di Kecamatan
Kabawetan Kabupaten Kepahiang
No
1

2
3

4

Keragaan Produksi

Jumlah

Litter Size
 Rataan Litter size (ekor)
 Litter size tunggal (%)
 Litter size kembar dua (%)
 Litter size kembar tiga (%)
Mortalitas cempe prasapih
 Rataan martalitas prasapih (%)
Indek Reproduksi Induk
 Rataan (ekor/induk/tahun)
 Minimal (ekor/induk/tahun)
 Maksimal (ekor/induk/tahun)
Produktivitas induk

Rataan (kg/induk/tahun)

Minimum (kg/induk/tahun)

Maksimal (kg/induk/tahun)

1,80
17.78
76,95
3,26
15,5
2,24
1,50
4,60
26,24
14,25
50,65

Jumlah kelahiran berkisar antara 1 – 3 ekor dengan frekuensi kelahiran kembar dua
cendrung lebih banyak yaitu 76,95%, diikuti kelahiran tunggal 17,95% dan kelahiran
kembar tiga 3,26%. Jumlah anak sekelahiran induk kambing lebih tinggi dari yang
didapatkan oleh Handiwirawan et al (1996) yaitu sebesar 1,29 ekor dan lebih rendah dari
hasil pengkajian Ngadiono dkk, (1984) yaitu sebesar 1,56 ekor. Jumlah anak sekelahiran
(liter size) merupakan penampilan reproduksi induk kambing lokal yang dapat dijadikan
indikator kualitas atau mutu induk kambing, hal ini akan membantu program seleksi dalam
usaha untuk mempercepat perbaikan performans.
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KESIMPULAN
Pola usaha peternakan kambing di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang
diklasifikasikan menjadi dua pola (model) berdasarkan tujuan pemeliharaan: (i) pola usaha
meat purpose yaitu model usaha pemeliharaan kambing untuk memproduksi cempe dengan
tujuan calon bibit ataupun dibesarkan (digemukkan) untuk dipotong, (ii) pola usaha dual
purpose yaitu untuk menghasilkan daging dan susu.
Kepemilikan ternak kambing di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang
relative bervariasi antar peternak. Jumlah kepemilikan kembing setiap peternak berkisar
antara 2 – 12 ekor dengan rataan 4,3 ekor. Pada umunya ternak kambing masih diusahakan
secara sambilan, namun ada kecendrungan pada beberapa peternak sudah bergeser dari
usaha sambilan yang bersifat subsisten menjadi cabang usaha (mix-farming) maupun
menjadi industri peternakan kambing.
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POTENSI JERAMI PADI SEBAGAI PAKAN SAPI POTONG
DI KABUPATEN SELUMA
Harwi Kusnadi dan Evi Silviyani
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km. 6,5 Bengkulu 38119e-mail : bptp_bengkulu@yahoo.co.id; harwi_kusnadi@yahoo.com

ABSTRAK
Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi
jerami padi sebagai pakan sapi potong. Pemanfaatan jerami padi sebagai pakan sapi potong
dapat dilakukan secara langsung maupun melalui teknologi fermentasi. Tujuan pelaksanaan
kegiatan ini untuk mengetahui potensi jerami padi sebagai pakan dalam upaya mendukung
pengembangan sapi potongdan mendiseminasikan jerami padi sebagai pakan sapi potong serta
sebaran adopsi teknologi oleh kelompok sapi potong. Kegiatan dilaksanakan di Desa Rimbo
Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma pada bulan Oktober sampai
Desember 2015. Prosedur yang digunakan melalui pendekatan langsung kepada petani
kooperator untuk pengambilan data jerami padi, percontohan, pelatihan dan adopsi
teknologi fermentasi jerami oleh peternak. Hasil kegiatan diseminasi menunjukkan bahwa
Kabupaten Seluma mempunyai potensi menghasilkan jerami padi segar sebanyak
241.800−302.250 ton atau 100.750–141.050 ton jerami padi kering dari lahan sawah seluas
20.150 ha. Potensi pengembangan sapi potong cukup besar yaitu 40.300 ekor.
Kata kunci: potensi, jerami padi, pakan, sapi potong.
PENDAHULUAN
Pakan merupakan kebutuhan terbesar dalam pemeliharaan ternak. Kelemahan sistem
produksi peternakan umumnya terletak pada ketidaktepatan tatalaksana pakan dan
kesehatan. Keterbatasan pakanberhubungan erat dengan rendahnya populasi ternak pada
suatu kawasan/wilayah (Kushartono, 2001). Kemampuan peternak dalam penyediaan pakan
menentukan jumlah ternak yang mampu dipelihara. Jerami padi merupakan salah satu
limbah pertanian yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Potensi limbah pertanian
perlu dipertimbangkan dalam usaha peternakan.
Provinsi Bengkulu memiliki lahan sawah seluas 105.177 ha (BPS Bengkulu, 2013).
Berdasarkan agroekosistem dan kesesuaian lahannya, tanaman padi mempunyai potensi dan
peluang yang besar untuk dikembangkan di Provinsi Bengkulu. Dari tanaman padi
dihasilkan limbah jerami padi yang sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan
ternak sapi potong. Pengembangan ternak sapi di Provinsi Bengkulu juga belum optimal,
yang diindikasikan oleh rendahnya populasi sapi yaitu 105.550 ekor (BPS Bengkulu, 2013).
Peluang pemanfaatan jerami padi untuk mendukung ketersediaan pakan dalam upaya
pengembangan ternak sapi potong sangat besar. Akan tetapi keterbatasan pengetahuan dan
keterampilan peternak, kurangnya pemanfaatan (pengolahan dan penyediaan) pakan
berbasis limbah pertanian, minimnya usaha perbibitan sapi merupakan masalah umum
dalam pengembangan ternak sapi. Jerami padi adalah tanaman yang telah diambil buahnya
(gabahnya), sehingga tinggal batang dan daunnya yang merupakan limbah pertanian serta
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belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya faktor teknis dan ekonomis. Jerami padi
selama ini hanya dikenal sebagai ikutan dalam proses produksi padi. Produksi jerami padi
yang dihasilkan sekitar 50% dari produksi gabah kering panen (Hanafi, 2008).
Jerami padi sangat potensial sebagai sumber pakan ternak karena jumlahnya yang
banyak dan mudah diperoleh. Dalam setiap hektar pertanaman padi dihasilkan 5−7 ton
jerami kering dan mampu mendukung untuk pemeliharaan 2 ekor sapi. Bahan jerami kering
yang diperlukan untuk 1 ekor sapi dengan berat badan 300 kg adalah 6 kg/hari atau 2% dari
bobot ternak. Komposisi nilai nutrisi jerami padi yaitu EM 3799,00 Kkal/kg, bahan kering
92,00%, Protein Kasar 5,31%, Lemak Kasar 3,32%, Serat Kasar 32,14%, BETN 36,68%,
Abu 22,25%, ADF 51,53%, NDF 73,82%, Lignin 8,81%. Kelemahan dari jerami padi
adalah kandungan gizi, vitamin, mineral serta daya cerna relatif rendah (Kushartono, 2001;
Sutrisno dkk., 2006). Rendahnya kecernaan jerami padi disebabkan oleh tanaman padi yang
dipanen pada umur tua mempunyai kandungan lignin yang tinggi sehingga sulit dirombak
oleh mikroba rumen. Kandungan serat kasar yang tinggi akan menghambat gerak laju
digesta di dalam saluran pencernaan (Winugroho dkk., 1983). Kandungan serat kasar dan
kadar proteinnya yang rendah belum mampu untukmemenuhi kebutuhan hidup pokok ternak
ruminansia (Trisnadewi dkk., 2011). Preston (2005) melaporkan bahwa komposisi kimiawi
jerami padi IR 64 adalah bahan kering 91,29%, proteinkasar 4,10%, serat kasar 33,35%,
lemak kasar 3,88%, abu 21,35% dan bahan organik 69,94%.
Agar jerami padi dapat digunakan sebagai pakan ternak dan memberi hasil yang
optimal, maka perludilakukan pra perlakuan sebelum diberikan padaternak. Pra perlakuan
tersebut dimaksudkan untuk menurunkan kadar serat kasar yang tinggi dan meningkatkan
kadar protein jerami padi, dengan prosesamoniasi dan fermentasi menggunakan bantuan
bakteri selulolitik (Wina, 2005). Oleh karena itu diperlukan teknologi fermentasi untuk
meningkatkan nilai nutrisi jerami padi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan sapi potong.
Pujaningsih (2005) menyatakan bahwa fermentasi adalah proses pemecahan senyawa
organik kompleks menjadi senyawa sederhana yang melibatkan mikroorganisme, sedangkan
Hanafi (2008) menyatakan bahwa fermentasi merupakan proses perombakan dari struktur
keras secara fisik, kimia, dan biologis sehingga struktur kompleks dapat menjadi sederhana
dan akhirnya daya cerna ternak menjadi lebih efisien. Kandungan protein kasar yang tinggi
dalam bahan ransum yang difermentasi diharapkan dapat meningkatkan protein tercerna sehingga
kecernaan yang baik akan berpengaruh terhadap produktifitas sapi potong.
Penggemukan sapi potong pada umumnya dilakukan dengan sistem intensif. Sistem intensif
adalah sapi-sapi dikandangkan dan seluruh pakan disediakan oleh peternak (Susilorini, 2008).
Kriteria pemilihan sapi potong yang baik adalah: sapi dengan jenis kelamin jantan atau jantan
kastrasi, umur sebaiknya 1,5−2,5 tahun atau giginya sudah poel (gigi susu sudah berganti menjadi
gigi seri), mata bersinar, kulit lentur, sehat, nafsu makan baik, bentuk badan persegi panjang, dada
lebar dan dalam, temperamen tenang, dari bangsa yang mudah beradaptasi dan berasal dari keturunan
genetik yang baik (Ngadiyono, 2007).
Tujuan
Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui potensi jerami padi sebagai pakan dalam
upaya mendukung pengembangan sapi potongdan mendiseminasikan jerami padi sebagai pakan sapi
potong serta sebaran adopsi teknologi oleh kelompok sapi potong.
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METODOLOGI
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2015di Desa Rimbo
Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang merupakan
wilayah sentra tanaman padi dan peternakan sapi potong.
Prosedur pelaksanaan kegiatan yang digunakan melalui pendekatan langsung kepada
petani padi sekaligus peternak sapi potong pada pengambilan data jerami padi, memberikan
percontohan, pelatihan teknologi fermentasi jerami padi sebagai pakan sapi potong. Jerami
padi yang merupakan hasil samping tanaman padi dihitung jumlahnya pada setiap varietas
padi yang ditanam. Penghitungan juga dilakukan berdasarkan budidaya tanaman padi yaitu
jerami padi pada budidaya padi organik, semiorganik dan pendekatan PTT. Pembinaan dan
pelatihan dilaksanaan pada anggota gapoktan sehingga adopsi teknologi fermentasi jerami
padi bertambah luas.
Hasil kegiatan diseminasi dianalisis secara deskriptif yaitu potensi jerami padi
sebagai pakan sapi potong, potensi pengembangan sapi potong yang dapat dilakukan
berbasis pakan jerami padi, sebaran adopsi teknologi fermentasi jerami padi sebagai pakan
sapi potong.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Jerami Padi di Kabupaten Seluma Sebagai Pakan Sapi Potong
Karakteristik tanah di wilayah Kelurahan Rimbo Kedui yaitu tanah hitam lempungan
dengan kandungan gambut tinggi dan regosol endapan dengan kedalaman0,15m,
kemiringan tanah antara 2−80c. Kondisi lahan pertanian yang diusahakan antara lain sawah
irigasi, tadah hujan, lahan kering dan rawa dengan total luas 510ha. Rincian lahan
berdasarkan ekosistemnya adalah sebagai berikut: sawah irigasi 158 ha, sawah tadah hujan,
lahan kering basah 32 ha, lahan kering 95 ha, dan rawa lebak 150 ha. Lahan pertanian
dominan digunakan untuk sawah irigasi dengan tanaman utama adalah padi.
Kabupaten Seluma termasuk wilayah yang memiliki topografi berbukit dan
bergelombang hingga datar, dengan ketinggian antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl)
sampai dengan 1.000 meter dpl. Tingkat kemiringan/lereng berkisar antara 3%–40%.
Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Seluma adalah Regosol, Podsolik Coklat Litosol
dan Podsolik Merah Kuning Latosol.Kabupaten Seluma memiliki suhu rata-rata antara
210c–320c dengan curah hujan bervariasi antara 1.500–4.500 mm/tahun dengan rata-rata
curah hujan bulanan 221mm, jumlah hari hujan antara 110–230 hari/tahun, curah hujan
tertinggi pada bulan Oktober sampai bulan Desember.
Jerami padi merupakan produk samping tanaman padi yang tersedia dalam jumlah
yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan produk samping pertanian lainnya dan
terdapat hampir di setiap daerah di Indonesia. Ketersediaan jerami padi dalam jumlah yang
cukup melimpah ini merupakan peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai pakan dan
sumber energi bagi ternak ruminansia. Namun, pemanfaatan jerami padi sebagai pakan
memiliki faktor pembatas, yaitu tingginya serat kasar dan rendahnya kandungan nitrogen
(Weimer et al., 2003). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui potensi limbah jerami
padi.
Kegiatan diawali dengan pengambilan limbah jerami padi pada lima varieas padi
yang ditanam di lahan petani anggota Gapoktan Rimbo Jaya. Varietas padi yang diambil
data jerami padi antara lain Inpari 23, Pak tiwi, Sintanur, Inpari 22 dan IR 64. Jerami padi
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yang diambil merupakan bagian yang dapat dijadikan pakan sapi potong. Data jerami padi
yang dihasilkan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Produksi jerami padi berdasarkan varietas
tanaman padi
No
1.
2.
3.
4.
5.

Varietas
Inpari 23
Pak tiwi
Sintanur
Inpari 16
IR 64

Produksi Jerami Padi
(ton/ha)
13,5
13,6
9,4
12,2
19,0

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa masing-masing varietas padi mempunyai
potensi menghasilkan jerami padi yang berbeda-beda. Varietas padi yang mempnyai potensi
menghasilkan jerami padi tertinggi yaitu IR 64 mencapai 19,0 ton/ha sedangkan varietas
padi yang mempunyai potensi menghasilkan jerami padi terendah yaitu Sintanur mencapai
9,4 ton/ha. Hasil ini dapat menjadi acuan bagi petani dalam memilih varietas padi untuk
ditanam dimana salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan jerami padi. Dalam
kegiatan ini varietas IR 64 dapat menjadi pilihan terbaik karena potensi menghasilkan
jerami padi adalah yang tertinggi dibandingkan varietas lainnya.
Kegiatan pengambilan jerami padi juga dilakukan sesuai dengan teknik budidaya
tanaman padi. Hasil limbah jerami padi berdasrkan teknik budidaya tanaman padi disajikan
pada Tabel 2.
Tabel 2. Produksi jerami padi berdasarkan teknik budidaya
tanaman padi
No
1.
2.
3.

Teknik Budidaya
Organik
Semiorganik
PTT

Produksi Jerami Padi (ton/ha)
9,4
13,5
19,3

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa masing-masing teknik budidaya padi mempunyai
potensi menghasilkan jerami padi yang berbeda-beda. Pada kegiatan ini digunakan tiga
teknik budidaya padi yaitu organik, semi organik dan PTT. Teknik budidaya padi organik
mempunyai potensi menghasilkan jerami padi terendah mencapai 9,4 ton/ha. Hal ini diduga
penggunaan kompos pada tanaman padi belum dapat direspon secara maksimal oleh
tanaman padi untuk menghasilkan jerami padi. Sedangkan teknik budidaya PTT padi
mempunyai potensi menghasilkan jerami padi tertinggi mencapai 19,3 ton/ha. Hasil ini
dapat menjadi acuan bagi petani dalam memilih teknik budidaya padi dimana salah satu
tujuannya adalah untuk mendapatkan jerami padi. Dalam kegiatan ini teknik budidaya PTT
dapat menjadi pilihan terbaik karena potensi menghasilkan jerami padi adalah yang tertinggi
dibandingakan dengan teknik budidaya organik dan semi organik.
Kabupaten Seluma memiliki lahan sawah seluas 20.150 ha (BPS Bengkulu, 2013) dan
merupakan kabupaten yang memiliki lahan sawah terluas di Provinsi Bengkulu. Hasil panen
padi selalu diiringi dengan hasil limbah tanaman yang melimpah yaitu jerami padi. Setiap
hektar sawah yang ditanami padi dapat menghasilkanjerami segar12−15t/ha/musim atau 5−7
ton jerami kering (Haryantoetal.2002). Dari lahan sawah seluas 20.150 ha dapat
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menghasilkan jerami padi 241.800−302.250 ton jerami segar. Jerami padi merupakan
limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi potong. Pemanfaatan
jerami padi untuk pakan ternak baru mencapai 30% dari seluruh jerami yang dihasilkan.
Secara tradisional petani di pedesaan memberikan jerami padi kepada ternaknya langsung
dalam kondisi basah, sebagian dikeringkan dan ditumpuk untuk persediaan pakan pada
waktu sulit mendapatkan pakan ternak.
Potensi Pengembangan Sapi Dengan Memanfaatkan Jerami Padi di Kabupaten
Seluma
Ternak sapi di Kabupaten Seluma pada tahun 2012 berjumlah 19.122 ekor dan
merupakan salah satu komoditas peternakan utama. Sedangakan populasi di Kelurahan
Rimbo Kedui cukup banyak yaitu 310 ekor berdasarkan hasil PRA. Beternak sapi menjadi
salah satu sektor usaha yang dipilih untuk memanfaatkan potensi hijauan yang cukup
melimpah. Investasi merupakan alasan peternak dengan cara membeli bakalan dan
dipelihara dengan manajemen sederhana dan dijual setelah mendapat keuntungan. Biasanya
peternak sudah mempunyai target waktu penjualan yaitu pada saat perayaan hari raya umat
islam dimana kebutuhan ternak sapi paling tinggi. Waktu pemeliharan masih cukup lama
yaitu antara 3–12 bulan.
Bangsa sapi Bali merupakan bangsa yang menjadi pilihan utama peternak sapi potong
di Kabupaten Semua, begitu juga di Provinsi Bengkulu. Sapi Bali merupakan salah satu
plasma nutfah nasional yang perlu dipertahankan kelestariannya (Wiryosuhanto, 1996). Sapi
Bali memiliki keunggulan karakteristik seperti fertilitas tinggi, lebih tahan terhadap kondisi
lingkungan yang kurang baik, cepat beradaptasi apabila dihadapkan dengan lingkungan
yang baru, cepat berkembang biak, dan kandungan lemak karkas rendah (Harjosubroto,
1994). Sapi Bali juga dapat memanfaatkan pakan yang kualitasnya rendah seperti jerami
padi. Oleh karena itu sapi Bali menjadi pilihan untuk dikembangkan di daerah penghasil
padi dengan memanfaatkan limbah jeraminya.
Dalam setiap hektar pertanaman padi dihasilkan 5−7 ton jerami kering dan mampu
mendukung untuk pemeliharaan 2 ekor sapi. Bahan jerami kering yang diperlukan untuk 1
ekor sapi dengan berat badan 300 kg adalah 6 kg/hari atau 2% dari bobot ternak. Dari lahan
sawah seluas 20.150 ha di Kabupaten Seluma potensi jerami padi segar yang dihasilkan
sebanyak 241.800−302.250 ton atau 100.750–141.050 ton jerami padi kering. Dari potensi
jerami padi yang dapat dihasilkan tersebut, maka peluang pengembangan sapi potong cukup
besar yaitu 40.300 ekor dihitung dari luas lahan sawah yang dapat mendukung pemeliharaan
2 ekor sapi. Usaha pengembangan sapi potong tentunyajuga harus didukungdengan adanya
tempat pengolahan dan penampungan pakan jerami padi.
Dukungan dari sisi kelembagaan, Kabupaten Seluma memiliki kelompok tani
sebanyak 526 kelompok dengan anggota berjumlah 11.436 orang serta gabungan kelompok
tani (Gapoktan) sebanyak 120 Gapoktan dengan anggota berjumlah 3.120 orang lebih.
Kelas kelompok tani yang ada masih didominasi kelas pemula yaitu 488 kelompok.
Kecamatan Rimbo Kedui telah memiliki Gapoktan Rimbo Jaya yang membawahi 7
kelompok tani dan 2 kelompok ternak sapi potong. Dengan adanya dukungan kelembagaan
diharapkan usaha pengembangan sapi potong semakin baik.
Diseminasi Teknologi Fermentasi Jerami Padi Sebagai Pakan Sapi Potong
Percontohan, display dan tempat visitor prosesing pakan ternak berbasis jerami sangat
diperlukan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengenalan dan percepatan penyebaran
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informasi dalam upaya percepatan adopsi pemanfaatan pakan dari jerami. Tempat prosesing
pakan berbasis jerami dibuat dengan ukuran 6 x6 m. Bangunan dibuat semi permanen
dengan dinding beton dan beratap seng, sedangkan kapasitas tempat prosesing pakan
berkisar antara 4−5 ton jerami.
Jerami padi mempunyai beberapa kelemahan yaitu rendahnya kecernaan akibat
kandungan seratnya (lignin) yang tinggi serta rendahnya kandungan nilai gizi (protein dan
bahan organik lainnya). Jerami padimempunyaikarakteristik kandungan protein kasarrendah
serta kandungan serat kasartinggi antara lain selulosa, hemiselulosa (Lamid, 2013). Untuk
itu perlu adanya peningkatan kualitas jerami padi melalui teknologi fermentasi. Murni dkk.
(2008), menyatakan bahwa mengingat karakteristik jerami padi, maka untuk meningkatkan
nilai manfaat jerami padi diperlukan upaya yang diarahkan untuk memperkecil faktor
pembatas pemanfaatannya, sehingga potensinya yang besar sebagai pakan ternak dapat
ditingkatkan. Untuk itu perlu adanya sentuhan teknologi dalam pengolahan jerami padi.
Proses fermentasi dapat meningkatkan ketersediaan zat-zat makanan seperti protein
dan energi metabolis serta mampu memecah komponen kompleks menjadi komponen
sederhana (Zakariah., 2012). Fermentasi juga merupakan proses pemecahan karbohidrat dan
asam amino secara anerobik, yaitu tanpa memerlukan oksigen. Senyawa yang dapat dipecah
dalam proses fermentasi terutama karbohidrat, sedangkan asam amino hanya dapat
difermentasi oleh beberapa jenis bakteri tertentu. Fermentasi sebagai suatu proses dimana
komponen-komponen kimiawi yang dihasilkan sebagai akibat adanya pertumbuhan maupun
metabolisme mikroba. Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bahan berkualitas rendah
serta berfungsi dalam pengawetan bahan pakan dan merupakan suatu cara untuk
menghilangkan zat anti nutrisi atau racun yang terkandung dalam suatu bahan pakan.
Pengolahanjeramifermentasimenggunakanprobiotik(Starbio)danproses
fermentasidilakukanpadatempatterlindungdarihujanatausinarmatahari (Haryanto etal. 2003).
Pemanfaatan limbah panen berupajerami padi dilakukan melalui proses
fermentasigunameningkatkannilainutrisinya terutama kandungan protein, serat kasar dan nilai
kecernaannya. Hasil fermentasi jerami padi dapat disimpan lama sehingga menjamin
ketersediaan pakan ternaksepanjang tahun.
Kandungan nurisi jerami padi dan jerami padi fermentasi hasil pengkajian Basuni et al
(2010) disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Kandungan nutrisi jerami padi dan jerami padi fermentasi
Kadar Hasil Analisis Proksimat (%)
Bahan baku

Air

PK

LK

SK

Abu

BETN

TDN

Jerami padi

87,58

4,21

10,61

24,76

19,05

40,78

41,68

Jerami fermentasi

89,18

9,09

15

18,44

21,31

35,69

48,63

PK= protein kasar; LK= lemak kasar; SK= serat kasar
BETN=bahan ekstrak tanpa nitrogen;TDN=total digestiblenutrition
(Basuni et al., 2010)

Hasil analisis proksimat jerami sebelum dan setelah fermentasi menunjukkan
bahwa hasil fermentasi jerami meningkatkan kualitas protein dari 4,01% menjadi 9,09%;
serat kasar menurun dari 24,76% menjadi 18,44%, dan Total Digestible Nutrion meningkat
dari 41,68% menjadi 48,63% (Basuni et al., 2010).
Kelompok ternak Margo Suko telah menjadi pusat pembelajaran bagi peternak di
Kabupaten Seluma salah satunya adalah teknologi fermentasi jerami padi. Penyebarluasan
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informasi teknologi fermentasi jerami padi juga dilaksanakan dalam bentuk media cetak
yaitu menyusun dan menyebarkan leaflet kepada stakeholder, peternak di wilayah
Kecamatan Rimbo Kedui dan peternak yang datang untuk belajar mengenai fermentasi
jerami padi di kandang kelompok.
Sebaran Adopsi Teknologi Oleh Kelompok Sapi Potong
Teknologi fermentasi jerami padi didasari atas minat pengguna teknologi yang
diinginkan dan potensi jerami padi yang melimpah. Jerami padi yang melimpah menjadi
potensi pakan ternak yang berkualitas setelah dilakukan pengolahan dengan teknologi
fermentasi. Ransum yang difermentasi kandungan protein dan energinya meningkat
sedangkan kandungan serat kasarnya menurun (Bidura (2007). Biofermentasi merupakan
proses perubahan kimia pada substrat sebagai hasil kerja enzim dari mikroorganisme dengan
menghasilkan produk tertentu (Bidura et al., 2010). Teknologi fermentasi menjadi menarik
karena pengolahannya mudah dan sederhana sehingga setiap peternak mudah mempelajari
dan menerapkan secara langsung. Hal ini yang menjadikan adopsi teknologi fermentasi oleh
kelompok ternak sapi potong bertambah luas.
Kelompok ternak yang menjadi sasaran merupakan kelompok ternak yang berada di
kawasan tanaman padi yaitu Kelompok Tani Margo Suko dan Harapan Maju yang berada di
bawah Gapoktan Rimbo Jaya Kecamatan Rimbo Kedui. Pelatihan fermentasi jerami padi
selanjutnya dihadiri juga oleh masing-masing perwakilan desa lainnya berjumlah5
kelompok. Peternak yang mengikuti pelatihan selanjutnya dapat mengadopsi teknologi
untuk diterapkan di masing-masing kelompoknya. Pelatihan juga diikuti oleh penyuluh
lapangan lingkup Kecamatan Seluma Selatan. Dengan demikian jerami padi yang
difermentasi mempunyai potensi yang besar sebagai salah satu sumber pakan untuk
mendukung pengembangan sapi potong di Kabupaten Seluma.
KESIMPULAN
Kabupaten Seluma mempunyai potensi menghasilkan jerami padi segar sebanyak
241.800−302.250 ton atau 100.750–141.050 ton jerami padi kering dari lahan sawah seluas
20.150 ha. Potensi pengembangan sapi potong cukup besar yaitu 40.300 ekor dengan
memanfaatkan potensi jerami padi yang dapat dihasilkan. Teknologi fermentasi digunakan
untuk meningkatkan kualitas jerami padi sebagai pakan ternak sapi potong. Pemanfaatan
jerami padi sebagai pakan ternak sapi potong telah diadopsi oleh kelompok ternak yang
berada di Desa Rimbo dan sekitarnya di bawah Kecamatan Seluma Selatan.
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ABSTRAK
Perubahan iklim akibat pemanasan global telah berdampak luas terhadap berbagai aspek
kehidupan. Tanaman pangan merupakan sub sektor yang paling rentan terhadap perubahan
iklim. Kegagalan panen disuatu sentra produksi dapat menyebabkan keguncangan di daerah
lain, terlebih pada daerah yang bukan sentra pertanian. Badan Litbang telah menyusun
teknologi adaptif dengan perubahan iklim yaitu sistem informasi Kalender Tanam (Katam)
terpadu. Pengkajian ini bertujuan menvalidasi penerapan komponen kalender tanam terpadu
di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Pemanfaatan rekomendasi pada sistem
informasi kalender tanam terpadu dapat dijadikan pedoman dalam upaya peningkatan
produksi padi sawah. Dari kegiatan validasi yang di lakukan pada MK 2015 di Kecamatan
Seluma terdapat kesesuaian dalam penerapan rekomendasi yang ada dengan rata-rata
produksi 5-7 t/ha.
Kata kunci : Perubahan iklim, katam terpadu, validasi, produktivitas
PENDAHULUAN
Dalam dua dekade terakhir, isu perubahan iklim terus menguat dan menjadi entri poin
penting dalam menyusun perencanaan pengembangan pertanian, khususnya tanaman
pangan. Perubahan iklim yang ditandai oleh perubahan pola dan distribusi curah hujan,
peningkatan suhu udara, dan peningkatan muka air laut berdampak langsung terhadap
kerentanan pertanian di wilayah tertentu (Badan Litbang Pertanian, 2012).
Perubahan iklim akibat pemanasan global telah berdampak luas terhadap berbagai
aspek kehidupan. Pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius.
Tanaman pangan merupakan sub sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim.
Kegagalan panen disuatu sentra produksi dapat menyebabkan keguncangan di daerah lain,
terlebih pada daerah yang bukan sentra pertanian.
Di tengah krisis pangan dunia yang dipicu oleh perubahan iklim, pemerintah tetap
menargetkan swasembada pangan (Ditjen Tanaman Pangan, 2008). Sementara itu,
produktivitas padi di Provinsi Bengkulu masih rendah yaitu 42,17 ku/ha. Salah satunya
akibat dari dampak negatif perubahan iklim yaitu pergeseran awal musim tanam dan pola
tanam, ancaman kekeringan, banjir dan serangan organisme penggangu tanaman. Untuk itu,
Badan Litbang telah menyusun teknologi adaptif dengan perubahan iklim yaitu sistem
informasi Kalender Tanam (Katam) terpadu (Badan Litbang Pertanian, 2012).
Katam merupakan teknologi yang memuat berbagai informasi tanam pada skala
kecamatan, dan suatu perangkat yang berguna untuk mempermudah stakeholders dan petani
dalam penentuan : 1. prediksi awal musim hujan, 2. awal musim tanam, 3. pola Tanam, 4.
luas tanam potensial, 5. rekomendasi pemupukan, 6. tutup tanam, 7. rekomendasi varietas
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padi, 8. potensi serangan organisme penganggu tanaman (OPT), 9. wilayah rawan banjir dan
kekeringan, 10. resiko penuruan produksi akibat bencana (BBSDLP, 2012).
Semakin menonjolnya isu perubahan iklim maka penerapan Katam sangat
mendukung upaya adaptasi sekaligus mitigasi dalam pengamanan/penyelamatan atau
pengurangan resiko, pemantapan pertumbuhan produksi, dan mengurangi dampak sosialekomoni. Namun penerapan sistem kalender tanam mempunyai banyak kendala, salah
satunya adalah akurasi datanya, untuk itu maka perlu dilakukan validasi di lapangan.
Tujuan
Pengkajian ini bertujuan menvalidasi penerapan komponen kalender tanam terpadu di
Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.
METODOLOGI
Kegiatan validasi ini dilakukan pada lahan sawah irigasi di Kelurahan Rimbo Kedui,
Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dari bulan Mei sampai
dengan Agustus 2015, yang dilakukan melalui pendekatan On Farm Adaptive Research
(OFAR), seluas 4 ha yang melibatkan 5 orang petani. Varietas yang digunakan yaitu
varietas padi Inpari 16, 22 dan Cigeulis (pembanding) yang masing-masing diulang
sebanyak 10 kali. Rekomendasi teknologi yang divalidasi adalah jadwal awal tanam,
penggunaan varietas, penggunaan pupuk dan hama penyakit tanaman.
Teknologi yang diterapkan adalah PTT yang terdiri atas komponen varietas padi
VUB, jumlah benih 25 kg/ha, dengan petak persemaian 1/20 luas penanaman, pengolahan
tanah sempurna, umur bibit muda <21 Hari Setelah Semai (HSS) dengan sistem tanam
legowo 2:1 (jarak tanam 20 x 10 x 40 cm) dan Pemupukan berdasarkan rekomendasi
kalender tanam terpadu, dilakukan sebanyak 3 kali selama musim tanam yaitu pemupukan I
pada umur 7-14 Hari setelah tanam (HST), pemupukkan II pada umur 25 – 30 HST dan
pemupukkan III pada umur 45-50 HST, pengendalian gulma secara manual, pengendalian
hama dan penyakit dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) serta panen dan
gabah segera dirontok menggunakan power threser.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Validasi Jadwal Awal Tanam
Variabilitas iklim di Indonesia menyebabkan perubahan pola distribusi, intensitas dan
periode musim hujan sehingga awal musim hujan maupun musim kemarau menjadi
terlambat. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap pergeseran waktu dan pola
tanam baik di lahan sawah irigasi maupun lahan tadah hujan (Apriyana dan Kailaku, 2015).
Namun hal tersebut tidak terjadi lahan persawahan irigasi di Kecamatan Seluma Selatan
karena ketersedian air yang cukup. Kegiatan validasi dilaksanakan pada musim kemarau
(MK) 2015, dengan awal tanam eksisting dilaksanakan pada Bulan Mei beragam mulai
minggu I –IV , hal ini sesuai dengan prediksi awal tanam pada sistem informasi kalender
tanam terpadu yang dapat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Jadwal tanam petani kooperator
No

Nama Petani

1
2
3
4
5
6

Akral
Misbah
Minten
Nanang
Mastur
Non kooperator

Awal tanam
eksisting
7 Mei 2015
15 Mei 2015
19 Mei 2015
23 Mei 2015
28 Mei 2015
-

Awal tanam
Katam
MEI III-JUN I
MEI III-JUN I
MEI III-JUN I
MEI III-JUN I
MEI III-JUN I

Varietas
Inpari 22
Inpari 22
Inpari 16
Inpari 16
Inpari 16
Cigeulis

Produktivita
s (t/ha)
7,01
6,77
7,46
5,45
5,00
4,71

Jadwal awal tanam kelima petani kooperator dan secara umum di Kecamatan Seluma
Selatan yaitu pada Mei I-IV, terjadi perbedaan lebih kurang seminggu. Dari Tabel di atas
dilihat bahwa produktivitas yang diperoleh dengan menggunakan rekomendasi lebih tinggi
dibanding dengan tidak. Rekomendasi yang dianjurkan salah satunya penyesuaian waktu
tanam, yang akan mempengaruhi ketersedian air maupun serangan hama dan penyakit. Las
et al (2007) menanyakan bahwa variabilitas iklim yang terjadi sangat nyata pengaruhnya
terhadap produksi padi sebagai akibat penurunan luas tanam, luas panen dan hasil pada saat
terjadinya iklim.
Sumardi, et al (2011) menyatakan bahwa penyesuaian waktu dan pola tanam
merupakan upaya yang sangat strategis untuk mengurangi atau menghindari dampak
perubahan iklim akibat pergeseran musim dan perubahan pola curah hujan. Naylor et al
(2001, 2007) menambahkan bahwa penetapan awal musim tanam merupakan salah satu
stategi penting dalam budidaya pertanian di Indonesia.
Validasi Penggunaan Varietas
Kendala dalam upaya peningkatan produksi beras di Indonesia saat ini dan pada masa
yang akan datang salah satunya adalah pemilihan komoditas/varietas yang kurang sesuai
dengan kondisi iklim. Penggunaan varietas yang adaptif dan spesifik lokasi sangat
diperlukan dalam mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi. Untuk dapat
menunjukkan potensi hasilnya, varietas
memerlukan kondisi lingkungan atau
agroekosistem tertentu. Misran (2013) menyatakan bahwa pemilihan varietas yang sesuai
dengan agroekosistem lingkungan sangat mendukung keberhasilan usahatani padi sawah.
Kustiyanto (2001) menambahkan bahwa tidak semua varietas mampu tumbuh dan
berkembang pada berbagai agroekosistem. Dengan kata lain, tiap varietas akan memberi
hasil yang optimal jika ditanam pada lahan yang sesuai
Pada kegiatan ini varietas yang digunakan adalah Inpari 16 dan 22. Dari Tabel 1l
terlihat bahwa produktivitasnya lebih tinggi dari varietas eksisting (tidak menggunakan
rekomendasi katam). Produktivitas rata-rata varietas Inpari 22 pada MK 2015 (6,89 t/ha)
sedangkan pada MK 2014 (6,75 t/ha), dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan
deskripsinya (5,8 t/ha). Dari Hal ini menunjukkan bahwa Inpari 22 lebih adaptif untuk
ditanam di musim kemarau.

Validasi Rekomendasi Pupuk
Varietas unggul tidak akan memperlihatkan keunggulannya tanpa di dukung oleh
teknik budidaya yang optimal. Salah satunya adalah pemupukan. Penggunaan pupuk yang
tepat dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan dapat menjaga keseimbangan
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lingkungan. Menurut Ade Alavan et al. (2015)Pemberian pupuk yang tepat dan seimbang
pada tanaman khususnya padi akan menurunkan biaya pemupukan, takaran pupuk juga lebih
rendah, hasil padi relatif sama, tanaman lebih sehat, mengurangi hara yang terlarut dalam
air, dan menekan unsur berbahaya yang terbawa dalam makanan
Dosis pupuk yang digunakan dalam kegiatan ini berdasarkan rekomendasi yang ada
pada sistem informasi kalender tanam terpadu untuk Kecamatan Seluma Selatan yaitu NPK
Phonska 300 kg dan Urea 150 kg. Pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman
sangat mempengaruhi produksi padi. Pada Tabel 1. Terlihat bahwa hasilnya sangat berbeda
dengan petani sekitarnya dimana pemupukan hanya sekedar saja.
Validasi Tingkat Serangan Hama dan Penyakit Tanaman
Dari informasi yang ada pada sistem informasi kalender tanam terpadu MK 2015
terlihat ada beberapa tingkat kerawanan serangan hama dan penyakit di Kabupaten Seluma
yang dapat dilihat pada Tabel 2. Tingkat kerawanan hama tikus sawah dan tungro di
Kabupaten Seluma tinggi. Tingkat kerawanan hama penggerek batang padi, blast dan kresek
statusnya sedang akan tetapi tingkat kerawanan hama wereng batang coklat masih aman.
Dari informasi tersebut dapat diambil langka-langkah pengendaliannya.
Tabel 2. Informasi kerentanan hama dan penyakit KATAM
Terpadu MK 2015 Kabupaten Seluma
No
1
2
3
4
5
6

Kerawanan
Wereng batang coklat
Tikus sawah
Penggerek batang padi
Tungro
Blast
Kresek

Tingkat Kerusakan
Aman
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang

Pada lokasi validasi termasuk lahan beririgasi teknis, pengairan dapat diatur sehingga
waktu tanam dapat ditentukan dan waktu tanam menjadi serempak. Tanam serempak dapat
mengurangi serangan berbagai hama dan penyakit. Pada lokasi validasi terjadi serangan
tungro namun bisa diatasi karena sebelumnya sudah tahu bahwa tingkat kerawanan tikus
tinggi sehingga diambil langka-langka pencegahannya.
KESIMPULAN
Pemanfaatan rekomendasi pada sistem informasi kalender tanam terpadu dapat
dijadikan pedoman dalam upaya peningkatan produksi padi sawah. Dari kegiatan validasi
yang di lakukan pada MK 2015 di Kecamatan Seluma terdapat kesesuaian dalam penerapan
rekomendasi yang ada dengan rata-rata produksi 5-7 t/ha.
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UJI DAYA HASIL KEDELAI VARIETAS ANJASMORO DAN
ARGOMULYO DI PROPINSI BENGKULU
Yong Farmanta, Yartiwi,dan Yulie Oktavia
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km 6,5 Bengkulu Telp. (0736) 23030 Email bptp_bengkulu@yahoo.com

ABSTRAK
Rendahnya produktivitas tanaman kedelai disebabkan banyak faktor, diantaranya penetuan
varietas yang ditanam tidak sesuai dengan musim.Penggunaan varietas yang adaptif sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan dibidang usaha tani. Pengkajian ini dilakukan bertujuan
untuk menguji daya hasil dan mendapatkan varietas kedelai yang adaptif pada
agroekosistem yang berbeda di Propinsi Bengkulu.Pengkajian di dua Kabupaten yaitu
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu pada bulan AgustusOktober 2013. Rancangan yang digunakan dalam pengkajian Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan faktor tunggal yaitu tipe lahan : Lahan dataran tinggi dan Lahan dataran
rendah, perlakuan diulang sebanyak 6 kali. Data dianalisis secara deskriptif dan untuk
melihat pertumbuhan dan hasil dibandingkan dengan deskripsi varietas kedelai. Hasil
pengkajian menunjukkan Varietas Anjasmoro lebih adaptif ditanam pada lahan dataran
tinggi dibandingkan yang rendah, sedangkan varietas Argomulyo lebih adaptif didataran
tinggi dibandingkan didataran rendah. Hal itu ditunjukan dari tinggi tanaman, jumlah polong
isi/tanaman, jumlah polong kosong/tanaman, berat 100 butir dan produktivitas yang
dihasilkan.
Kata kunci: kedelai, agroekosistem, varietas
PENDAHULUAN
Kedelai merupakan salah satu komoditas utama kacang-kacangan yang menjadi
andalan nasional karena merupakan sumber protein nabati penting untuk diversifikasi
pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Produksi kedelai saat ini belum
mampu memenuhi kebutuhan nasional.Produksi kedelai nasional cenderung menurun sejak
tercapainya produksi tertinggi pada tahun 1992 yang mencapai sekitar 1,6 juta ton (BPS,
2010). Berkurangnya luas areal tanam adalah penyebab utama menurunnya produksi
sekalipun produktivitas dapat ditingkatkan. Namun peningkatan produktivitas pun sangat
lambat dan sulit karena belum ditemukannya varietas unggul baru yang mampu
meningkatkan produktivitas secara nyata.
Masalah utama dari sub-sektor tanaman pangan khususnya kedelai, padi, jagung, dan
kacang tanah adalah adanya senjang produktivitas (yield gap) di tingkat petani yang cukup
besar. Sumber permasalahan tersebut diantaranya akibat dari berbagai perubahan dan
perkembangan lingkungan strategis di luar sektor pertanian yang sangat berpengaruh dalam
peningkatan produksi pangan. Konversi lahan produktif tidak dapat dihindarkan dan bahkan
secara nasional diperkirakan lajunya mencapai 100.000 ha/tahun (Ditjen Tanaman Pangan,
2008).
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Pada tahun 2010 Propinsi Bengkulu mempunyai luas tanam 2.654 ha dengan prouksi
2.178 Ton.Luas panen dan produksi kedelai didominasi Kabupaten Rejang Lebong yaitu
seluas 1.672 ha atau 76.77 % dari luas panen Propinsi Bengkulu dengan produksi sebanyak
1.711 Ton, sedangkan Kabupaten Seluma luas panen kedelai hanya 54 ha atau 2.48 %
dengan produksi sebanyak 55 Ton (BPS, 2011).
BPTP Bengkulu mendapat mandat dari Badan Litbang Pertanian untuk
mendiseminasikan dan menguji varietas unggul baru (VUB) kedelai yang telah dilepas.
VUB yang telah dilepas oleh Litbang Pertanian mempunyai potensi hasil yang berkisar
antara 2.0-2.5 ton biji kering/ha. Rendahnya produktivitas di tingkat petani antara lain
disebabkan oleh penggunaan varietas lokal setempat dengan hasil rendah dan penggunaan
benih produksi sendiri oleh petani. Di sisi lain, belum tersedianya benih bermutu secara luas
dan belum diadopsinya teknologi spesifik lokasi secara luas turut berperan menyulitkan
upaya peningkatan produktivitas kedelai.
Tujuan
Pengkajian bertujuan untuk menguji daya hasil varietas Anjasmoro dan Argommulyo
dan mendapatkan varietas kedelai yang adaptif pada agroekosistem yang berbeda di
Propinsi Bengkulu.
METODOLOGI
Tempat dan Waktu
Pengkajian dilakukan pada lokasi kegiatan demfarm kedelai di dua Kabupaten yaitu
Kabupaten Seluma Kecamatan Sukaraja Desa Bukit Peninjauan II dan Kabupaten Rejang
Lebong Kecamatan Curup Selatan Desa Teladan Propinsi Bengkulu pada bulan Agustus
sampai dengan Oktober 2013.
Rancangan Pengkajian
Pengkajian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan faktor
tunggal yaitu tipe lahan: lahan dataran rendah dan lahan dataran tinggi, perlakuan diulang
sebanyak 6 kali.
Parameter yang diukur adalah: a) Keragaan vegetatif tanaman (tinggi tanaman,
jumlah cabang, jumlah buku batang utama), dan b) komponen hasil (jumlah polong isi dan
hampa per tanaman, jumlah dan berat biji per tanaman, berat 100 butir dan produktivitas).
Data dianalisis secara deskriptif dan untuk melihat pertumbuhan dan hasil dibandingkan
dengan deskripsi varietas kedelai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Tanaman
Keragaan Vegetatif Tanaman
Tinggi Tanaman
Pengukuran terhadap tinggi tanaman dilakukan pada umur tanaman 30 hari setelah
tanam (hst), 45 hst, 60 hst dan 75 hst. Adapun rata-rata hasil pengukuran tinggi tanaman
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kedelai varietas Anjasmoro dan Argomulyo yang ditanam di dua agroekosistem berbeda
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman kedelai pada umur 30 hst, 45 hst, 60 hst dan
75 hst tanaman kedelai varietas Anjasmoro dan Argomulyo di dua
lahan agroekosistem berbeda di Propinsi Bengkulu.

Lahan dataran rendah varietas Anjasmoro

Tinggi Tanaman (TT) Umur
30 hst
45 hst
60 hst
75 hst
35.72
46.02
54.00
55.21

Lahan dataran rendah varietas Argomulyo

26.70

42.65

48.62

50.40

Lahan dataran tinggi varietas Anjasmoro

30.26

55.21

58.89

60.24

Lahan dataran tinggi varietas Argomulyo

33.67

50.23

55.97

56.40

Perlakuan

Ket : Data primer yang diolah

Tabel 1. menunjukkan bahwa parameter tinggi tanaman pada dua lokasi pengkajian
dan dengan 2 varietas kedelai bahwa pada awal pertumbuhan (30 hst) sampai umur 75 hst
terlihat penambahan tinggi yang normal. Perlakuan lahan dataran tinggi dengan varietas
Anjasmoro merupakan tinggi tanaman tertinggi yaitu rata-rata 60.24 cm dan sedangkan
varietas Argomulyo yang ditanam dilahan dataran rendah bahwa tinggi tanaman terendah
yaitu rata-rata 50.40 cm. Berdasarkan hasil tersebut sesuai dengan genetisnya pada deskripsi
varietas kedelai (Balitkabi, 2011) bahwa tinggi tanaman varietas Anjasmoro lebih tinggi
daripada varietas Argomulyo. Perbedaan karakter tinggi tanaman dipengaruhi oleh kondisi
lokasi pengkajian, kesuburan tanah dan iklim.
Jumlah Cabang dan Jumlah Buku Batang Utama
Hasil pengukuran jumlah cabang dan jumlah buku utama pada pada varietas
Anjasmoro dan Argomulyo di lahan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Rata-rata jumlah cabang dan jumlah buku utama pada pada varietas
Anjasmoro dan Argomulyo di lahan yang berbeda
Perlakuan
Lahan dataran rendah varietas Anjasmoro
Lahan dataran rendah varietas Argomulyo
Lahan dataran tinggi varietas Anjasmoro
Lahan dataran tinggi varietas Argomulyo

Jumlah
Cabang
(cabang/tanam
an)
6.64
5.86
7.64
6.00

Jumlah Buku
Utama
(buku/tanaman
)
13.00
7.00
12. 00
8. 00

Ket : Data primer yang diolah
Berdasarkan Tabel 2 jumlah cabang, tanaman kedelai varietas Anjasmoro dan
Argomulyo yang ditanam padalahan dataran tinggi cabang yang terbentuk lebih banyak dari
pada yang ditanam di lahan dataran rendah. Adapun rata-rata jumlah cabang kedelai
Anjasmoro yang ditanam didataran tinggi dan didataran rendah yaitu 7.64 cabang/tanaman
dan 6.64 cabang/tanaman.Untuk rata-rata jumlah cabang tanaman kedelai varietas
Argomulyo yaitu 6 cabang/tanaman dan 5.6 cabang/tanaman.
32

Kumpulan Hasil Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian
BPTP Bengkulu Tahun 2015

Jumlah buku utama pada tanaman kedelai varietas Anjasmoro yang di tanam di lahan
datara rendah lebih banyak dibandingkan dengan yang ditanam dilahan dataran tinggi,
sebaliknya kedelai varietas Argomulyo jumlah cabang utamanya lebih banyak yang ditanam
didataran tinggi dibandingkan dengan yang ditanam pada lahan dataran rendah. Adapun
rata-rata jumlah buku utama kedelai Anjasmoro yang ditanam didataran rendah dan
didataran tinggi yaitu 13 buku/tanaman dan 12 buku/tanaman. Untuk rata-rata jumlah
cabang tanaman kedelai varietas Argomulyo yang ditanam pada lahan dataran tinggi dan
lahan dataran rendah yaitu 8buku/tanaman dan 7 buku/tanaman.
Jumlah buku utama yang dihasilkan per tanaman merupakan komponen yang erat
kaitannya dengan tingginya produksi yang dihasilkan karena semua buku utama biasanya
akan menghasilkan polong, sehingga semakin banyak buku utama pada tanaman kedelai
maka polong yang dihasilkan juga semakin banyak.
Keragaan Generatif Tanaman
Rata-rata hasil pengukuran untuk komponen hasil kedelai varietas Anjasmoro dan
Argomulyo yang ditanam di dua agroekosistem berbeda dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3. Komponen hasil kedelai varietas Anjasmoro dan Argomulyo yang ditanam di dua
agroekosistem berbeda
Perlakuan
Lahan dataran rendah
varietas Anjasmoro
Lahan dataran rendah
varietas Argomulyo
Lahan dataran tinggi
varietas Anjasmoro
Lahan dataran tinggi
varietas Argomulyo

J. Polong
Isi/tan

J. polong
kosong/tan

Jumlah
biji/tan

berat
biji/tan

berat 100
butir (g)

Produkvitas
(t/ha)

37.30

2.02

74.59

11.08

14.84

1.83

20.50

13.25

35.7

10.5

16.2

0.5

24.30

11.45

44.50

15.08

15.34

0.4

28,85

6.25

38.7

12.25

16.82

0.6

Berdasarkan Tabel 3 bahwa keragaan komponen hasil kedelai yang dihasilkan oleh
kedua varietas Anjasmoro dan Argomulyo yang ditanam di dua agroekosistem berbeda pada
parameter jumlah polong isi pertanaman dan polong kosong pertanaman. Pada tanaman
kedelai varietas Anjasmoro yang ditanam pada lahan dataran rendah jumlah polong yang isi
lebih banyak dibandingkan dengan yang ditanam dilahan dataran tinggi, sebaliknya polong
yang hampa lebih banyak pada kedelai yang ditanam didataran tinggi dibanding yang
ditanam dilahan datara rendah. Adapun rata-rata jumlah polong isi dan polong hampa pada
tanaman kedelai varietas Anjasmoro yang ditanam pada lahan dataran rendah dan dilahan
dataran tinggi yaitu 37.30 dan 24.30 polong isi/tanaman, 2.20 dan 11.45 polong
hampa/tanaman.
Untuk kedelai varietas Argomulyo yan ditanam pada lahan dataran tinggi polong isi
per tanaman lebih tinggi daripada yang ditanam pada lahan dataran rendah, begitu juga
dengan jumlah polong hampa per tanaman kedelai yang dilahan dataran tinggi lebih sedikit
dibanding dengan yang ditanam dilahan dataran rendah. Adapun rata-rata jumlah polong isi
dan polong hampa pada tanaman kedelai varietas Argomulyo yang ditanam pada lahan
dataran tinggi dan dilahan dataran rendah yaitu 28.85 dan 20.50 polong isi/tanaman, 6.25
dan 13.25 polong hampa/tanaman.
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Jumlah biji pertanaman pada kedelai varietas Anjasmoro yang ditanam lahan dataran
rendah lebih tinggi daripada yang ditanam dilahan dataran tinggi, sedangkan pada berat biji
per tanaman dan berat 100 butir lebih tinggi yang ditanam dilahan dataran tinggi. Untuk
kedelai varietas Argomulyo yang ditanam pada lahan dataran tinggi lebih tinggi
dibandingkan yang ditanam di lahan dataran rendah.
Perbedaan berat biji per tanaman dan berat 100 butir pada kedelai varietas Anjasmoro
lebih ringan dibandingkan dengan varietas Argomulyo, hal ini ditunjukkan karena faktor
genetiknya pada deskripsi varietas unggul kedelai (Balitkabi, 2011). Seiring pendapat
Hidajat (1985) bahwa hasil tanaman kedelai ditentukan oleh ukuran biji, jumlah dan bobot
biji. Sebaliknya jumlah biji ditentukan oleh jumlah buku utama dan jumlah polong yang
dihasilkan.
Produktivitas yang dihasilkan masing-masing varietas yang ditanam didua
agroekosistem berbeda yaitu pada lahan dataran rendah dan dataran tinggi terdapat
perbedaan yang jauh.Kedelai varietas Anjasmoro yang ditanam dilahan dataran rendah lebih
tinggi dibandingkan yang ditanam dilahan dataran tinggi.Sedangkan produktivitas yang
dihasilkan varietas Argomulyo yang ditanam pada lahan dataran tinggi lebih tinggi daripada
yang ditanam pada lahan dataran rendah.
Perbedaan produktivitas yang dihasilkan masih dibawah rata-rata potensi hasil baik
varietas Anjasmoro maupun varietas Argomulyo. Rendahnya produktivitas yang dihasilkan
diduga karena saat tanaman berumur 30-50 hst terjadi serangan hama ulat yang mengganggu
pertumbuhan tanaman terutama daun.
Menurut Oemar (1997), faktor lingkungan yang beda, misalnya musim tanam, jenis
tanah dan pola tanam yang digunakan dalam budidaya kedelai sangat mendorong sehingga
diperlukan teknologi yang spesifik yakitu penggunaan varietas unggul. Seiring dengan hasil
pengkajian Maryanto (2002), bahwa jarak tanam mempengaruhi jumlah cabang/tanaman,
jumlah biji dan berat biji.
Selain itu rendahnya produksi dikarenakan saat pengkajian dilakukan, dimana pada
fase vegetatif dan fase generatif terjadi musim hujan yang berpanjangan, sehingga
mengakibatkan tanaman rusak dan pengisian polong tidak sempurna.
Untuk melihat pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai yang ditanam maka keragaan
dari hasil pengkajian dibandingkan dengandeskripsi varietaskedelai yaitu pada Tabel 4
berikut :
Tabel 4. Perbandingan hasil pengkajian dengan deskripsi varietas kedelai Anjasmoro dan
Argomulyo.
Varietas Kedelai
Anjasmoro *:
 Dataran Rendah
 Dataran Tinggi
Argomulyo *:
 Dataran Rendah
 Dataran Tinggi
Anjasmoro**
Argomulyo**

Tinggi
Tanaman
(cm)

Jlh Cabang
(cabang)

Jlh buku
(buku
utama)

berat
100
butir (g)

Produktivit
as (t/ha)

55.21
60.24

6.64
7.64

13.00
12

14.84
15.34

1.83
0.4

50.40
56.40
64-68
40

5 .86
6
2.9-5.6
3-4

7.00
8
12.9-14.8
-

16.2
16.82
14.8-15.3
16

0.5
0.6
2.03-2.25
1.5-2

Keterangan : * Hasil pengkajian, ** Deskripsi varietas (Balitkabi, 2011).
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Pada hasil pengkajian untuk tinggi tanaman, jumlah cabang dan jumlah buku tanaman
lebih tinggi dari deskripsi varietas kedelai, sedangkan untuk berat 100 butir dan
produktivitas yang dihasilkan dari pengkajian jauh lebih rendah dari deskripsi varietas
kedelai. Hal ini berarti produktivitas dari masing-masing varietas dapat ditingkatkan lagi
dengan penanganan teknologi yang lebih optimal.
KESIMPULAN
1. Produktivitas kedelai yang dihasilkan pada pengkajian masih sangat rendah dibawah
rata-rata hasil pada deskripsi varietas kedelai.
2. Kedelai varietas Anjasmoro lebih adaptif ditanam dilahan dataran rendah dibandingkan
dengan ditanam pada dataran tinggi. Sedangkan kedelai varietas Argomulyo lebih adaptif
ditanam didataran tinggi dibandingkan jika ditanam pada dataran rendah.
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EFEKTIVITAS KAPASITAS MESIN TETAS MELALUI TEKNIK PENETASAN
DALAM UPAYA PRODUKSI DOC AYAM KUB
Harwi Kusnadi dan Joko Giyamdin
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km 6,5 Bengkulu Telp. (0736) 23030 Email bptp_bengkulu@yahoo.com

ABSTRAK
Permintaan DOC ayam kampung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ayam KUB
sebagai salah satu produk unggulan Balitbangtan dengan keistimewaan sifat mengeram
rendah, produktifitas telur tinggi dan pertumbuhannya lebih baik dibanding ayam kampung
biasa. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk mendiseminasikan teknologi penetasan telur
ayam menggunakan mesin tetas dengan kapasitas berbeda, sebaran DOC ayam KUB dan
mengetahui potensi pengembangan ayam KUB di Kota Bengkulu. Kegiatan dilaksanakan
pada bulan Juli sampai Desember 2015 di Desa Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota
Bengkulu. Materi yang digunakan yaitu mesin tetas kapasitas 200, 250, 300 telur masingmasing 1 buah, telur ayam kampung sebanyak 1.800 telur dengan umur 1 – 7 hari.
Penetasan setiap periode selama 21 hari. Prosedur kegiatan melalui penetasan di BPTP
Bengkulu, pendekatan langsung kepada peternak dengan percontohan. Data yang diambil
adalah daya tetas dan sebaran DOC.Hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif.Data sebaran
ayam KUB di Kota Bengkuluuntuk mengetahui pengembangan ayam KUB. Hasil kegiatan
diseminasi menunjukkan bahwa kapasitas mesin tetas yang lebih tinggi menghasilkan daya
tetas yang lebih tinggi dalam upaya penetasan ayam KUB. Penetasan menggunakan mesin
tetas efektif apabila jumlah telur yang ditetaskan disesuaikan dengan kapasitasnya. Daya
tetas telur ayam KUB yang ditetaskan menggunakan mesin tetas dengan kapasitas 300
tertinggi sebesar 83% kemudian kapasitas 250 81% dan kapasitas 200 terendah dengan
78%. Pada tahun 2015 DOC Ayam KUB tersebar di Kota Bengkulu sebanyak 1.552 ekor
merata di empat kecamatan.
Kata kunci: efektifitas, kapasitas mesin tetas, ayam KUB
PENDAHULUAN
Ayam kampung merupakan ayam asli Indonesia yang telah lama dipelihara dan
dikembangkan oleh masyarakat sehingga mudah dikenali, banyak berkeliaran di pedesaan
hampir di seluruh wilayah Indonesia. Keunggulan ayam kampung, mempunyai produksi
daging dengan rasa dan tekstur yang khas, khasiat telur yang spesifik dan biasa digunakan
dalam campuran minuman tradisional, selain itu ayam kampung telah beradaptasi dengan
kondisi lingkungan pemeliharaan yang sederhana dan tahan terhadap beberapa penyakit
(Bachari dkk., 2006). Kebutuhan ayam kampung semakin meningkat dari tahun ke tahun
sesuai dengan permintaan daging dan telur ayam kampung yang cenderung mengalami
peningkatan. Penggemar daging dan telur ayam kampung tidak hanya kalangan bawah tetapi
sudah ada pada kalangan atas Hardjosworo (1997) mengemukakan bahwa manfaat utama
dari ayam lokal adalah sebagai sumber daging dengan keunggulan rasa dan tekstur yang
khas. Seiring dengan meningkatnya permintaan daging dan telur ayam kampung, maka
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permintaan Day Old Chick (DOC) juga meningkat. Permasalahan dalam pengembangan
ayam Kampung di pedesaan antara lain masih rendahnya populasi dan produktivitas ayam
Kampung, yang disebabkan karena masih kecilnya skala usaha (pemilikan induk betina
kurang dari 10 ekor), mortalitas tinggi, pertumbuhan lambat, produktivitas ayam buras
rendah akibat produksi telur rendah yaitu berkisar antara 30-40 butir/tahun, dan biaya pakan
tinggi (Zakaria, 2004; Rajab & Papilaya, 2012). Untuk memenuhi kebutuhan DOC ayam
kampung berkualitas dan dalam jumlah yang diinginkan, maka teknik penetasan menjadi
penting agar kebutuhan DOC untuk dibesarkan selalu tersedia. Penetasan telur ayam
kampung dapat dilakukan dengan menggunakan mesin penetas. Salah satu keunggulan
mesin tetas adalah kapasitas penetasan dapat diatur. Kapasitas mesin tetas bertingkat-tingkat
mulai 50 butir sampai ribuan butir telur. Teknologi penetasan sangat penting untuk
mendukung perkembangan ayam kampung.
Untuk mendukung pengembangan ayam kampung sebagai penghasil daging dan telur,
Balitbangtan melalui Balai Pengkajian Ternak di Bogor akhirnya berhasil menciptakan
ayam kampung yang unggul yang berasal dari beberapa ayam kampung terpilih. Ayam
tersebut diberi nama ayam KUB (Ayam Unggul Balitbangtan). Ayam KUB merupakan
ayam kampung yang mempunyai potensi cukup tinggi sebagai komoditas ternak penghasil
telur dan daging. Ayam KUB merupakan salah satu parent stock ayam lokal galur betina
penghasil DOC, dengan keunggulan produksi telur tinggi henday 44-70%, puncak produksi
65-70%, produksi telur/tahun 180 butir, konsumsi pakan 80-85 gram, sifat mengeram 10%
dari total populasi, umur pertama bertelur 20-22 minggu, bobot telur 35-45 gram dan
konversi pakan 3,8. (Sartika et al., 2009). Sifat kualitatif ayam KUB sama dengan ayam
Kampung pada umumnya yaitu mempunyai warna bulu sangat bervariasi (Sartika, 2000).
Ayam KUB merupakan ayam kampung jenis baru yang belum banyak dikenal di Provinsi
Bengkulu. Upaya penyebaran ayam KUB terus dilakukan di Provinsi Bengkulu. Populasi
ayam KUB juga masih sedikit sehingga diperlukan upaya meningkatkan populasinya
dengan sosialisasi dan budidaya yang tepat. Ketersediaan bibit ayam KUB dengan mutu
yang baik di Provinsi Bengkulu masih rendah. Untuk menjaga mutu ayam KUB perlu
diperhatikan kualitas induk, pakan, manajemen pemeliharaan dan teknologi penetasan
Perkembangan populasi dan produktivitas peternakan ayam kampung diperlukan
dukungan antara lain pakan dan tata laksana (manajemen) pemeliharaan. Penyediaan bibit
yang baik merupakan faktor yang penting untuk mendapatkan produksi yang maksimal dan
kelangsungan usaha peternakan ayam kampung. Salah satu faktor penting dalam pembibitan
ayam kampung adalah penetasan, dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha
peternakan sudah tentu dengan sendirinya membutuhkan peningkatan usaha pembibitan
melalui penetasan modern menggunakan mesin tetas karena peningkatan bibit ayam
kampung dengan cara alami akan menyebabkan peningkatan populasi yang lambat.
Salah satu keunggulan ayam KUB adalah rendahnya sifat mengeram yang dimiliki
sehingga kesempatan mengeram digunakan untuk produksi telur. Oleh karena itu produksi
telur ayam KUB lebih tinggi dibandingkan dengan produksi telur ayam kampung biasa.
Sifat mengeram yang rendah juga menjadi masalah dalam penetasan telur ayam KUB.
Untuk menetaskan telur ayam KUB diperlukan bantuan dan yang menjadi pilihan peternak
pada umumnya adalah induk ayam kampung biasa atau mesin tetas. Di Provinsi Bengkulu
masih banyak peternak yang menggunakan induk ayam kampung biasa untuk menetaskan
telur ayam KUB karena jumlah ayam KUB yang dimiliki masih sedikit. Penetasan dengan
mesin tetas masih belum dilakukan karena belum memiliki mesin tetas.Penetasan
merupakan proses perkembangan embrio di dalam telur sampai menetas. (Yuwanta, 1993).
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Penetasan buatan lebih praktis dan efisien dibandingkan penetasan alami, dengan
kapasitasnya yang lebih besar. Penetasan dengan mesin tetas juga dapat meningkatkan daya
tetas telur karena temperaturnya dapat diatur lebih stabil tetapi memerlukan biaya dan
perlakuan lebih tinggi dan intensif (Jayasamudera dan Cahyono, 2005). Kapasitas mesin
tetas dapat disesuaikan dengan target produksi.Untuk mendapatkan DOC dalam jumlah
banyak, maka mesin tetas menjadi pilihan untuk menetaskan telur. Oleh karena itu
diperlukan kajian tentang penetasan telur ayam KUB agar efektifitasnya dapat diketahui dan
menjadi informasi yang bermanfaat bagi peternak.
Tujuan
Pengkajian ini bertujuan untuk: (1) Mendiseminasikan teknologi penetasan telur ayam
menggunakan mesin tetas dengan kapasitas berbeda, sebaran DOC ayam KUB dan (2)
Mengetahui potensi pengembangan ayam KUB di Kota Bengkulu.
METODOLOGI
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2015 di Desa Semarang,
Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Penetasan menggunakan menggunakan mesin
tetas BPTP Bengkulu.
Materi yang digunakan yaitu mesin tetas kapasitas dengan kapasitas 200, 250 dan 300
telur masing-masing satu buah. Telur ayam kampung sebanyak 1.800 butir telur dengan
umur 1 – 7 hari. Prosedur kegiatan dengan melakukan penetasan telur. Perlakuan penetasan
yaitu kapasitas mesin tetas dengan jumlah telur yang sama setiap penetasan. Masing-masing
perlakuan diulang tiga kali. Setiap penetasan dimasukkan telur masing-masing mesin tetas
sebanyak 200 butir. Pembalikan telur 3 kali sehari. Penetasan setiap periode selama 21 hari.
Data yang diambil yaitu daya tetas. Data sebaran DOC di wilayah Kota Bengkulu diambil
untuk mengetahui penyebaran ayam KUB pada tahun 2015. Daya tetas atau hatchability
adalah persentase DOC yang menetas dari sekelompok telur fertil yang ditetaskan (Susila,
1997), dengan rumus daya tetas adalah :
Daya Tetas : Jumlah telur yang menetas x 100%
Jumlah telur yang fertil
Hasil kegiatan diseminasi dianalisis secara deskriptif yaitu daya tetas telur ayam KUB
yang dihasilkan dari penetasan menggunakan mesin tetas dengan kapasitas berbeda. Data
sebaran ayam KUB dikumpulkan sebagai gambaran pengembangan ayam KUB di Kota
Bengkulu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Daya Tetas Telur Ayam KUB
DOC ayam KUB yang diproduksi sangat dipengaruhi oleh kualitas telur tetas.
Kualitas telur dihitung dari daya tetasnya. Perhitungan daya tetas dapat dilakukan melalui
dua cara yaitu daya tetas I dan daya tetas II. Perhitungan daya tetas I dapat dilakukan
dengan cara membandingkan antara jumlah telur yang menetas dari sejumlah telur yang
diletakkan dalam mesin tetas, Selain itu perhitungan daya tetas dapat dilakukan dengan cara
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membandingkan antara jumlah telur yang menetas dari sejumlah telur yang fertil (Permana,
2007). Setioko (1998) menjelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya
daya tetas, antara lain cara atau metoda penetasan, pengaturan suhu dan kelembaban
inkubator, kebersihan telur, pengumpulan dan penyimpanan telur, dan faktor faktor lain
yang masih belum diketahui. Sedangkan Bell & Weaver ( 2002) menjelaskan bahwa daya
tetas telur ayam kampung. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya tetas telur antara
lain kesalahan-kesalahan teknis sewaktu memilih telur tetas, kesalahan-kesalahan
operasional petugas sewaktu menjalankan mesin tetas, iklim, dan faktor teknis yang terletak
pada ayam kampung sebagai sumber bibit seperti pengaruh genetik, sistem perkawinan,
makanan, perkandangan, serta faktor letal dan sub letal. Perbaikan tatalaksana pemeliharaan
dari tradisional ke intensif dapat meningkatkan daya tetas sampai 80%, frekuensi bertelur
menjadi 7 kali/tahun, dan menurunkan kematian hingga 19% (Sartika, 2005).
Dalam kegiatan ini penetasan menggunakan mesin tetas dengan beberapa kapasitas
dilakukan di BPTP Bengkulu, Desa Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu.
Meskipun kapasitas berbeda telur yang dimasukkan ke dalam mesin tetas sama yaitu 200
butir setiap penetasan. Penetasan dilakukan sebanyak 9 kali. Hasil penetasan yang meliputi
rata-rata jumlah telur, jumlah telur menetas dan daya tetas disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata jumlah telur, jumlah telur menetas dan daya tetas
menggunakan mesin tetas dengan kapasitas yang berbeda
Jumlah telur
(butir)

Jumlah telur
menetas
(butir)

Daya tetas
(%)

Kapasitas 200 butir

200

166

78

5

Kapasitas 250 butir

200

163

81

3

Kapasitas 300 butir

200

156

83

1

Rata-rata

200

161

80,6

3

Kapasitas mesin tetas

DOC
cacat

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa daya tetas telur ayam KUB yang ditetaskan
menggunakan mesin tetas kapasitas 300 paling tinggi yaitu sebesar 83% diikuti kapasitas
250 sebesar 81% dan kapasitas 200 yaitu 78%. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
kapasitas mesin tetas menghasilkan daya tetas yang lebih tinggi. Kapasitas mesin tetas yang
lebih tinggi akan memberikan kesempatan anak ayam untuk lebih leluasa untuk menetas.
Mesin tetas dengan kapasitas lebih kecil akan membuat gerakan anak ayam terbatas
sehingga lebih banyak anak ayam yang tidak mempunyai kesempatan dalam memecah telur.
Akibatnya lebih banyak telur yang gagal menetas. Rata-rata daya tetas telur ayam KUB
hasil penetasan sebesar 80,6%. Hasil ini lebih tinggi dari daya tetas telur ayam
kampung/buras. Hal ini diduga karena sistem pemeliharaan ayam KUB yang dilakukan
secara intensif dengan pakan yang cukup dari jumlah maupun kebutuhan nutrisinya
sehingga dapat meningkatkan daya tetas ayam kampung. Setiadi et al. (1995) melaporkan
bahwa dengan pemeliharaan intensif pada ayam buras daya tetasnya berkisar antara 65–70%
dengan menggunakan mesin tetas. Nilai daya tetas telur ayam kampung hasil pengkajian
Rajab (2014) masih termasuk dalam nilai minimal klasik kategori baik yaitu 65%, dan
masih lebih tinggi bila dibanding adanya tetas ayam petelur hasil pengkajian Sutiyono dkk.
(2006) sebesar 39,10-51,58%.
Mansjoer et al. (1993) melaporkan bahwa daya tetas telur ayam buras yang dipelihara
terkurung (intensif) sebesar 84,6% melalui mesin tetas. Pengaruh tinggi rendahnya daya
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tetas terhadap umur telur disebabkan banyak faktor. Sarwono (2007) menjelaskan bahwa
umur telur yang layak ditetaskan adalah 1 – 3 hari terhitung sejak keluar dari tubuh
induknya. Pambudhi (2003) menyatakan bahwa telur tetas yang baik untuk ditetaskan
adalah telur tetas yang berumur kurang dari 1 minggu dan ideal adalah 4 hari. Hasil
pengkajian Daulay dkk (2008) menunjukkan bahwa umur telur tetas yang baik sesuai hasil
pengkajian tersebut adalah umur 1 hari dengan daya tetas 83,33%. Umur telur tetas yang
melebihi penyimpanan 1 minggu menurut hasil pengkajian tersebut sangat rendah dengan
daya tetas sebesar 27,08%. Umur telur yang telah lama disimpan (lebih dari 1 minggu)
mempunyai peluang tinggi terhadap kegagalan penetasan (Pambudhi, 2003). Penyimpanan
telur yang terlalu lama menurunkan kualitas telur yang secara garis besar mempunyai ciriciri : berat berkurang, spesific gravity berkurang, dan timbulnya bau busuk terutama jika
telur telah rusak (Sudaryani, T (2006). Hal demikian menurunkan persentase daya tetas
dalam mesin tetas. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam proses penetasan
diantaranya yaitu penanganan saat penetasan diantaranya pemutaran telur yang kurang
berhati-hati (Gonzalez et al., 1999). Kapasitas mesin tetas juga berpengaruh dengan DOC
cacat yang dihasilkan yaitu semakin tinggi kapasitas mesin tetas, maka rata-rata DOC cacat
yang dihasilkan semakin banyak berturut-turut yaitu 1, 3, 5 ekor. Hasil pengkajian (Rajab,
2014) menunjukkan bahwa mesin tetas dengan kapasitas berapa pun, selama telur tetas
dipilih dari bibit yang baik dengan cara yang baik dari peternak, serta dikelola dalam
penetasan modern secara baik efisien akan menghasilkan fertilitas dan daya tetas telur yang
cukup tinggi.
Efektifitas Kapasitas Mesin Tetas Melalui Teknik Penetasan
Salah satu keunggulan ayam KUB adalah sifat mengeram yang rendah. Naluri
mengeram ayam KUB dibuat rendah untuk meningkatkan produksi telur. Dengan sifat
mengeram yang rendah, maka waktu mengeram menjadi minimal dan dapat digunakan
untuk menghasilkan telur sehingga produksi telur ayam KUB lebih tinggi dibandingkan
dengan ayam kampung biasa. Di sisi yang lain sifat mengeram yang rendah menjadi
masalah dalam penetasan telur untuk mengembangkan ayam KUB. Oleh karena itu untuk
menetaskan telur ayam KUB diperlukan bantuan mesin tetas.
Mesin tetas merupakan alat yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi induk ayam
pada saat mengeram. Suhu mesin tetas diatur kurang lebih 37-38oC, kelembaban 60 - 65%
dan pemutaran telur dilakukan minimal 3 kali sehari. Kelebihan mesin tetas terletak pada
kapasitas telur yang ditetaskan. Kapasitas telur dapat dibuat sesuai dengan jumlah telur yang
dihasilkan. Jumlah DOC dapat dipenuhi kebutuhannya dan dapat diatur waktu
penetasannya. Biasanya paling sedikit kapasitas mesin tetas sebanyak 50 butir dan paling
banyak tidak terbatas sesuai dengan kapasitas tempat. Pada kegiatan ini mesin yang
digunakan berkapasitas 200, 250 dan 300 butir. Setiap penetasan telur yang ditetaskan
sebanyak 200 butir. Pada penetasan telur secara buatan, kuri (kutuk umur sehari) yang dapat
dihasilkan jumlahnya tidak terbatas tergantung kapasitas inkubator. Dengan demikian, akan
memudahkan pengelolaannya dan efisiensi biaya pemeliharaan, selain itu produktivitas
induk tidak terganggu. Akan tetapi, diperlukan biaya pembuatan dan operasional alat tetas,
selain keterampilan menggunakan alat tetas tersebut (Nurcahyo, 1987). Penggunaan mesin
tetas perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menggagalkan antara lain mutu
telur tetas (umur telur, berat telur, dan indeks bentuk telur), stabilitas suhu dan kelembaban,
sirkulasi udara dan ventilasi, serta perlakuan pemutaran.
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Kapasitas mesin tetas mempengaruhi daya tetas telur yang dihasilkan. Semakin tinggi
kapasitas mesin tetas semakin tinggi daya tetas yang dihasilkan. Akan tetapi dilihat dari
efektifitas mesin tetas, maka hasil ini tidak efektif dalam penggunaan mesin tetas. Mesin
tetas kapasitas lebih tinggi seharusnya dapat digunakan untuk menetaskan telur lebih
banyak, sehingga DOC yang dihasilkan juga lebih banyak. Dilihat dari persentase daya tetas
juga dapat diketahui bahwa tidak jauh berbeda daya tetasnya yaitu berturut-turut 83%, 81%
dan 78%. Oleh karena itu mesin tetas dengan kapasitas yang lebih tinggi, maka efektif kalau
telur yang ditetaskan juga lebih banyak. Dilihat dari biaya produksi yang meliputi tenaga
kerja, listrik dan waktu dan lain-lain, maka penetasan telur ayam KUB menggunakan mesin
tetas dengan kapasitas lebih tinggi sebaiknya telur yang ditetaskan juga semakin banyak
sesuai dengan ruangan yang tersedia.
Penyebaran Ayam KUB di Kota Bengkulu
Tahun 2014 ayam KUB yang didatangkan pada bulan Desember 2014 sebanyak 200
ekor berumur sehari dan dipelihara di kandang BPTP Bengkulu. Ayam ini dipeliharan
sampai dewasa kelamin (umur 6 bulan) untuk dijadikan induk dan pejantan. Seleksi induk
dan pejantan dilakukan pada saat ayam berumur dua bulan dan didapatkan 110 betina dan
90 pejantan. Pada seleksi awal ini semua ayam betina dipelihara dan pejantan dipilih 30
ekor yang terbaik sehingga 60 jantan dikeluarkan. Pada umur empat bulan dilakukan seleksi
kedua untuk memilih 100 induk terbaik dan 20 ekor pejantan terbaik untuk dijadikan induk
dan pejantan penghasil telur tetes. Untuk menghasilkan telur tetas dengan fertilitas tinggi,
maka perbandingan betina dan jantan adalah 5 : 1. Ayam KUB yang dipelihara merupakan
Parent Stock sehingga ketika dipelihara dan menghasilkan anak keturunan, maka anak
keturunan pertama merupakan Final Stock. Ayam KUB Final Stock merupakan ayam yang
enam keturunannya mempunyai kualitas yang sama dengan induknya. Oleh karena itu ayam
yang dihasilkan dari penetasan di BPTP Bengkulu dapat dikembangkan di Provinsi
Bengkulu.
Ayam KUB merupakan jenis ayam kampung yang masih baru sehingga di Provinsi
Bengkulu juga belum banyak populasinya. Sosialisasi ayam KUB terus dilakukan kepada
peternak ayam dan kelompok tani. Penyebaran informasi diutamakan mengenai karakter
ayam KUB dan budidayanya. Pengembangan ayam KUB dilakukan dengan penetasan
menggunakan mesin tetas. Hal ini merupakan peluang usaha bagi peternak untuk memenuhi
permintaan telur dan daging ayam kampung. Peternak dan kelompok tani melakukan
pembelajaran secara langsung proses penetasan dan budidayanya secara langsung di BPTP
Bengkulu. Tahun 2015 sebaran DOC ayam KUB di Kota Bengkulu disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Sebaran ayam KUB di Kota Bengkulu
No
1
2
3
4

Kecamatan
Teluk Segara
Sungai Serut
Muara Bangka Hulu
Singaranpati
Jumlah

Jumlah (ekor)
113
335
416
668
1.552

Ayam KUB banyak diminati oleh peternak di Kota Bengkulu. Terbukti permintaan
ayam KUB terus bertambah sehingga sampai bulan November 2015 tercatat sebanyak 1.552
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ekor sudah tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Keistimewaan ayam KUB yaitu produksi
telur yang lebih banyak daripada ayam kampung biasa dan sifat mengeram yang rendah
menarik minat peternak. Sebagian besar penetasan yang dilakukan oleh peternak masih
menggunakan induk ayam kampung biasa karena kepemilikan ayam KUB masih sedikit. Ke
depan peternak berminat untuk mengembangkan ayam KUB dengan menggunakan mesin
tetas setelah mengetahui teknologi penetasan yang telah dicontohkan di BPTP Bengkulu.
Pembinaan BPTP Bengkulu kepada peternak dilakukan baik secara langsung di penetasan
dan kandang percontohan maupun melalui leaflet yang telah disebarkan terutama di wilayah
Kota Bengkulu.
Ayam KUB merupakan ayam yang menghasilkan telur konsumsi. Permintaan akan
daging ayam kampung yang semakin meningkat menjadikan ayam KUB dipelihara untuk
menghasilkan daging. Pemeliharaan ayam KUB untuk menghasilkan daging ayam kampung
merupakan peluang usaha yang menjanjikan. Hal ini dibuktikan oleh peternak binaan dalam
pengalamannya ternyata ayam KUB pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan
ayam kampung biasa. Pemeliharaan ayam KUB untuk menghasilkan daging selama dua
bulan. Ayam KUB merupakan pilihan utama peternak baik sebagai ayam petelur lokal
maupun ayam pedaging lokal. Peluang usaha pengembangan ayam KUB semakin tinggi
seiring dengan meningkatnya permintaan telur dan daging ayam kampung. Peluang usaha
ternak ayam kampung sangat luas ditinjau dari agroekosistem dan lingkungan hidup, seiring
dengan meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kuantitas
dan kualitas bahan pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi (Elizabeth & Rusdiana,
2012).
KESIMPULAN
Kapasitas mesin tetas yang lebih tinggi menghasilkan daya tetas yang lebih tinggi
dalam upaya penetasan ayam KUB. Penetasan menggunakan mesin tetas efektif apabila
jumlah telur yang ditetaskan disesuaikan dengan kapasitasnya. Daya tetas telur ayam KUB
yang ditetaskan menggunakan mesin tetas dengan kapasitas 300 tertinggi sebesar 83%
kemudian kapasitas 250 81% dan kapasitas 200 terendah dengan 78%. Pada tahun 2015
DOC Ayam KUB tersebar di Kota Bengkulu sebanyak 1.552 ekor merata di empat
kecamatan.
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ABSTRAK
Propinsi Bengkulu menghasilkan beberapa komoditas hortikultura lokal unggulan, salah
satunya jeruk Rimau Gerga Lebong (RGL). JerukRGL dikatakan unggul karena mempunyai
keunggulan kompetitif, dan mempunyai potensi pasar yang baik. Namun, permasalahan
dalam pengembangan jeruk RGL Lebong adalah kualitas buah yang dihasilkan masih
beragam dan daya simpan buah yang masih rendah (mudah busuk). Oleh karena itu, untuk
mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pengkajian penerapan teknologi pascapanen
jerukRGL. Alur penanganan pascapanen penanganan pascapanen meliputi pemanenan,
sortasi, pengkelasan, pencucian, penguningan, pelilinan, dan penyimpanan. Standar mutu
buah jeruk mengacu pada standar mutu jeruk keprok SNI 01-3165-1992.Perlakuan
diterapkan pada tahap pembersihan/pencucian dan penyimpanan. Rancangan perlakuan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua taraf perlakuan yakni
pembersihan/pencucian (P) dan penyimpanan pada suhu yang berbeda (T). Kombinasi
perlakuan diulang 4 kali. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh
nyata terhadap susut massa, kadar jus, TPT, TAT, dan Vitamin C buah jeruk RGL yang
disimpan selama 28 hari pada taraf kepercayaan 95% (α = 0.05). Penyimpanan dingin dapat
menghambat penurunan susut massa, menghambat penurunan kadar jus dan TAT. Umur
simpan jeruk RGL pada penyimpanan suhu ruang yang masih layak jual maksimal adalah
14 hari, sementara umur simpan jeruk RGL pada penyimpanan suhu dingin yang masih
layak jual adalah +28 hari.
Kata kunci: Jeruk RGL, teknologi pascapanen, pencucian, penyimpanan

PENDAHULUAN
Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dikembangkan di
Indonesia. Diantara berbagai jenis jeruk komersial yang ada, jenis jeruk yang cukup banyak
dikembangkan oleh petani adalah jeruk siam, jeruk keprok, pamelo dan jeruk manis.
Sementara itu, produksi jeruk nasional pada tahun 2012 sebesar 1.972.000 (Dirjen
Hortikultura, 2012). Jumlah produksi ini meningkat 8,44% dibandingkan produksi tahun
2011.
Peningkatan produksi buah jeruk nasional juga diiringi dengan peningkatan impor
jeruk. Setiap tahun impor buah jeruk meningkat sebesar 11% selama sepuluh tahun ini
(Hanif dan Zamzami, 2012). Hal ini menunjukkan pasar domestik semakin dikuasai oleh
jeruk impor. Namun demikian, kualitas jeruk lokal belum cukup mampu bersaing dengan
kualitas jeruk impor terutama dari segi penampilan fisik sedangkan dari segi rasa, jeruk
lokal tidak kalah dengan jeruk impor.
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Propinsi Bengkulu menghasilkan beberapa komoditas hortikultura lokal unggulan,
salah satunya jeruk Rimau Gerga Lebong (RGL) atau lebih dikenal dengan nama jeruk
RGL. JerukRGL dikatakan unggul karena mempunyai keunggulan kompetitif, yaitu
buahnya berwarna kuning-orange, berbuah sepanjang tahun, ukuran buah besar 200-350
gram, kadar sari buah tinggi dan mempunyai potensi pasar yang baik. Potensi pasar yang
baik didukung dengan ketersediaan buah yang dihasilkan sepanjang tahun. Biasanya, dalam
satu pohon terdapat 4-6 generasi, dalam satu pohon ada bunga, buah muda sampai buah siap
panen (Rambe et al, 2012).
Dibandingkan dengan jenis jeruk keprok lainnya, jeruk RGL memiliki spesifikasi
diantaranya ukuran daun besar dan kaku serta kulit buahnya tebal. Tanaman jeruk ini
menghasilkan buah dengan berat perbuah 173-347 gram. Kulit buah jeruk RGL berwarna
kuning orange dan daging buah berwarna orange yang bercitarasa manis, asam, segar. Lebih
spesifik, buah jeruk RGL memiliki karakteristik fisik diantaranya Total Padatan Terlarut
(TPT) berkisar antara 12-16oBrix (BPSB, 2012). Sementara ditinjau dari karakteristik kimia,
buah jeruk RGL mengandung 89,20% air, 0,92% asam, dan 18,34 mg/100 gram vitamin C.
Sejak tahun 2011jeruk RGL telah ditetapkan sebagai komoditas prioritas nasional
untuk dikembangkan. Program pengembangan jeruk di kabupaten Lebong dimulai tahun
2010 sehingga luas tanam jeruk RGL sampai tahun 2013 telah mencapai 250 ha.
Selanjutnya, program pengembangan wilayah komoditas jeruk pada tahun 2014 adalah
seluas 200 ha. Namun, salah satu permasalahan dalam pengembangan jeruk RGL Lebong
adalah kualitas buah yang dihasilkan masih beragam dan daya simpan buah yang masih
rendah (mudah busuk). Hal ini menyebabkan minat masyarakat untuk membeli buah jeruk
RGL berkurang. Tidak hanya konsumen, distributor buah juga lebih memilih untuk
memasarkan jeruk siam dan jeruk impor karena memiliki daya simpan yang lebih lama.
Daya simpan Jeruk RGL yang rendah menyebabkan kerugian bagi distributor.
Tujuan
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teknologi pascapanen
jerukRGL.
METODOLOGI
Lokasi dan Waktu Pengkajian
Pengkajian dilakukan di Laboratorium Pascapanen BPTP Bengkulu pada bulan
Januari s.d. Mei 2015.
Bahan/Cara Pengumpulan Data
Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan dalam pengkajian adalah buah jeruk RGL siap panen,
klorin, larutan ethrel 40 PGR, lilin lebah, air, kayu, kemasan plastik, dan kardus serta bahan
kimia untuk analisis kimia.
Peralatan yang digunakan dalam pengkajian adalah refraktometer, timbangan, lap,
ember, keranjang buah, gunting panen/pangkas, alat semprot, refrigerator, termometer, dan
alat pencatat.
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Metode Pengkajian
Alur penanganan pascapanen mengacu pada penanganan pascapanen jeruk yang
dikembangkan oleh SARDI (South Australia Research and Development) (2004). Standar
mutu buah jeruk mengacu pada standar mutu jeruk keprok SNI 01-3165-1992. Tahapan
penanganan pascapanen buah jeruk RGL adalah sebagai berikut :
1. Pemanenan.
2. Pembersihan/Pencucian
3. Sortasi dan Pengkelasan (Grading) mengacu pada SNI-01-3165-1992.
4. Pelapisan lilin (waxing)
5. Pelapisan lilin menggunakan formulasi lilin lebah 6% hasil invensi BB Pascapanen
6. Penguningan (Degreening)
7. Proses penguningan pada pengkajian ini menggunaan 1000 ppm ethrel 40 PGR
8. Penyimpanan
Rancangan Perlakuan
Perlakuan diterapkan pada tahap pembersihan/pencucian dan penyimpanan. Buah
jeruk yang sudah dibersihkan/dicuci kemudian disimpan pada suhu ruang dan suhu
dingin.Rancangan perlakuan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan dua taraf perlakuan yakni pembersihan/pencucian (P) dan penyimpanan pada suhu
yang berbeda (T). Masing-masing perlakuan diulang 4 kali. Kombinasi perlakuan tersebut
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Tahap Pembersihan/Pencucian dan
Penyimpanan
Perlakuan

Tanpa dicuci (P0)

Suhu
ruang
(T1)
P0T1

Suhu dingin
(9 – 110C)
(T2)
P0T2

Pencucian dengan air biasa (P1)

P1T1

P1T2

Pencucian dan pencelupan dalam air hangat (P2)

P2T1

P2T2

Pencucian dan pencelupan dalam klorin (P3)

P3T1

P3T2

Parameter Pengamatan
Buah Jeruk yang telah melewati penanganan pascapanen dari tahap
pembersihan/pencucian, sortasi dan pengkelasan, penguningan, pelilinan, kemudian
disimpan selama 4 minggu pada suhu ruang dan suhu dingin. Suhu penyimpanan dingin
mengacu pada hasil pengkajian penyimpanan jeruk Keprok SOe yang dilakukan oleh
Pangestuti dan Supriyanto (2011), yakni pada suhu optimum 9 - 110C.
Parameter yang diamati pada perlakuan pembersihan/pencucian dan penyimpanan
adalah sebagai berikut :
 Umur simpan buah Jeruk Gerga ditentukan dengan membandingkan penampilan fisik
buah dengan skor kelayakan jual yaitu: layak jual (3), kurang layak jual (2), tidak layak
jual (1).
 Bobot buah yang diukur dengan timbangan digital.
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Susut bobot buah (%) yang diukur dengan timbangan digital.
Total Padatan Terlarut (%) diukur dengan refraktometer.
Total asam (%) dengan titrasi NaOH (AOAC, 1995).
Kandungan Vit C (mg/100g) dengan metode titrasi Iodium Jacobs (Sudarmadji et
al.,1997).
Kadar jus buah (diukur sebagai berat jus buah dibagi bobot bagian buah yang dapat
dimakan dan dinyatakan dalam persen).

Metode Analisis Data
Data hasil pengkajian kemudian dianalisis menggunakan Analysis of Variance
(ANOVA) dengan taraf kepercayaan 95% (P<0.05) lalu dilanjutkan dengan uji beda nyata
(Duncan).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengamatan Bobot Buah Jeruk RGL
Bahan yang digunakan dalam pengkajian adalah buah jeruk RGL yang dipanen dari
kebun petani kooperator kelompok Maju Besamo di Desa Rimbo Pengadang, Kecamatan
Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Kriteria buah yang dipanen adalah buah yang
berwarna hijau kekuningan pada umur petik ± 32 minggu dari bunga mekar. Selain itu, buah
jeruk yang dipilih sebaiknya bebas dari hama dan penyakit tanaman jeruk seperti lalat buah.
Serangan hama lalat buah (Bacterocera spp) ditemukan pada buah menjelang matang.
Gejala serangan ditandai dengan ciri-ciri terdapat noda/titik hitam bekas tusukan lalat betina
yang meletakkan telur pada jaringan kulit buah. Lebih lanjut, ular (larva) menyebabkan
gugurnya buah sebelum kematangan yang diinginkan (Rambe dan Dinata, 2012). Buah
jeruk yang sudah terserang oleh hama lalat buah, akan cepat mengalami pembusukan
sehingga memiliki daya simpan yang rendah.
Penyebab kerusakan yang lainnya pada buah jeruk adalah adanya penyakit akibat
mikroorganisme. Terdapat berbagai cara penanganan pascapanen untuk mengendalikan
penyakit pada jeruk setelah dilakukan pemanenan. Diantaranya dengan menggunakan
mikroba antagonis yang efektif mengendalikan penyakit pada buah jeruk (Lai, et al,2012).
Selain itu, penanganan pascapanen jeruk untuk mengendalikan penyakit telah
dilakukan pada jeruk mandarin dengan perlakuan kombinasi pencelupan pada air panas
dengan berbagai suhu, Bacillus amyloliquefaciens HF-01 dan natrium bikarbonat untuk
mengendalikan kehilangan hasil (Hong Peng, et al., 2014).
Namun, diantara metode tersebut, cara yang lebih mudah untuk mengendalikan
serangan mikroba adalah dengan mencelupkan buah pada air panas pada kisaran suhu 52 600C sebelum penyimpanan. Menurut In Hong-Seok, et al., (2007) buah jeruk Satsuma
Mandarin yang baru saja dicelup pada air panas selama beberapa menit menunjukkan
tingkat respirasi awal yang lebih tinggi dibandingkan buah jeruk yang tidak diberi perlakuan
tersebut. Pencelupan dalam air panas juga dilaporkan tidak berpengaruh terhadap kualitas
buah termasuk pH, Total Asam Tertitrasi (TAT), Total Padatan Terlarut (TPT), susut bobot
buah, kekerasan, dan warna kulit.
Upaya untuk menekan tingkat kerusakan pada penanganan pascapanen jeruk juga
dapat dilakukan dengan perlakuan short hot water brushing yang diaplikasikan pada buah
jeruk organik yang tidak diberi perlakuan fungisida kimia. Hasil pengkajian menunjukkan
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perlakuan hot water brushing (HWB) pada suhu 56oC selama 20 detik tidak menyebabkan
kerusakan pada permukaan buah, tidak mempengaruhi susut bobot buah atau parameter
kualitas buah. (Porat, R. et al., 2000).
Setelah dilakukan pemanenan, selanjutnya dilakukan proses sortasi, pengkelasan dan
pengamatan awal terhadap bobot, jumlah buah, dan bobot rata-rata buah jeruk RGL di
Laboratorium Pascapanen BPTP Bengkulu (Tabel 2).
Tabel 2. Hasil pengamatan terhadap bobot keseluruhan, jumlah
buah, bobot rata-rata buah awal
No.

1.
2.
3.
4.

Sampel

P0T1
P0T2
P1T1
P1T2
P2T1
P2T2
P3T1
P3T2

Bobot
Keseluruhan
(gram)
3994
3903
4047
3854
4026
3867
3881
4036

Keterangan :
P0T1 : Tanpa cuci, suhu ruang
P1T1 : Air biasa, suhu ruang
P2T1 : Air hangat, suhu ruang
P3T1 : Klorin, suhu ruang

P0T2
P1T2
P2T2
P3T2

Jumlah
Buah
22
22
23
23
22
22
23
23

Rata-rata
Bobot buah
(gram)
181,54
177,40
175,96
167,56
183,00
175,77
168,74
175,48

: Tanpa cuci, suhu dingin
: Air biasa, suhu dingin
: Air hangat, suhu dingin
: Klorin, suhu dingin

Hasil pengamatan awal terhadap jeruk RGL menunjukkan bahwa rata-rata bobot buah
jeruk RGL berkisar antara 147,58–183,00 gram. Mengacu pada Kriteria Kelas Mutu Jeruk
keprok (SNI 01-3165-1992), bobot jeruk RGL tersebut sebagian besar termasuk dalam kelas
mutu A, dengan bobot lebih dari 151g. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap karakter
fisik jeruk RGL awal (Tabel 2) diketahui bahwa jeruk RGL memiliki rata-rata kadar jus
sebesar 70,06% dan rata-rata Total Padatan Terlarut (TPT) sebesar 13,06%. Selain itu dari
hasil analisis kimia awal, jeruk RGL mengandung Total Asam Tertitrasi (TAT) rata-rata
sebesar 0,67% dan vitamin C rata-rata sebesar 30,37 mg/100 ml.
Penguningan dan Pelilinan Jeruk RGL
Alur penanganan pascapanen jeruk RGL selanjutnya adalah proses penguningan.
Penguningan dilakukan dengan cara mencelupkan buah jeruk RGL kedalam larutan ethrel.
Proses penguningan dengan cara mencelupkan buah kedalam larutan ethrel dengan
konsentrasi 1000 ppm selama 30 detik, dapat mengubah warna kulit jeruk RGL yang semula
berwarna hijau kekuningan (50% hijau, 50% kuning) menjadi berwarna kuning merata
selama 3 - 7 hari penyimpanan. Setelah dilakukan penguningan, kemudian dilakukan
pelilinan. Proses pelilinan jeruk RGL dilakukan dengan cara mencelupkan jeruk RGL ke
dalam formula lilin 6%.
Jeruk RGL yang telah ditangani kemudian disimpan dua kondisi suhu yakni suhu
ruang dan suhu dingin. Penyimpanan jeruk pada suhu dingin dilakukan dalam showcase
pada kisaran suhu 9 - 11oC. Waktu penyimpanan dilakukan selama 4 minggu (28 hari). Data
hasil pengamatan karakteristik fisik dan kimia jeruk RGL pada penyimpanan selama 14 hari
disajikan pada Tabel 3.
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Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa perlakuan berpengaruh nyata
terhadap susut massa, kadar jus, TAT, dan Kadar Vitamin C. Perlakuan pencucian dengan
menggunakan klorin dan penyimpanan pada suhu dingin dapat menghambat penyusutan
massa sebesar 4,52%. Namun demikian, perlakuan pencucian dengan air hangat dan
penyimpanan pada suhu dingin (P2T2) menyebabkan susut massa yang paling tinggi. Hal
ini kemungkinan karena buah yang dipetik umurnya lebih tua dibandingkan buah yang
lainnya.
Tabel 3. Data hasil pengamatan susut massa, kadar jus, total padatan terlarut
(TPT), totala sam tertitrasi (TAT), dan kadar vitamin c buah jeruk
RGL (penyimpanan 14 hari)
No.

Samp
el

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P0T1
P1T1
P2T1
P3T1
P0T2
P1T2
P2T2
P3T2

Susut
Massa
(%)
6.18c
5.97c
5.29b
5.81bc
6.83d
5.92bc
8.52e
4.52a

Kadar Jus
(%)

TPT (%)

TAT
(%)

67.44de
67.97de
63.62bc
63.20bc
70.50e
60.50ab
58.65a
66.39cd

9.54a
9.78a
11.04b
11.21b
11.28b
11.26b
11.00b
10.90b

0.52bc
0.34a
0.59c
0.69d
0.49b
0.71d
0.45b
0.51bc

Kadar
Vitamin C
(mg/100 ml)
28.16bc
31.68c
26.40a
27.28ab
28.16bc
30.80d
29.04cd
28.16bc

Keterangan : nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (uji Duncan α = 5%)
P0T1 : Tanpa cuci, suhu ruang
P0T2 : Tanpa cuci, suhu dingin
P1T1 : Air biasa, suhu ruang
P1T2 : Air biasa, suhu dingin
P2T1 : Air hangat, suhu ruang
P2T2 : Air hangat, suhu dingin
P3T1 : Klorin, suhu ruang
P3T2 : Klorin, suhu dingin

Lebih lanjut, buah yang dipetik lebih tua mengalami susut bobot lebih rendah
dibanding buah yang umur petiknya lebih muda pada suhu ruang. Namun sebaliknya, pada
suhu dingin buah dengan umur petik lebih tua cenderung lebih besar susut bobotnya
dibanding buah dengan umur petik lebih muda. Selain itu, buah petik muda memiliki
kandungan jus yang lebih tinggi dibandingkan buah yang lebih tua, sehingga apabila
disimpan pada suhu ruang akan kehilangan air lebih banyak.
Sementara itu, kadar jus buah tetap stabil pada perlakuan tanpa pencucian baik
disimpan pada suhu ruang maupun suhu dingin. Perlakuan pencucian dan penyimpanan
juga berpengaruh terhadap jumlah asam yang terkandung di dalam jeruk RGL. Secara
umum, kandungan asam (TAT) pada buah jeruk RGL selama penyimpanan mengalami
penurunan, kecuali TAT pada perlakuan P1T2 dan P3T1. Kandungan asam cenderung turun
dengan semakin tuanya umur petik dan semakin lamanya penyimpanan. Penurunan
kandungan asam organik buah disebabkan penggunaan asam organik dalam siklus Kreb dan
konversi asam organik membentuk gula untuk memproduksi energi. Terhambatnya
respirasi dan transpirasi buah yang disimpan pada suhu dingin akan menghambat pula
proses perombakan asam organik pada buah tersebut (Baldwin, 1993).
Kandungan vitamin C pada penyimpanan selama 14 hari menurun selama proses
penyimpanan berlangsung. Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa kondisi
penyimpanan dingin tidak dapat menghambat penurunan vitamin C. Kondisi ini sama
halnya dengan penyimpanan pada suhu ruang. Selain itu, tidak diketahui kecenderungan
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kenaikan atau penurunan kandungan vitamin C buah jeruk RGL yang disimpan selama 14
hari.
Data hasil penyimpanan jeruk RGL selama 28 hari (Tabel 4) menunjukkan bahwa
jeruk RGL mengalami peningkatan susut massa. Penyusutan massa yang tertinggi sebesar
10,53% terjadi pada saat jeruk disimpan pada suhu ruang yakni pada perlakuan pencucian
buah jeruk RGL menggunakan klorin. Sementara itu, penyimpanan buah jeruk RGL pada
suhu dingin, nilai susut massanya lebih kecil daripada penyimpanan pada suhu ruang. Ini
disebabkan, pada suhu dingin laju transpirasi dan respirasi buah dapat dihambat sehingga
kehilangan massa dapat dikurangi.
Penyimpanan mempengaruhi kandungan TPT dimana kadarnya cenderung meningkat
dengan semakin lamanya penyimpanan meskipun tidak terlalu besar. Semakin tua umur
petik buah, peningkatan kadar TPT selama penyimpanan cenderung akan semakin kecil.
Terdapat indikasi, perubahan nilai TPT buah yang disimpan pada suhu dingin lebih kecil
dibandingkan buah yang disimpan pada suhu kamar. Peningkatan TPT antara lain terjadi
karena perubahan kandungan asam organik menjadi gula melalui proses respirasi (Santoso
dan Purwoko, 1995). Terhambatnya respirasi buah yang disimpan pada suhu dingin, akan
memperlambat pula perombakan asam organik sehingga peningkatan kadar gula buah
menjadi lebih kecil.
Berbeda dengan susut massa, kandungan jus buah jeruk RGL yang disimpan selama
28 hari relatif stabil baik pada penyimpanan suhu ruang maupun suhu dingin. Penurunan
kadar jus buah jeruk RGL terendah terdapat pada perlakuan pencucian dengan klorin pada
penyimpanan suhu ruang. Nilai ini tidak berbeda nyata dengan kadar jus buah jeruk RGL
perlakuan tanpa cuci pada penyimpanan suhu ruang. Lebih lanjut, penyimpanan pada suhu
dingin dapat menghambat penurunan kadar jus buah jeruk RGL. Nilai kadar jus yang
bervariasi disebabkan umur petik buah yang muda sehingga kandungan jusnya masih sangat
tinggi.
Tabel 4. Data hasil pengamatan kadar jus, total padatan terlarut (TPT), total
asam tertitrasi (TAT), dan kadar vitamin c buah jeruk RGL
(penyimpanan 28 hari)
No

Sampe
l

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P0T1
P1T1
P2T1
P3T1
P0T2
P1T2
P2T2
P3T2

Susut
Massa
(%)
8.96ab
9.62c
9.33ab
10.53d
9.44bc
8.55a
9.09b
8.55a

Kadar
Jus (%)

TPT
(%)

TAT
(%)

Kadar Vitamin
C (mg/100 ml)

64.62a
63.96a
69.67b
73.64c
73.50c
71.57bc
65.62a
64.10a

6.03a
8.03b
9.10c
9.37bc
9.53d
9.53d
9.10c
9.27bc

0.47d
0.27a
0.31ab
0.29ab
0.33b
0.53f
0.61e
0.39c

34.32c
29.92bc
29.04ab
30.94cd
31.68d
29.92bc
35.20c
28.16a

Keterangan : nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (uji Duncan α = 5%)
P0T1: Tanpa cuci, suhu ruang
P0T2: Tanpa cuci, suhu dingin
P1T1: Air biasa, suhu ruang
P1T2: Air biasa, suhu dingin
P2T1: Air hangat, suhu ruang
P2T2: Air hangat, suhu dingin
P3T1: Klorin, suhu ruang
P3T2: Klorin, suhu dingin

Sementara itu, pada penyimpanan selama 28 hari, nilai TPT buah jeruk RGL
cenderung menurun baik penyimpanan pada suhu ruang maupun suhu dingin. Kondisi ini
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tidak sejalan dengan Gardner (2007) yang menyatakan bahwa peningkatan suhu dapat
meningkatkan energi panas yang mempercepat reaksi kimia sehingga hidrolisis karbohidrat
menjadi gula sederhana meningkat. Penurunan nilai TPT selama penyimpanan disebabkan
oleh umur petik buah yang masih muda. Buah yang masih muda memiliki kandungan asam
yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan karbohidrat yang akan dirombak menjadi
gula sederhana selama penyimpanan berlangsung.
Selain nilai TPT, nilai TAT buah jeruk RGL selama penyimpanan 28 hari juga
mengalami penurunan baik penyimpanan pada suhu ruang maupun penyimpanan pada suhu
dingin. Kandungan asam cenderung turun dengan semakin tuanya umur petik dan semakin
lamanya penyimpanan. Penurunan TAT pada penyimpanan suhu ruang lebih cepat
dibandingkan dengan penyimpanan suhu dingin. Hal ini karena pada penyimpanan dingin
proses respirasi dan transpirasi buah terhambat sehingga perombakan asam organik menjadi
gula juga terhambat (Baldwin, 1993).
Sementara itu, kandungan vitamin C buah jeruk RGL yang disimpan selama 28 hari
baik pada suhu ruang maupun suhu dingin tidak dapat diketahui kecenderungan kenaikan
dan penurunan nilainya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kandungan vitamin C
buah jeruk antara lain perbedaan genotip, kondisi iklim sebelum panen, praktek budidaya,
kematangan, cara panen, dan prosedur penanganan pascapanen. Intensitas cahaya yang
tinggi selama budidaya berlangsung dapat meningkatkan kandungan vitamin C pada
jaringan tanaman. Sebaliknya, penggunaan pupuk Nitrogen dalam jumlah yang tinggi dapat
menurunkan kandungan vitamin C pada buah-buahan (Klein dan Perry 1982).
Selanjutnya selama proses penyimpanan berlangsung, dilakukan penentuan umur
simpan jeruk RGL yang ditentukan dengan cara membandingkan penampilan fisik buah.
Penilaian dilakukan dengan cara skoring melibatkan 20 orang panelis (Tabel 5).
Tabel 5. Hasil penilaian panelis terhadap kelayakan jual buah jeruk
gerga
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sampel

P0T1
P1T1
P2T1
P3T1
P0T2
P1T2
P2T2
P3T2

Rata-rata Skor
Penyimpanan hari
ke-14
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Rata-rata Skor
Penyimpanan hari ke28
2,1
2,1
2,1
2,1
2.9
2,9
3,0
2,9

Hasil penilaian panelis menunjukkan bahwa jeruk yang sudah disimpan selama 14
hari masih layak untuk dijual dilihat dari penampilan buah secara keseluruhan. Sementara
itu, jeruk yang disimpan selama 28 hari, hanya jeruk yang disimpan pada suhu dingin yang
masih dianggap layak oleh panelis untuk dijual dengan rentang skor 2,9 – 3,0 (layak jual).
Namun, panelis menilai buah jeruk RGL yang disimpan pada suhu ruang selama 28 hari
kurang layak untuk jual, ditandai dengan rata-rata skor penilaian kelayakan jual sebesar 2,1
(kurang layak jual).
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KESIMPULAN
1. Penanganan pascapanen jeruk RGL mulai dari sortasi, pengkelasan, pencucian,
penguningan, pelilinan, serta penyimpanan dingin dapat mempertahankan mutu buah
jeruk RGL.
2. Optimasi perlakuan pencucian dan penyimpanan pada suhu dingin dapat mengurangi
tingkat susut massa, menghambat penurunan kadar jus, menghambat proses respirasi dan
transpirasi buah jeruk RGL selama penyimpanan.
3. Batas penyimpanan jeruk RGL pada suhu ruang adalah 14 hari dimana buah masih
dinyatakan layak jual, sementara batas penyimpanan pada suhu dingin yakni lebih dari
28 hari dimana kondisi buah masih diterima oleh konsumen.
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MUTU FISIK GABAH DAN BERAS AROMATIK DARI
PENDEKATAN BUDIDAYA RAMAH LINGKUNGAN
Wilda Mikasari dan Wahyu Wibawa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km 6,5 Bengkulu Telp. (0736) 23030 Email bptp_bengkulu@yahoo.com

ABSTRAK
Beras aromatik adalah beras yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan popular karena
aromanya yang wangi. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui mutu fisik gabah dan
beras aromatik yang ditanam dengan teknologi budidaya padi yang berbeda. Percobaan
lapangan dilaksanakan dari bulan Mei sampai September 2015 di Kelurahan Rimbo Kedui
Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok dengan 3 perlakuan yaitu (1) pendekatan budidaya organik, (2) Pendekatan
budidaya semi organik dan (3) pendekatan budidaya anorganik. Hasil pengkajian
menunjukkan bahwa mutu fisik gabah dan beras aromatik inpari 23 ditanam dengan
pendekatan budidaya semi organik memiliki rendemen beras giling dan beras kepala yang
paling tinggi yaitu 68,21% dan 81,63% serta memiliki konsentrasi beras patah dan menir
yang paling rendah yaitu 18,31 dan 0,06%. Kualitas fisik beras yang dihasilkan sesuai
dengan kriteria standar mutu SNI gabah dan beras giling.
Kata kunci:gabah,beras, aromatik, mutu, ramah lingkungan
PENDAHULUAN
Pertanian ramah lingkungan merupakan konsep model pertanian yang bertujuan agar
kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan, dengan tetap memperhatikan keterkaitan
antara ekologi, ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Manfaat utama dari
pendekatan ini adalah pada proses dan inovasi produk dan penciptaan rantai nilai, seperti
pangan yang sehat dan aman yang seluruh proses dan aplikasinya menggunakan
sumberdaya tanaman, mikro organisme, dan hewan/ternak. Dengan adanya kesadaran
masyarakat terhadap dampak negatif dari pertanian konvensional telah mendorong
keinginan menuju pertanian organik/ramah lingkungan yang menghasilkan produk bahan
pangan yang bermutu dan sehat untuk dikonsumsi ( Prihtanti et al., 2013).
(Oryza sativa L.) merupakan jenis cereal yang paling menonjol diantara yang lainnya
karena dua per tiga dari populasi penduduk dunia mengkonsumsi beras sebagai makanan
pokok. Dalam 15 tahun terakhir ini permintaan konsumen terhadap beras khusus seperti
beras aromatik, beras organik dan berbagai kategori lainnya meningkat sehingga negara
produsen beras berusaha untuk meningkatkan kualitas beras aromatik. Beras aromatik
adalah beras yang memiliki mutu yang baik dan aroma yang wangi. Banyak faktor yang
mempengaruhi mutu dan aroma beras aromatik, salah satunya adalah lingkungan
tumbuhnya seperti kesuburan tanah dan pemupukan ( Murata dan matsushima, 1978). Beras
organik merupakan produk dari pertanian dengan sistem budidaya organik. Beras organik
baik untuk kesehatan sehingga semakin diminati oleh konsumen walaupun harganya lebih
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mahal (Rusma dkk., 2011). Tingginya harga beras organik dipengaruhi oleh tingginya biaya
produksi dan juga tingginya faktor resiko dalam produksi (Soetrisno, 1999).
Aroma, residu pestisida, bentuk butiran, ukuran butiran dan warna beras berpengaruh
terhadap preferensi konsumen (Arpah, 1993; Utomo dkk., 2001). Peningkatan pendapatan
dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ikut mendorong permintaan produk-produk
pertanian termasuk beras, yang berkualitas secara fisik dan kimia, sehat (rendah residu
pestisida, tanpa pengawet, pemutih maupun pewangi buatan) dan dihasilkan melalui
budidaya yang ramah lingkungan (Jufri, 2006).
Mutu beras selalu menjadi perhatian penting dalam upaya pengembangan dan
pemuliaan varietas unggul padi. Karakteristik fisiko-kimia dari bulir beras merupakan
indikator penting untuk mutu beras yang baik. Konsumen pada umumnya menyukai mutu
tanak terbaik. Kategori mutu tanak baik ini merupakan respon dari karakteristik yang
kompleks secara fisiko-kimia (Binodh et al., 2007).
Secara umum mutu beras bergantung pada mutu giling, tanak, dan pengolahan serta
mutu fisiknya. Mutu giling, tanak, dan pengolahan mengacu pada kesesuaian biji beras
dengan produk akhir yang dituju. Mutu fisik berarti kebersihan dan kemurnian atau tidak
adanya benda-benda yang mengotori beras secara fisik. Umumnya kedua jenis mutu beras
tersebut berkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan klasifikasi
beras yang dijual dipasar. Klasifikasi ini menawarkan pilihan bagi pengguna, baik untuk
konsumsi harian maupun bahan baku pembuatan produk lain (Cheaupun et al., 2005). Mutu
beras padi aromatik dipengaruhi oleh lingkungan tumbuhnya yaitu kesuburan tanah dan
pemupukan ( Murata dan matsushima, 1978).
Tujuan
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui mutu fisik beras padi aromatik yang
ditanam dengan pendekatan budidaya padi yang berbeda yaitu secara organik, semi organik
dan anorganik.
METODOLOGI
Lokasi dan Waktu Pengkajian
Percobaan lapangan dilaksanakan di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dari bulan Mei s.d. September tahun 2015.
Rancangan Pengkajian
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (Steel and
Torrie, 1995)dengan 3 perlakuan yaitu Pendekatan budidaya organik, semi organik dan
anorganik yang diulang sebanyak 5 kali. Varietas padi aromatik yang ditanam adalah Inpari
23 dengan penanaman menggunakan sistem tanam jajar legowo 2:1.
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Tabel 1. Perlakuan inovasi teknologi budidaya padi aromatik Inpari 23
Perlakuan

Jenis dan Dosis Pupuk

Pestisida

Organik

Pupuk Kandang: 7.200 kg/ha

Semi organik

Pupuk Kandang: 3.600 kg/ha
Phonska:
150 kg/ha
Urea:
100 kg/ha

Biopestisida
(Biourine)

Anorganik

Phonska:
Urea:

Pestisida Sintetik

300 kg/ha
200 kg/ha

Biopestisida

Peubah Pengamatan dan Cara Pengukuran
Kualitas gabah dan beras dianalisis dengan metode standar di laboratorium mutu
gabah dan beras Balai Besar Pengkajian Pascapanen, sedangkan analisis unsur hara tanah
setelah penanaman dilakukan di Laboratorium Tanah BPTP Bengkulu. Variabel gabah yang
dianalisis meliputi kadar air gabah, butir baik, butir hampa/kotoran, butir kuning/rusak, butir
mengapur/hijau, butir merah. Variabel beras yang dianalisis meliputi beras kepala, beras
patah, beras menir, butir kuning/rusak, butir mengapur, butir merah, butir gabah, benda
asing, kadar air beras, derajad sosoh, rendemen giling dan amilosa. Data pengamatan
dianalisis dengan Analisis of Variant (ANOVA). Untuk mengetahui perbedaan antar
perlakuan dilakukan uji lanjut Least Significant Different (LSD) pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Beras aromatik/beras organik merupakan beras wangi yang mutunya belum diatur
dalam SNI. Untuk saat ini pemerintah menerbitkan standar mutu beras giling agar beras
yang diperdagangkan memenuhi standar. SNI beras giling berisi syarat beras giling dengan
lima tingkatan mutu yaitu mutu I, II, III, IV, V (Badan Standarisasi Nasional 2008, SNI
6128-2008). Mutu fisik beras sangat berpengaruh pada preferensi konsumen dan harga jual
seperti persentase beras kepala adalah salah satu parameter yang paling penting dalam dunia
perindustrian beras. Sedangkan untuk kualitas standar mutu gabah didasarkan pada SNI
0224-1987/SPI-TAN/01/1993 mengenai standar mutu gabah, kualitas mutu gabah
diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan mutu yaitu mutu I, II, III.
Beras giling merupakan butir utuh atau patah yang diperoleh dari proses penggilingan
gabah hasil pertanaman padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas atau sebagian
lembaga dan katul telah dipisahkan serta memenuhi persyaratan kuantitatif dan kualitatif
seperti tercantum dalam persyaratan kualitas beras giling pengadaan dalam negeri. Hasil
analisa mutu fisik beras serta gabah ditampilkan pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Mutu Gabah
Berdasarkan SNI 0224-1987/SPI-TAN/01/1993 mengenai standar mutu gabah,
kualitas gabah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan mutu yaitu mutu I, II, III. Pada Tabel
2 terlihat bahwa kadar air gabah berkisar dari 7,62 – 8,9%. Hasil analisa menunjukkan
bahwa kadar air gabah pada ketiga perlakuan sudah memenuhi standar mutu SNI yang
mensyaratkan kadar air gabah maksimal 14 %. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam dan
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uji lanjutan bahwa nilai persentase rata-rata kadar air gabah menunjukkan adanya
perbedaan yang nyata. Kadar air gabah terendah diperoleh pada perlakuan A (organik),
diikuti perlakuan B (ramah lingkungan) dan C (PTT) yaitu 7,62, 8,61 dan 8,90 %.
Kadar air gabah sangat berpengaruh terhadap proses penggilingan gabah karena bila
kadar air terlalu tinggi atau lebih dari 14%, padi akan terasa lunak atau lembek, sehingga
pada saat proses penggilingang akan memerlukan energi yang lebih banyak untuk
menghasilkan beras pecah kulit, serta tingginya beras patah saat penyosohan. Selain itu
kadar air yang tinggi akan memicu terjadi kerusakan gabah akibat proses kimia, biokimia
maupun mikroba sehingga akan menimbulkan pembusukan pada saat penyimpanan.
Sebaliknya bila kadar air gabah yang terlalu rendah menyebabkan banyaknya gabah yang
retak, sehingga meningkatkan jumlah beras patah saat penggilingan (Soemardi dan Ridwan
Thahir, 1993).
Tabel 2 menunjukkan bahwa kualitas gabah aromatik Inpari 23 yang dihasilkan dari
ke 3 teknologi budidaya ternyata masuk dalam kategori komponen mutu baik, dengan nilai
butir baik berkisar 98,40 - 98,83 %, untuk nilai persentase gabah hampa 1,17 – 6,00 %
(maksimal 2% termasuk pada tingkatan mutu II), dan persentase butir kuning 3,14-3,69 %
(maksimal 5% termasuk pada katagori tingkatan mutu kelas II), dan nilai butir mengapur
untuk perlakuan dengan Pendekatan organik dan dengan Pendekatan Semi Organik
termasuk pada mutu kelas III yaitu 6,55 - 6,20 % (maksimal 10 % termasuk pada tingkatan
Mutu III), sedangkan untuk perlakuan Anorganik dengan nilai 11,26 % tidak memenuhi
persyaratan tingkatan mutu karena cenderung menghasilkan butir kapur yang lebih tinggi
dibandingkan dengan teknologi budidaya lainnya.
Tabel 2. Hasil analisa mutu gabah padi aromatik Inpari 23 dengan
pendekatan budidaya padi pada tahun 2015
Komponen Mutu
Kadar air gabah (%)
Butir baik (%)
Butir hampa/kotoran (%)
Butir kuning/rusak (%)
Butir mengapur/hijau (%)
Butir merah (%)
Bobot 1.000 butir (g)

Organik
7,62a
98,83a
1,17a
3,14a
6,55b
0,00
28,00c

Teknologi Budidaya
Semi Organik
Anorganik
8,61b
8,90c
98,40a
98,55a
1,60b
1,45ab
3,24b
3,69c
6,20a
11,26c
0,00
0,00
27,00b
26,00a

Keterangan : nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (uji LSD α = 5%).

Dilihat dari hasil analisis ragam dan dilakukan uji lanjutan bahwa persentase butir
hampa perlakuan Pendekatan Organik berbeda nyata dengan perlakuan Pendekatan Semi
Organik namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan Anorganik. Sedangkan nilai
persentase butir kuning ketiga perlakuan berbeda nyata berkisar 3,14 - 3,69 % dimana butir
kuning/rusak terkecil pada perlakuan Pendekatan Organik. Untuk persentase butir
mengapur/hijau terbesar pada perlakuan Anorganik sebesar 11,26 % dan termasuk pada
gabah yang tidak memenuhi persyaratan pada tingkatan mutu SNI 0224-1987/SPITAN/01/1993 sedangkan pada perlakuan Pendekatan Organik dan Pendekatan Semi
Organik dengan nilai 6,55 % dan 6,20 % termasuk pada mutu kelas III.
Persentase butir kapur perlakuan Pendekatan Semi Organik paling rendah. Butir
kapur/hijau tidak disukai oleh konsumen penggilingan karena akan menghasilkan beras
giling berwarna putih seperti kapur. Selain itu bulir hijau/kapur mudah rusak oleh serangan
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hama sehingga daya simpan beras akan menjadi rendah. Pada analisa persentase butir
merah terlihat bahwa seluruh perlakuan nilai 0,00 % yang telah memenuhi standar mutu I
(maksimal 11%).
Menurut
diskripsi
Inpari
23
berdasarkan
SK
Menteri
Pertanian
2417/Kpts/SR.120/7/2012 bahwa berat 1.000 butir gabah adalah + 26 g. Dilihat dari hasil
pengkajian bahwa bobot 1.000 butir gabah padi aromatik Inpari 23 pada ketiga perlakuan
Pendekatan Organik, Pendekatan Semi Organik, Anorganik adalah 28 g, 27 g, 26 g. Tabel 2
memperlihatkan kecenderungan bobot 1.000 butir gabah bertambah seiring dengan
penerapan perlakuan budidaya organik dan ramah lingkungan. Hasil pengkajian Tustiani et
al. (2014) dan Siregar et al. (2013) menyatakan bahwa perlakuan pupuk organik dan hayati
mampu dan dapat meningkatkan bobot 1.000 butir dan menurunkan kadar amilosa beras.
Salah satu aplikasi penggunaan bobot 1.000 butir adalah untuk menentukan kebutuhan benih
dalam satu hektar.
Dari perlakuan Pendekatan Semi Organik memperlihatkan hasil analisa mutu gabah
aromatik Inpari 23 dengan kadar air yang optimal 8 – 13 % memberikan persentase butir
baik yang tinggi dengan persentase butir kapur termasuk pada tingkatan mutu III dan untuk
nilai persentase butir hampa, butir kuning yang rendah masuk kriteria pada tingkatan mutu
II, dengan bobot 1.000 butir seberat 27 g.
Mutu Fisik Beras
Beras kepala adalah komponen mutu fisik beras yang secara langsung berpengaruh
terhadap tingkat penerimaan oleh konsumen. Beras kepala merupakan penjumlahan butir
utuh dan butir besar. Konsumen tidak menyukai beras giling dengan kadar beras kepala
yang rendah. Standar mutu beras kepala berdasarkan SNI 01-6128-2008 untuk tingkatan
mutu I, II, III, IV, V mensyaratkan kadar beras kepala minimal sebesar 95 %, 89 %, 78 %,
73 % dan 60 % secara berurutan. Kadar beras kepala dari hasil analisa berkisar antara 48,44
% - 81,63 %. Butir kepala terendah ada pada perlakuan Pendekatan Organik diikuti
perlakuan Anorganik sehingga hasil beras kepala belum memenuhi syarat dalam katagori
mutu pada SNI 01-6128-2008, untuk perlakuan pendekatan Semi Organik menghasilkan
beras kepala sebesar 81,63 % yang telah memenuhi syarat standar mutu III ( beras kepala
minimal 78,00 %).
Nilai beras patah berbanding terbalik dengan nilai beras kepala. Menurut standar SNI
01-6128-2008 kadar beras patah yang dipersyaratkan untuk beras tingkatan mutu I, II, III,
IV, V masing-masing sebesar maksimum 5 %, 10 %, 20 %, 25 % dan 35 % secara
berurutan. Persentase beras patah didalam beras giling sangat menentukan mutu fisik beras
giling. Semakin tinggi persentase butir patah akan semakin menurunkan mutu fisik beras
giling. Dari hasil analisa diperoleh beras patah berkisar pada 18,63-52,64 %, untuk
perlakuan pendekatan Organik dan anorganik beras patah 51,30 % 47,15 % dan tidak
memenuhi kriteria persyaratan standar mutu beras giling, hanya perlakuan pendekatan
semi organik dimana beras patah 18,31 % yang memenuhi syarat standar tingkatan mutu III
( maksimum 20 % beras patah).
Nilai komponen yang lain dari persyaratan standar mutu beras giling SNI 01-61282008 untuk mutu beras menir dan butir kuning/rusak memenuhi persyaratan mutu kelas II
dan nilai komponen butir mengapur, butir merah, butir gabah, benda asing, kadar air dan
derajat sosoh seluruh nilai persentase kelas mutu dari semua perlakuan memenuhi kriteria
standar mutu SNI 01-6128-2008 termasuk kelas mutu I.

59

Kumpulan Hasil Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian
BPTP Bengkulu Tahun 2015

Dilihat dari hasil analisis ragam dan dilakukan uji lanjutan bahwa persentase butir
kuning perlakuan pendekatan organik, berbeda nyata dengan perlakuan pendekatan semi
organik dan anorganik namun tidak berbeda nyata perlakuan pendekatan semi organik dan
anorganik, secara berurutan nilai butir kuning 0,22 %, 0,55 %, 0,58 %. Untuk persentase
beras menir telihat setiap perlakuan berbeda nyata, dengan nilai persentase menir terkecil
pada perlakuan pendekatan semi organik sebesar 0,06 % hampir mendekati 0 %, semakin
tinggi nilai beras kepala maka nilai beras menir semakin kecil.
Tabel 3. Hasil Analisa Mutu Beras Giling Padi Aromatik Inpari 23 dengan
Pendekatan Teknologi Budidaya Padi pada Tahun 2015
Komponen Mutu
Dalam
Persen
(%)
Beras kepala
Beras patah
Beras menir
Butir kuning/rusak
Butir mengapur
Butir merah
Butir gabah
Benda asing
Kadar air beras
Derajat sosoh
Rendemen giling
Amilosa

Organik

Teknologi Budidaya
Semi Organik

Anorganik

48,44a
51,30c
0,26c
0,22a
0,00
0,00
0,00
0,00
8,33a
100,00a
66,39a
20,67a

81,63c
18,31a
0,06a
0,55bc
0,00
0,00
0,00
0,00
9,91c
100,00a
68,21c
21,47b

52,64b
47,15b
0,21b
0,58bc
0,00
0,00
0,00
0,00
8,98b
100,00a
67,07b
20,76a

Keterangan : nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (uji Duncan α = 5%)

Pada Tabel 3 disajikan bahwa rendemen beras giling semua perlakuan berkisar antara
66.39 - 68.21 %. Tinggi rendahnya rendemen beras giling sangat ditentukan oleh tinggi
rendahnya komponen beras kepala. Semakin meningkat bobot butir kepala maka akan
semakin meningkat pula rendemen beras gilingnya. Menurut Dipti et al.(2002) rendemen
beras kepala yang baik adalah minimal 70 %. Namun Standar Nasional beras giling untuk
pengadaan beras dalam negeri tidak menyaratkan kriteria ini.
Kandungan amilosa beras aromatik Inpari 23 pada berbagai teknologi tidak
menunjukkan perbedaan yang mencolok yaitu pada kisaran 20,67 - 21,47 % termasuk
kategori sedang. Setelah dilakukan analisis ragam dan dilakukan uji lanjutan bahwa
kandungan amilosa perlakuan pendekatan organik (20,67 %) berbeda nyata dengan
pendekatan semi organik (21,47 %) namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan anorganik
(20,76 %). Secara keseluruhan ketiga perlakuan masih termasuk pada range dengan
kandungan amilosa sedang (20 – 25 %) dengan tekstur nasi pulen. Petani setempat lebih
menyukai tekstur nasi yang tidak terlalu lengket/pulen dan perlakuan pendekatan semi
organik memberikan hasil kandungan amilosa paling tinggi dari perlakuan pendekatan
organik dan anorganik.
Kandungan amilosa beras mempengaruhi karakteristik nasi pada saat ditanak maupun
dimakan. Beras dengan kandungan amilosa tinggi (25 – 30 %) menghasilkan karakteristik
nasi yang cenderung keras dan kering (pera) ketika dimasak. Kandungan amilosa sedang
(20 – 25 %) menghasilkan tekstur nasi lebih lunak dan agak lengket (pulen). Kandungan
amilosa rendah (<20 %) menyebabkan tekstur nasi lembek dan lengket (ketan). Fitzgerald
(2008) menyatakan bahwa kandungan amilosa beras merupakan penduga penting untuk
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mengetahui mutu sensori nasi. Klasifikasi amilosa terdiri atas waxy yaitu sangat lengket (0 –
2 %), sangat rendah (3 – 9 %), rendah (10 – 19 %), sedang (20 – 25 %) dan tinggi (>25 %).
Dari hasil analisis untuk seluruh perlakuan pada beras aromatik Inpari 23 hanya perlu
adanya perbaikan pada dua komponen yaitu beras kepala dan beras patah untuk memenuhi
standar kriteria SNI 01-6128-2008 pada pendekatan teknologi budidaya organik. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kandungan unsur N dan K pada tanah yang
berpengaruh terhadap kualitas beras. Hasil uji tanah pada saat panen diketahui bahwa
kandungan N dan K pada teknologi budidaya organik ternyata nilainya lebih rendah
dibandingkan dengan teknologi pendekatan semi organik maupun anorganik.
Analisis Tanah
Analisis tanah dilakukan pada saat awal dan pada saat panen. Analisis pada saat awal
berguna untuk mengetahui tingkat sifat fisik dan kimia tanah. Sifat fisik adalah komposisi
tanah berdasarkan kandungan pasir, lempung, dan debu, sehingga dapat dikategorikan
termasuk dalam tekstur tanah tertentu. Sifat kimia bermanfaat dalam menentukan dosis
pupuk yang diberikan berkaitan dengan produktivitas tanaman yang diharapkan. Analisis
tanah pada saat panen bermanfaat sebagai dasar evaluasi terhadap kecukupan maupun
kekurangan hara tertentu yang diindikasikan oleh produktivitas dan kualitas beras yang
dihasilkan.
Tabel 4. Kandungan unsur hara tanah setelah panen pada lahan yang
diperlakukan dengan 3 pendekatan teknologi budidaya padi aromatik
Inpari 23
Teknologi
Budidaya

%
pH

Organik
Semiorganik
anorganik

5,60
5,10
5,80

N
0,13
0,26
0,24

Kandungan Unsur Hara Makro
Me/100 g
P
26,61
29,27
21,78

K
1,13
1,36
1,35

Na
0,16
0,16
0,51

Ca
2,14
2,06
1,67

Mg
5,95
3,99
4,95

Tabel 4 menunjukkan bahwa pH dan kandungan unsur hara setelah panen pada lahan
yang diperlakukan dengan 3 teknologi budidaya padi hampir sama, kecuali unsur hara N dan
K. Kandungan unsur hara N berkisar antara 0,13 - 0,26 %, dengan kriteria rendah sampai
dengan sedang dengan nilai pH berkisar antara 5,10 - 5,80 (agak masam). Rendahnya
kandungan unsur nitrogen dan kalium dalam tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tanaman khususnya jumlah anakan aktif dan produktif serta menurunnya
kemampuan tanaman dalam pengisian gabah yang berakibat pada rendahnya produktifitas.
Jumlah anakan produktif dan jumlah gabah isi per malai merupakan komponen hasil utama
yang menentukan produktivitas tanaman padi. Menurut Tustiyani, I. et al. (2014) Pemberian
pupuk organik dapat menurunkan kadar amilosa beras, karena pengikatan nitrogen pada
molekul amilosa menjadi asam amino yang dapat membentuk protein dan mengurangi kadar
amilosa. Peningkatan dosis pupuk organik akan meningkatkan kadar nitrogen yang
diberikan ke tanaman, sehingga menyebabkan semakin banyak nitrogen yang akan mengikat
molekul amilosa menjadi asam amino (protein). Ditambahkan Setyono et al. (2007) pada
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hasil pengkajiannya menyatakan bahwa pemberian pupuk nitrogen (urea) akan
meningkatkan kadar protein beras.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Budidaya padi aromatik Inpari 23 yang ramah lingkungan dengan pendekatan
teknologi budidaya semi organik dapat meningkatkan kualitas mutu fisik beras sesuai
dengan kriteria standar mutu SNI gabah dan beras giling. Dengan rendemen beras giling dan
beras kepala yang paling tinggi yaitu 68,21 % dan 81,63 % serta memiliki konsentrasi beras
patah dan menir yang paling rendah yaitu 18,31 % dan 0,06 %.
Saran
Lebih lanjut, dapat dilakukan pengkajian pada musim tanam berikutnya untuk melihat
peningkatan unsur makro dan mikro tanah serta mutu fisik beras pada budidaya organik dan
ramah lingkungan dengan menambah perlakuan jenis varietas padi aromatik lainnya untuk
meningkatkan kelas mutu padi sesuai standar mutu berdsarkan SNI

.
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ABSTRAK
Pemerintah Daerah kabupaten Lebong sejak tahun 2011 telah menetapkan jeruk Rimau
Gerga Lebong (RGL) sebagai komoditas prioritas nasional untuk dikembangkan karena
mempunyai keunggulan kompetitif. Salah satu permasalahan dalam pengembangan jeruk
RGL adalah belum adanya teknologi pengolahan buah jeruk RGL yang gugur dan buah
jeruk afkiran hasil sortiran yang berdiameter <50 mm. Sari buah jeruk dipilih sebagai
produk olahan jeruk RGL karena saat ini sari buah jeruk merupakan produk yang sedang
populer di kalangan masyarat dan digemari oleh sebagian orang dari berbagai usia. Tujuan
dari pengkajian ini untuk mengetahui daya terima masyarakat terhadap sari buah jeruk RGL
berbulir dan nilai tambah produk olahan sari buah jeruk RGL berbulir. Rancangan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua perlakuan yaitu
metode ekstraksi dan penambahan pewarna. Hasil pengkajian menununjukkan Pengolahan
jeruk RGL menjadi sari buah jeruk RGL berbulir dengan penambahan pewarna dan
menggunakan alat press dan ekstraktor memperlihatkan hasil organoleptik yang tidak
berbeda nyata. Pengolahan sari buah jeruk RGL berbulir dari 50 kg bahan
bakumenghasilkan 127 liter dan dapat meningkatkan nilai tambah jeruk RGL sebesar
Rp.16.300,-/kg.
Kata kunci : Jeruk RGL, sari buah berbulir, pewarna, ekstraksi
PENDAHULUAN
Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dikembangkan di
Indonesia. Diantara berbagai jenis jeruk komersial yang ada, jenis jeruk yang cukup banyak
dikembangkan oleh petani adalah jeruk siam, jeruk keprok, pamelo dan jeruk manis.
Sementara itu, produksi jeruk nasional pada tahun 2012 sebesar 1.972.000 (Dirjen
Hortikultura, 2012). Jumlah produksi ini meningkat 8,44 % dibandingkan produksi tahun
2011.
Peningkatan produksi buah jeruk nasional juga diiringi dengan peningkatan impor
jeruk. Setiap tahun impor buah jeruk meningkat sebesar 11% selama sepuluh tahun ini
(Hanif dan Zamzami, 2012). Hal ini menunjukkan pasar domestik semakin dikuasai oleh
jeruk impor. Namun demikian, kualitas jeruk lokal belum cukup mampu bersaing dengan
kualitas jeruk impor terutama dari segi penampilan fisik sedangkan dari segi rasa, jeruk
lokal tidak kalah dengan jeruk impor.
Propinsi Bengkulu menghasilkan beberapa komoditas hortikultura lokal unggulan,
salah satunya jeruk Rimau Gerga Lebong (RGL) atau lebih dikenal dengan nama jeruk
RGL. JerukRGL dikatakan unggul karena mempunyai keunggulan kompetitif, yaitu
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buahnya berwarna kuning-orange, berbuah sepanjang tahun, ukuran buah besar 200 - 350
gram, kadar sari buah tinggi dan mempunyai potensi pasar yang baik. Potensi pasar yang
baik didukung dengan ketersediaan buah yang dihasilkan sepanjang tahun. Biasanya, dalam
satu pohon terdapat 4 - 6 generasi, dalam satu pohon ada bunga, buah muda sampai buah
siap panen (Rambe et al, 2012).
Dibandingkan dengan jenis jeruk keprok lainnya, jeruk RGL memiliki spesifikasi
diantaranya ukuran daun besar dan kaku serta kulit buahnya tebal. Tanaman jeruk ini
menghasilkan buah dengan berat perbuah 173 - 347 gram. Kulit buah jeruk RGL berwarna
kuning orange dan daging buah berwarna orange yang bercitarasa manis, asam, segar. Lebih
spesifik, buah jeruk RGL memiliki karakteristik fisik diantaranya Total Padatan Terlarut
(TPT) berkisar antara 12 - 16oBrix (BPSB, 2012). Sementara ditinjau dari karakteristik
kimia, buah jeruk RGL mengandung 89,20 % air, 0,92 % asam, dan 18,34 mg/100 gram
vitamin C.
Sejak tahun 2011 jeruk RGL telah ditetapkan sebagai komoditas prioritas nasional
untuk dikembangkan. Program pengembangan jeruk di kabupaten Lebong dimulai tahun
2010 sehingga luas tanam jeruk RGL sampai tahun 2013 telah mencapai 250 ha.
Selanjutnya, program pengembangan wilayah komoditas jeruk pada tahun 2014 adalah
seluas 200 ha.
Namun, salah satu permasalahan dalam pengembangan jeruk RGL Lebong adalah
kualitas buah yang dihasilkan masih beragam dan daya simpan buah yang masih rendah.
Selain permasalahan tersebut, dalam budidaya jeruk RGL tingkat kehilangan hasil buah
masih cukup tinggi. Sekitar 30% buah gugur akibat berbagai faktor diantaranya pengaruh
iklim. Prosentase kehilangan hasil tersebut apabila dikalikan dengan luas lahan pertanaman
jeruk RGL saat ini menunjukkan besarnya kerugian yang dialami petani. Oleh karena itu,
untuk mengatasi permasalahan pada pengembangan jeruk RGL, dilakukan pengkajian
pengolahan buah sisa hasil sortasi dan buah gugur jeruk RGL menjadi sari buah.
Selama ini petani jeruk RGL belum menerapkan penanganan pascapanen buah jeruk
dengan baik. Sementara, produk sari buah jeruk dipilih sebagai produk olahan jeruk RGL
karena saat ini sari buah jeruk merupakan produk yang sedang populer di kalangan masyarat
dan digemari oleh sebagian orang dari berbagai usia. Terkait dengan produk olahan sari
buah jeruk RGL, BPTP Bengkulu pada tahun 2012 telah melakukan pengkajian tentang
pengolahan jeruk RGL menjadi produk sari buah dengan penggunaan penghilang rasa
pahit. Teknologi pengolahan sari buah tersebut dapat meningkatkan nilai tambah jeruk RGL
sebesar Rp. 22.500,-.
Pengkajian pembuatan sari buah jeruk RGL juga telah dilaksanakan pada tahun 2014
yang menghasilkan formula terbaik sari buah dengan penambahan asam sitrat sebesar 0,1 %
dan bahan pengisi agar-agar sebagai alternatif CMC. Namun, teknologi pengolahan sari
buah jeruk RGL masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu sari buah baik dari
aspek sensori maupun komposisi nutrisinya. Ditinjau dari aspek sensorinya, warna produk
sari buah jeruk RGL perlu diperbaiki dengan penambahan pewarna. Sementara, untuk
meningkatkan kesukaan konsumen terhadap rasa dan penampilan sari buah perlu
ditambahkan bulir buah.
Tujuan
Pengkajian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui mutu organoleptik sari buah jeruk
gergah berbulir dengan berbagai metode ekstraksi dan penambahan pewarna; serta(2)
Mengetahui nilai tambah pengolahan sari buah jeruk RGL berbulir.
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METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan pada bulan Maret s.d Juni 2015 di sentra budidaya jeruk
RGL di desa Rimbo Pengadang, kecamatan Rimbo Pengadang, kabupaten Lebong. Bahan
baku yang digunakan pada pembuatan sari buah jeruk adalah buah gugur jeruk RGL dengan
kualitas yang baik/buah jeruk afkiran hasil sortiran yang berdiameter <50 mm (utuh,
aromanya segar, dan tidak busuk) yang berasal dari kebun petani jeruk. Bahan penunjang
lainnya adalah gula pasir, bahan penstabil, pewarna sistesis untuk makanan, pewarna alami
(ekstrak wortel), air, gas LPG, kemasan botol plastik, serta bahan-bahan kimia untuk
analisis mutu sari buah dengan penambahan bulir buah.
Alat-alat yang digunakan adalah alat pembuatan sari buah dan alat analisis mutu sari
buah jeruk RGL, refraktometer, neraca analitik, alat Kjehdahl, alat Soxhlet, dan alat gelas
yang lain.
Formulasi sari buah jeruk RGL dilakukan dengan tahapan meliputi sortasi bahan baku
jeruk, ekstraksi jus buah jeruk, pencampuran, pasteurisasi, dan pengemasan. Sementara itu,
bahan penunjang seperti gula pasir, asam sitrat, dan bahan penstabil masing-masing
ditambahkan sebanyak 10 -15 %, 0,1 %, dan 0,1 % dari total ekstrak jeruk yang diperoleh.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan
dua taraf perlakuan (Tabel 1).
Tabel 1. Kombinasi perlakuan pada pembuatan sari buah Jeruk
RGL
Perlakuan

Ekstraksi sari buah dengan
cara pengepresan (A1)
Ekstraksi sari buah dengan
juice extractor (A2)

Tanpa
pewarna
(B1)
(A1B1)

Pewarna
alami
(B2)
(A1B2)

Pewarna
sintetis
(B3)
(A1B3)

(A2B1)

(A2B2)

(A2B3)

Parameter Pengamatan






Komposisi kimia awal buah jeruk gerga lebong yang terdiri atas kadar air, kadar abu,
kadar lemak dan kadar protein (AOAC, 1995), kandungan energi, kandungan vitamin C
(metode titrasi Iodium Jacobs diacu dalam Sudarmadji et al.,1997), Total Asam
Tertitrasi yang diukur dengan metode titrasi (AOAC, 1995), dan Total Padatan Terlarut
yang diukur dengan refraktometer.
Skor tingkat kesukaan panelis terhadap produk sari buah jeruk RGL (Uji organoleptik).
Uji organoleptik melibatkan 25 orang panelis (sebagai ulangan). Contoh disajikan
secara acak dan panelis diminta untuk menguji tingkat kesukaan panelis terhadap atribut
sensori sari buah Jeruk RGL meliputi warna, aroma, rasa, tekstur (kerenyahan), dan
keseluruhan sari buah jeruk RGL. Pengujian dilakukan satu persatu atau secara
bersamaan dan tanpa melakukan pembandingan antar sampel akan tetapi merupakan
respon spontan terhadap kesukaan sari buah jeruk RGL. Skor kesukaan panelis meliputi
7 kisaran skala yakni skala 1 (sangat tidak suka), skala 2 (tidak suka), skala 3 (agak
tidak suka), skala 4 (netral), skala 5 (agak suka), skala 6 (suka), dan skala 7 (sangat
suka).
Data komponen analisis nilai tambah.
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Metode Analisis Data
 Analisis Data Hasil Uji Organoleptik.
Data hasil uji organoleptik kemudian dianalisis menggunakan Analysis of Variance
(ANOVA) dengan taraf kepercayaan 95 % (P<0.05) lalu dilanjutkan dengan uji beda
nyata (Duncan).
 Analisis Nilai Tambah
Besarnya nilai tambah dihitung dengan Metode Hayami sehingga diperoleh nilai tambah
produk jeruk RGL menjadi sari buah dalam setiap kali proses produksi (Tabel 2).
Tabel 2. Komponen perhitungan nilai tambah sari buah jeruk rgl
dalam satu kali proses produksi mengikuti metode hayami
(Hayami et al., 1987)
Variabel (Output, Input, Harga)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Notasi

Hasil produksi (kg/proses)
Bahan baku (kg/proses)
Tenaga kerja (orang/proses)
Faktor konversi (1/2)
Koefisien tenaga kerja (3/2)
Harga produk rata-rata (Rp./kg)
Upah rata-rata (Rp./kg)
Harga bahan baku (Rp./kg)
Sumbangan input lain (Rp./kg)*
Nilai produk (Rp./kg) (4x6)
a. Nilai tambah (Rp./kg) (10-8-9)
b. Rasio nilai tambah (%) (11a/10)

A
B
C
a/b = m
c/b = n
D
E
F
G
mxd=k
k–f–g=l
l/k % = h%

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi Kimia Jeruk RGL
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap karakter fisik jeruk RGL awal (Tabel 3)
diketahui bahwa jeruk RGL memiliki rata-rata kadar jus sebesar 70,06 % dan rata-rata Total
Padatan Terlarut (TPT) sebesar 13,06 %. Selain itu dari hasil analisis kimia awal, jeruk RGL
mengandung Total Asam Tertitrasi (TAT) rata-rata sebesar 0,67 % dan vitamin C rata-rata
sebesar 30,37 mg/100 ml.
Tabel 3. Kadar jus, total padatan terlarut (tpt), total asam tertitrasi (tat), dan
kadar vitamin C buah Jeruk RGL
No.

Sampel

1.
01
2.
02
3.
03
4.
04
5.
05
6.
06
Rata-rata

Kadar Jus
(%)
68,18
70,80
68,54
71,68
72,34
68,84
70,06

TPT
(%)
13,33
13,80
12,70
12,73
12,47
13,33
13,06

TAT
(%)
0,54
0,77
0,63
0,68
0,68
0,79
0,67

67

Kadar Vitamin C
(mg/100 ml)
28,20
34,32
29,92
29,04
29,92
30,80
30,37
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Hasil analisis jeruk RGL (Tabel 4) menunjukkan dalam 100 gram bagian yang dapat
dimakan, jeruk RGL mengandung energi yang cukup dibandingkan dengan jeruk yang lain
seperti jeruk Siam yang hanya mengandung 28,00 kkal energi. Komponen utama
penyumbang energi pada buah jeruk diantaranya adalah karbohidrat. Selain itu, buah jeruk
banyak mengandung gula-gula sederhana antara lain fruktosa, glukosa, dan sukrosa, serta
asam sitrat yang menyumbang sebagian kecil energi (Anonim, 2002). Selain energi, jeruk
RGL juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan jeruk lain, jeruk
RGL mengadung vitamin C setara dengan jeruk manis.
Tabel 4. Kandungan gizi berbagai jeruk per 100 gram bahan*
Jenis Jeruk
Jeruk nipis
Jeruk manis
Jeruk keprok
Jeruk Bali
Jeruk Gerga**

Energi
(kkal)
37
45
44
48
52

Protein
(gram)
0.8
0.9
0.8
0.6
1.4

Lemak
(gram)
0,1
0,2
0,3
0,2
0,2

Karbohidrat
(gram)
12,3
11,2
10,9
12,4
11,4

Vitamin C
(mg)
27
49
31
43
46

*
Sumber: Direktorat Gizi, Depkes (1992)
** Sumber : Hasil analisis proksimat

Pengkajian pada pengolahan jeruk RGL berbulir bertujuan memperoleh formula
terbaik sari buah jeruk RGL dengan penambahan bulir. Bahan baku yang digunakan
merupakan jeruk RGL yang termasuk dalam kelas mutu ukuran terendah. Hal ini karena
pada saat dilaksanakan pengkajian, sudah tidak lagi ditemukan buah jeruk yang gugur.
Bahan baku jeruk RGL kemudian disortasi, dipilih yang tidak busuk.
Formulasi sari buah jeruk RGL difokuskan pada tahap ekstraksi bulir jeruk RGL.
Ekstraksi bulir jeruk RGL dilakukan dengan dua cara yakni menggunakan ekstraktor dan
alat pengepres. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa dengan menggunakan
alat pengepres, bulir jeruk yang dihasilkan lebih utuh dibandingkan dengan ekstraksi bulir
menggunakan alat ekstraktor. Namun, bulir yang dihasilkan alat pengepres hanya sedikit
dan alat ini akan berfungsi secara maksimal apabila kapasitas bahan baku terpenuhi, yakni
minimal 3 kg bahan baku.
Setelah diperoleh cara ekstraksi bulir buah, pengujian selanjutnya adalah mengekstrak
sumber pewarna alami. Penambahan pewarna dilakukan secara trial dan error Berdasarkan
hasil uji coba, ekstrak wortel dapat digunakan sebagai pewarna alami pada sari buah jeruk
RGL. Setelah diperoleh formulasi sari buah jeruk RGL, dilakukan uji organoleptik dengan
melibatkan 25 orang panelis.
Tabel 5. Data hasil analisis tingkat kesukaan sari buah Jeruk RGL dengan
menggunakan alat ekstraktor
Perlakuan
Tanpa Pewarna

Skor Kesukaan
Warna Aroma Rasa Penampilan Keseluruhan
4,20a
4,60a 5,04ab
4,48a
4,96a

Pewarna Alami (Wortel)

5,36b

4,24a

4,80a

4,92ab

4,92a

Pewarna Sintetis

5,44b

4,32a

5,68b

5,56b

5,56b

Keterangan : nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan nilai tidak berbeda nyata(uji Duncan α = 5%)

68

Kumpulan Hasil Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian
BPTP Bengkulu Tahun 2015

Pengujian organoleptik terhadap sari buah salah satunya meliputi penilaian terhadap
warna produk sari buah jeruk RGL. Warna merupakan atribut sensori yang sangat penting
karena mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kualitas suatu produk (Niamnuy et
al., 2008). Produk pangan dengan warna yang menarik akan lebih diterima oleh konsumen
walaupun dengan harga yang lebih mahal (Delgado et al., 2003). Hasil uji organoleptik
menunjukkan bahwa penilaian panelis terhadap warna sari buah jeruk dengan alat ekstraktor
berkisar antara 4,20 - 5,44 (netral hingga agak suka). Begitu juga dengan hasil penilaian
organoleptik terhadap warna sari buah dengan alat pengepres yang berkisar 4,12 - 5,52
(netral hingga agak suka).
Tabel 6. Data hasil analisis tingkat kesukaan sari buah Jeruk RGL dengan menggunakan
alat pengepres
Perlakuan
Tanpa Pewarna
Pewarna Alami (Wortel)
Pewarna Sintetis

Warna Aroma
4,12a
4,40a
5,20b
4,36a
b
5,52
4,32a

Skor Kesukaan
Rasa
Penampilan
5,32ab
4,60a
4,40a
5,28b
b
5,60
5,56b

Keseluruhan
4,84a
5,32ab
5,56b

Keterangan : nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan nilai tidak berbeda nyata (uji Duncan α = 5%)

Warna sari buah jeruk RGL yang dihasilkan tanpa penambahan pewarna adalah
kuning. Penambahan pewarna sintetis pada sari buah menyebabkan warna sari buah jeruk
RGL bertambah kuat menjadi kuning terang. Sedangkan penambahan pewarna alami
(wortel) pada sari buah jeruk RGL, menyebabkan warna sari buah berubah menjadi
berwarna orange. Penambahan pewarna pada sari buah jeruk pada dasarnya bertujuan untuk
memperoleh penampakan yang lebih menarik tanpa mengubah atau mempengaruhi rasa
produk aslinya. Berdasarkan hasil uji organoleptik dapat diketahui bahwa penambahan
pewarna baik pewarna alami maupun sintetis pada sari buah jeruk RGL dapat meningkatkan
penerimaan konsumen.
Selain warna, peranan aroma dalam makanan sangat penting, karena aroma turut
menentukan daya terima konsumen terhadap makanan. Penilaian panelis terhadap sari buah
jeruk RGL secara hedonik berkisar 4,24 - 4,60 (netral). Hasil analisis statistik menunjukkan
bahwa perlakuan penggunaan berbagai macam pewarna tidak memberikan pengaruh yang
nyata terhadap aroma sari buah jeruk RGL baik untuk sari buah yang diproses menggunakan
alat ekstraktor maupun yang diproses menggunakan alat pengepres. Hal ini berarti bahan
penambahan pewarna sintetis ataupun wortel ke dalam sari buah jeruk RGL tidak
mempengaruhi aroma asli sari buah jeruk RGL. Tetapi pada penggunaan wortel sebaiknya
tidak digunakan dalam jumlah yang banyak, karena akan mempengaruhi aroma sari buah
jeruk.
Sementara itu, penilaian terhadap parameter penampilan sari buah jeruk RGL adalah
persepsi panelis terhadap penampakan fisik berupa ada tidaknya endapan dan bulir-bulir
jeruk pada sari buah jeruk RGL. Berdasarkan hasil analisis terhadap penampilan sari buah
jeruk RGL menunjukkan bahwa skor kesukaan panelis terhadap penampilan sari buah jeruk
berkisar antara 4,48 - 5,56 (agak suka hingga suka). Hasil analisis menunjukkan bahwa
penambahan pewarna berpengaruh nyata terhadap penampilan produk. Sari buah jeruk RGL
dengan penambahan pewarna sintetis lebih disukai panelis dibandingkan dengan perlakuan
yang lain.
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Hasil penilaian terhadap penampilan sari buah jeruk RGL yang diproses dengan alat
pengepres, menunjukkan bahwa penilaian panelis secara hedonik berkisar antara 4,60 - 5,56
(agak suka hingga suka). Berdasarkan hasil analisis, penambahan pewarna berpengaruh
nyata terhadap penampilan sari buah jeruk RGL. Skor kesukaan panelis terhadap
penampilan sari buah jeruk RGL tertinggi adalah sari buah jeruk dengan penambahan
pewarna sintetis. Penampilan sari buah tersebut oleh panelis dinilai sama dengan sari buah
yang diberi pewarna alami.
Penggunaan pewarna pada sari buah jeruk RGL pada dasarnya tidak berpengaruh
pada penampilan sari buah jeruk yang dihasilkan. Namun, hal tersebut berpengaruh terhadap
penilaian penampilan produk sari buah jeruk oleh panelis. Penampilan (endapan dan bulir)
sari buah jeruk dipengaruhi oleh cara ekstraksi. Bulir dan endapan banyak dihasilkan dari
proses ekstraksi menggunakan alat pengepres. Dibandingkan dengan ekstraktor, bulir yang
dihasilkan lebih banyak yang utuh (tidak pecah).
Parameter sari buah jeruk RGL selanjutnya yang dinilai oleh panelis adalah rasa. Rasa
merupakan parameter organoleptik yang penting untuk menentukan suatu produk diterima
atau tidak oleh konsumen. Setiap produk memiliki rasa spesifik yang berbeda-beda
tergantung dari bahan penyusunnya dan proses pengolahannya (Nurlaila dkk, 2013).
Uji organoleptik terhadap rasa sari buah jeruk RGL yang diekstrak menggunakan
ekstraktor menunjukkan skor kesukaan panelis yang berkisar 4,80 - 5,68 (agak suka hingga
suka). Diantara perlakuan penambahan pewarna tersebut, panelis lebih menyukai sari buah
jeruk RGL yang ditambah dengan pewarna sintetis. Rasa sari buah jeruk yang dihasilkan
dari perlakuan ini dianggap sama dengan sari buah jeruk yang tidak ditambah dengan
pewarna. Sementara, rasa sari buah jeruk yang diberi pewarna alami menurut panelis tidak
lebih enak dari perlakuan yang lain. Hal ini kemungkinan karena rasa wortel mempengaruhi
rasa sari buah jeruk RGL.
Tidak berbeda dengan perlakuan alat ekstraktor, skor kesukaan panelis terhadap rasa
sari buah jeruk yang diproses menggunakan alat pengepres juga berkisar antara 4.40 - 5.60
(agak suka hingga suka). Skor tertinggi diperoleh dari perlakuan penggunaan pewarna
sintetis, sedangkan skor terendah diperoleh dari perlakuan penggunaan wortel sebagai
pewarna alami. Diduga hal ini juga disebabkan wortel sebagai pewarna alami menimbulkan
rasa khas yang menutupi rasa sari buah jeruk RGL.
Warna juga mempunyai pengaruh terhadap rasa, misalnya penambahan pewarna
merah pada minuman dapat menaikkan skor kemanisan sebanyak 5 – 10%, sedangkan
penambahan warna biru dapat mengurangi rasa asam sebanyak 20%. Penggunaan pewarna
sintetis tidak akan mempengaruhi rasa dari produk aslinya. Sedangkan untuk pewarna alami
seringkali memberikan rasa khas yang tidak dinginkan. Wortel yang digunakan sebagai
pewarna alami dalam sari buah jeruk RGL cenderung memberikan rasa langu jika
ditambahkan dalam jumlah banyak (Anonim, 2006).
Penilaian terhadap keseluruhan produk sari buah jeruk RGL yang diekstrak
menggunakan ekstraktor menunjukkan hasil penilaian panelis yang berkisar antara 4,96 –
5,56 (netral-suka). Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan untuk setiap perlakuan.
Skor kesukaan tertinggi diperoleh dari perlakuan penambahan pewarna sintetis, sedangkan
skor terendah diperoleh dari perlakuan tanpa penambahan pewarna. Penilaian ini tidak
berbeda nyata dengan penilaian panelis terhadap sari buah yang diberi pewarna alami.
Sari buah jeruk RGL yang diproses menggunakan alat pengepres dinilai oleh panelis
pada kisaran skor 4,48 - 5,56 (netral-suka). Sari buah jeruk yang diolah tanpa menggunakan
pewarna tidak berbeda nyata dengan sari buah jeruk menggunakan pewarna alami (wortel).
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Namun, panelis menilai sama secara keseluruhan sari buah jeruk yang ditambah pewarna
alami dengan sari buah jeruk yang ditambah dengan pewarna sintetis. Skor kesukaan
tertinggi terhadap keseluruhan sari buah jeruk adalah perlakuan dengan menggunakan
pewarna sintetis. Hal ini dikarenakan penggunaan pewarna sintetis memberikan warna yang
lebih cerah dan stabil serta tidak memberikan rasa dan flavour tertentu pada bahan makanan
yang ditambahkan.
Analisis Nilai Tambah Sari Buah Jeruk RGL Berbulir
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan melibatkan jumlah tenaga kerja
sebanyak 3 orang, pengolahan jeruk RGL sebanyak 50 kg dapat menghasilkan 127 liter sari
buah jeruk. Berdasarkan analisis nilai tambah, pengolahan jeruk RGL menjadi sari buah
dapat menghasilkan nilai tambah jeruk RGL sebesar Rp. 16.300,- dengan rasio sebesar 0,64.
Asumsi yang ditetapkan pada analisis nilai tambah tersebut antara lain, hasil sari buah jeruk
dalam satuan liter diasumsikan sama dengan satuan kg. Selain itu, harga bahan baku jeruk
RGL diasumsikan sebesar Rp. 5.000,- karena menggunakan bahan baku afkir hasil sortiran
dengan diameter buah < 50 mm atau buah dari hasil kebun sendiri. Hasil analisis nilai
tambah sari buah jeruk RGL berbulir dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil analisis nilai tambah sari buah Jeruk RGL berbulir*
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Variabel (Output, Input, Harga)
Hasil/Produksi (kg/proses)
Bahan baku (kg/proses)
Tenaga kerja (orang/proses)
Faktor konversi
Koefisien tenaga kerja
Harga produk rata-rata (Rp/liter)
Upah rata-rata (Rp/kg)
Harga bahan baku (Rp/kg)
Sumbangan input lain (Rp/kg)
Nilai produk (Rp/kg)
a. Nilai tambah (Rp/liter)
b.Rasio nilai tambah (%)

Nilai
127
50
3
2.54
0.06
10.000
30.000
5.000
4.100
25.400
16.300
0.64

KESIMPULAN
1. Pengolahan jeruk RGL menjadi sari buah jeruk RGL berbulir dengan penambahan
pewarna dan menggunakan alat press dan ekstraktor memperlihatkan hasil organoleptik
yang tidak berbeda nyata.
2. Pengolahan sari buah jeruk RGL berbulir dari 50 kg bahan bakumenghasilkan 127 liter
dan dapat meningkatkan nilai tambah jeruk RGL sebesar 16.300,-/kg,
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ABSTRAK
Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah jeruk kalamansi.
Permasalahan yang ditemui adalah pengetahuan petani dan penyuluh yang masih terbatas.
Untuk meningkatkan pengetahuan petani jeruk diperlukan penyuluhan dengan
menggunakan metode pelatihan. Kegiatan pelatihan dilakukan pada bulan Oktober 2015 di
Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Peserta pelatihan berjumlah 20
orang yang terdiri dari petani peserta program pengembangan kawasan jeruk dan
penyuluhnya. Materi pelatihan adalah pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat dan budidaya
tanaman jeruk kalamansi. Pada pelatihan ini dilakukan evaluasi untuk melihat peningkatan
pengetahuan peserta. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pre-test dan post test.
Alat bantu yang digunakan adalah kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik
non parametrik. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa dengan mengikuti pelatihan (teori
dan praktek), pengetahuan petani tentang pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat untuk
tanaman jeruk kalamansi meningkat secara signifikan yaitu sebesar 18,77%.
Kata kunci: pengelolaan terpadu kebun jeruk, kalamansi, pengetahuan petani
PENDAHULUAN
Komoditas jeruk merupakan program nasional yaitu program pengembangan kawasan
agribisnis hortikultura (PKAH). Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Bengkulu
Tengah adalah komoditas jeruk, khususnya jeruk kalamansi. Permasalahan yang ditemui
adalah terbatasnya pengetahuan petani dan penyuluh dalam hal pengelolaan terpadu kebun
jeruk sehat maupun budidaya jeruk kalamansi. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan
penyuluhan dengan menggunakan berbagai metode.
Penyuluhan sebagai proses pendidikan artinya penyuluhan harus dapat membawa
perubahan dalam perilaku (Slamet, 2003). Penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu sistem
pendidikan yang bersifat nonformal di luar sistem sekolah yang biasa untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap mentalnya menjadi lebih produktif sehingga mampu
meningkatkan pendapatan keluarganya dan pada gilirannya akan meningkatkan pula
kesejahteraan hidupnya.
Peningkatan pengetahuan petani merupakan bagian yang penting dalam proses adopsi
inovasi. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarta (2005) bahwa dalam akselerasi
pembangunan pertanian, pengetahuan individu pertanian mempunyai arti penting, karena
pengetahuan dapat mempertinggi kemampuan dalam mengadopsi teknologi baru di bidang
pertanian. Jika pengetahuan tinggi dan individu bersikap positif terhadap suatu teknologi
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baru di bidang pertanian, maka penerapan teknologi tersebut akan memberikan hasil secara
lebih memuaskan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Keberhasilan penyampaian informasi tentang teknologi pertanian sangat didukung
oleh pemilihan media dan metode yang tepat, sesuai dengan karakteristik sasaran (sosial,
ekonomi, dan budaya). BPSDMP (2010) menyebutkan bahwa efektivitas penyuluhan
pertanian ditentukan oleh komponen-komponen dalam sistem penyuluhan pertanian, di
antaranya yaitu metode penyuluhan pertanian. Salah satu metode penyuluhan yang sering
digunakan adalah pelatihan.

Tujuan
Pengkajian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan
petani jeruk tentang pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat untuk tanaman jeruk kalamansi
dikawasan pengembangan jeruk Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah
melalui metode pelatihan.
METODOLOGI
Pelatihan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2015 di Kecamatan Pondok
Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Peserta pelatihan ini berjumlah 20 orang yang terdiri
dari calon petani penerima program pengembangan kawasan jeruk dan penyuluhnya.
Pelatihan dilaksanakan dengan presentasi menggunakan power point dan pemutaran video
(media elektronik /audiovisual). Materi yang disampaikan adalah inovasi teknologi
pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat spesifik lokasi (PTKJS-SL) dilengkapi dengan
budidaya tanaman jeruk kalamansi. Kegiatan ini dilengkapi dengan penyebaran media
cetak dan ditambah dengan praktek lapangan.
Pada pelatihan ini dilakukan evaluasi untuk melihat peningkatan pengetahuan peserta.
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pre-test dan post test. Alat bantu yang
digunakan adalah kuesioner. Parameter yang diukur adalah tingkat pengetahuan tentang
komponen teknologi PTKJS-SL untuk tanaman jeruk kalamansi. Data yang dikumpulkan
kemudian di analisis dengan analisis statistik non parametrik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Lokasi Kegiatan
Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, memiliki topografi datar
hingga bergelombang dengan ketinggian 0-20 m dpl. Suhu rata-rata harian pada siang hari
antara 30-34 oC dan pada malam hari 23-24 oC. Jumlah curah hujan berkisar antara 30003250 mm/th. Luas wilayah kecamatan 9.200 ha. Jenis jeruk yang banyak dibudidayakan di
wilayah tersebut adalah tanaman jeruk kalamansi. Luas pertanaman jeruk kalamansi yang
ada saat ini sekitar 3,25 ha yang tersebar di pekarangan (hanya 2-3 tanaman) maupun pada
kebun dengan luasan berkisar dari 0,25 ha sampai dengan 0,60 ha. Rencana pengembangan
melalui program pengembangan kawasan agribisnis jeruk seluas 10 ha pada tahun 2015.
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Karakteristik Responden
Rata-rata umur responden di kawasan pengembangan jeruk Kecamatan Pondok
Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 34,23 tahun dengan persentase terbanyak pada
umur 40-49 tahun sebanyak 71,43%, kemudian kisaran umur 50-59 tahun sebanyak 14,29%
dan sisanya pada kisaran umur >60 tahun sebanyak 14,29%. Mayoritas petani berusia 40-49
tahun (tergolong usia produktif) yang pada usia ini, individu masih memiliki minat yang
cukup tinggi untuk belajar. Kondisi ini mempengaruhi perilaku (baik pengetahuan, sikap,
dan keterampilan), pola pengambilan keputusan, cara berpikir, serta minat untuk
mengadopsi suatu inovasi teknologi.
Tingkat pendidikan responden berada pada kriteria pendidikan rendah dimana
penduduk tamat SD 14,29%, SMP 59,60% dan SMA 14,29% serta S1 14,29%. Lebih dari
setengah petani responden memiliki tingkat pendidikan SLTP. Wiraatmadja (1986)
menjelaskan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat mutu
petani. Selain itu, pendidikan formal maupun non-formal merupakan modal dasar petani
mengkonsumsi informasi melalui media.
Menurut Bandolan et al. (2008), tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap
penerimaan teknologi yang diberikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir
terhadap respon-respon inovatif dan perubahan-perubahan yang dianjurkan. Dalam hal
menerima inovasi baru, responden dengan kondisi ini tergolong dalam kelompok mudah
menerima inovasi baru.
Tingkat Pengetahuan Petani
Pada Tabel 1 terlihat bahwa tingkat pengetahuan teknologi PTKJS-SL di Kabupaten
Bengkulu Tengah meningkat sebesar 18,01% yaitu dari 26,32% menjadi 44,33%.
Tabel 1. Tingkat pengetahuan petani tentang PTKJS tanaman jeruk
kalamansi di Kecamatan Pondok Kubang tahun 2015
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teknologi

Sebelum
pendampingan

Sesudah
pendampingan

Pengertian PTKJSSL
Tujuan PTKJS-SL

0

28,57

Perubahan
tingkat
pengetahuan
28,57

0

28,57

28,57

Penyebab penyakit
CVPD
Serangga Penular
CVPD
Metode pengendalian
CVPD
Gejala tanaman
terserang CVPD
Kriteria benih
tanaman yg baik
Ukuran lubang
tanam
Dosis kompos
Jarak tanam

0

14,29

14,29

14,29

57,14

42,85

0

57,14

57,14

0

42,26

42,26

42,86

71,43

28,57

28,57

71,43

42,86

0
71,43

14,29
71,43

14,29
0
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Tabel 1. Lanjutan
No

Teknologi

Sebelum
pendampingan

Sesudah
pendampingan

11

Pemangkasan bentuk

0

14,29

Perubahan
tingkat
pengetahuan
14,29

12

Cara pemupukan

14,29

28,57

14,28

13

Frekuensi
pemupukan
Gejala kekurangan
air
Hama yang
menyerang
Cara pengendalian
hama
Penyakit yang
menyerang
Cara pengendalian
penyakit
Panen

57,14

71,43

14,29

28,57

42,86

14,29

71,43

71,43

0

28,57

28,57

0

57,14

57,14

0

0

28,57

28,57

85,71

85,71

0

Rata-rata

26,32

44,33

18,77

14
15
16
17
18
19

Peningkatan pengetahuan petani tertinggi pada metode pengendalian CVPD yaitu
sebesar 57,14% dari semula yang pada awalnya tidak mempunyai pengetahuan sama sekali
tentang aspek tersebut. Namun demikian, setelah dilakukan pelatihan ternyata tingkat
pengetahuan petani tentang beberapa aspek seperti penyebab penyakit CVPD masih rendah.
Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan petani yang didominasi SLTP (rendah) sehingga
sebagian besar petani masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara virus, bakteri
atau jamur. Selain itu, pengetahuan petani tentang dosis kompos, pemangkasan bentuk dan
pengendalian penyakit tanaman jeruk juga masih terbatas. Walaupun umur petani tergolong
masih produktif, masih mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, tetapi karena
pendidikannya terbatas maka petani masih menemukan kesulitan untuk menangkap materi
pelatihan dalam waktu yang singkat.
Walaupun demikian, manfaat pelatihan ini cukup baik karena hasil analisis data
dengan menggunakan Paired Samples Test memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan
petani di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sebelum dan sesudah
pelaksanaan pelatihan berbeda secara signifikan (nilai sig < 0,05%).
Tabel 2. Paired Samples Test tingkat pengetahuan petani sebelum dan sesudah pelatihan
PTKJS-SL
Paired Differences
Mean

Pair 1

awal akhir

Std.
Std. Error
Deviation Mean

-17,544 12,748

5,204

df

-3,371

5

Sig.
(2-tailed)

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-30,922
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Dari hasil kegiatan ini dapat diketahui bahwa frekuensi penyampaian inovasi
teknologi PTKJSL-SL masih perlu ditingkatkan. Petani belum mampu menyerap ilmu yang
diberikan hanya dengan sekali atau dua kali pelatihan, tetapi masih perlu dibimbing lebih
intensif. Materi yang diberikan juga sebaiknya sedikit demi sedikit karena kemampuan
penerimaan pengetahuan oleh petani juga terbatas.
Setelah memperoleh pengetahuan tentang Inovasi teknologi, teknologi yang
dianjurkan kepada petani tersebut tidak akan begitu saja diterapkan atau diadopsi oleh
petani. Suatu inovasi mulai diperkenalkan sampai diadopsi oleh seseorang memerlukan
waktu. Pernyataan ini didukung Mardikanto (1993), yang menyatakan bahwa kecepatan
seseorang mengadopsi atau menerapkan suatu inovasi atau teknologi baru dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti: luas usahatani, tingkat pendidikan, umur petani, keberanian
mengambil resiko, aktivitas mencari ide atau informasi baru, dan sumber informasi yang
digunakan.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarta (2002) pengetahuan petani sangat
membantu dan menunjang kemampuannya untuk mengadopsi teknologi dalam usahataninya
dan kelanggengan usahataninya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan petani maka
kemampuannya dalam mengadopsi teknologi di bidang pertanian juga tinggi, dan
sebaliknya.
Dengan adanya pelatihan, terjadi peningkatan pengetahuan petani, sehingga
diharapkan proses transfer teknologi PTKJS-SL dapat lebih cepat sampai kepada
masyarakat, sehingga pengembangan berbagai inovasi yang terkait dengan PTKJS-SL dapat
berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pengetahuan sebagai alat jaminan yang sangat
penting untuk terbentuknya tindakan seseorang dari pengalaman, dan perilaku yang
didasarkan atas pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan tanpa didasari
pengetahuan.
Korelasi antara Umur dan Pendidikan dengan Pengetahuan
Menurut Saridewi dan Siregar (2010) usia produktif berada pada kisaran usia 15-64
tahun. Semakin muda usia petani biasanya mempunyai semangat tinggi untuk mengetahui
berbagai hal yang belum diketahui. Sehingga mereka biasanya berusaha lebih cepat untuk
melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka masih belum berpengalaman
terhadap adopsi inovasi tersebut (Soekartawi, 1988).
Dari hasil analisis korelasi ternyata umur petani di Kelurahan Pondok Kubang
mempunyai korelasi yang positif terhadap umur petani (gambar 1). Hal ini diduga karena
umur petani di wilayah tersebut cukup merata didominasi umur berkisar 40 tahun s/d 59
tahun, usia tersebut termasuk periode dewasa. Pada periode ini individu masih mudah untuk
menyerap informasi dan cukup serius untuk belajar, berpikir dan memutuskan dengan
kehendak sendiri. Semakin tua umur petani maka daya penerimaan informasi oleh petani
semakin menurun. Hal ini sejalan dengan pendapat Mayasari et al (2012) yang menyatakan
bahwa penyuluhan yang efektif dapat disebabkan oleh usia responden.
Menurut Saridewi dan Siregar (2010), tingkat pendidikan seseorang berpengaruh
terhadap pola pikir dan daya nalar, sehingga semakin lama seseorang mengenyam
pendidikan maka pola pikir dan daya penalarannya akan semakin rasional. Demikian juga
dengan pernyataan Soekartawi (1988), mereka yang berpendidikan tinggi relatif cepat dalam
melaksanakan adopsi teknologi. Begitu juga sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah
relatif lebih agak sulit untuk melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat.
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Gambar 1. Korelasi antara umur dan tingkat pengetahuan petani tentang PTKJS-SL

Tingkat pendidikan

Namun demikian, tidak demikian halnya dengan hasil evaluasi di kawasan
pengembangan jeruk kalamansi di Kecamatan Pondok Kubang. Hasil evaluasi
memperlihatkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antara tingkat pendidikan dengan
tingkat pengetahuan petani, dimana terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tidak
diikuti dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi (Gambar2).
6
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Gambar 2. Korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan petani tentang
PTKJS-SL
Hal ini diduga terjadi karena sebagian dari peserta pelatihan adalah calon peserta
program pengembangan kawasan jeruk di Kabupaten Bengkulu Tengah yang sebelumnya
tidak pernah menanam jeruk kalamansi (belum mempunyai pengalaman lapangan dalam
bertanam jeruk). Dengan demikian, pengalaman usahatani juga menentukan peningkatan
pengetahuan tentang PTKJS-SL. Rukka, et al. (2006) menjelaskan bahwa pengalaman
petani dalam berusahatani berpengaruh terhadap cara merespon suatu inovasi. Semakin
lama pengalaman berusahatani, maka tingkat respon terhadap suatu teknologi akan semakin
tinggi.
Pada dasarnya prilaku petani sangat di pengaruhi oleh pengetahuan, kecakapan, dan
sikap mental petani itu sendiri. Dengan digiatkannya penyuluhan pertanian diharapkan akan
terjadi perubahan-perubahan terutama pada perilaku serta bentuk-bentuk kegiatannya seiring
dengan terjadinya perubahan cara berpikir, cara kerja, cara hidup, pengetahuan dan sikap
mental yang lebih terarah dan lebih menguntungkan, baik bagi dirinya beserta keluarganya
maupun lingkungannya (Slamet, 2003).
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Dari hasil evaluasi ini, diperoleh informasi yang akan digunakan untuk menyusun
kegiatan diseminasi selanjutnya agar peningkatan pengetahuan menjadi lebih optimal
sehingga petani mampu memahami dan mau menerapkan teknologi PTKJS-SL dengan baik.
Kegiatan penyuluhan yang dibutuhkan tersebut antara lain berupa pelatihan yang lebih
intensif, petak percontohan, demonstrasi, temu lapang dan kunjungan lapang. Peranan
penyuluh lapangan sangat diperlukan dalam membantu mempercepat peningkatan
pengetahuan petani di kawasan jeruk di Bengkulu Tengah.
KESIMPULAN
1. Pengetahuan/keterampilan petani jeruk tentang teknologi PTKJS-SL di kawasan
pengembangan jeruk Kabupaten Bengkulu Tengah meningkat secara signifikan yaitu
18,77%.
2. Terdapat korelasi yang tinggi antara umur dengan tingkat pengetahuan petani tentang
PTKJS-SL, tetapi korelasi yang rendah antara tingkat pendidikan dan tingkat
pengetahuan.
3. Masih perlu dilakukan peningkatan pengetahuan petani pada tentang dosis kompos,
pemangkasan bentuk dan pengendalian penyakit tanaman jeruk baik melalui pelatihan
yang lebih intensif atau metode penyuluhan lainnya.
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PENGUATAN KINERJA KELOMPOKTANI
MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN CABAI MERAH
DI KABUPATEN REJANG LEBONG
Ruswendi dan Eddy Makruf
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km 6,5 Bengkulu Telp. (0736) 23030 Email bptp_bengkulu@yahoo.com

ABSTRAK
Rejang Lebong merupakan salah satu daerah memiliki potensi dalam pengembangan
komoditas cabai, sekaligus sebagai sentra komoditas cabai merah di Bengkulu. Diseminasi
penguatan kinerja kelompoktani mendukung pengembangan kawasan cabai merah di
Kabupaten Rejang Lebongdilaksanakan bulan Juni sampai dengan November 2015 pada
kawasan pengembangan cabai merah Kecamatan Selupu Rejang, diharapkan dapat
meningkatkan kinerja kelompok dan pengetahuan petani pada kawasan sentra produksi
sebelum dan sesudah kegiatan. Kajian menggunakan metode survei identifikasi, penguatan
diseminasi melalui pertemuan, pelatihan, penerapan dan percontohan langsung dilahan
pengguna. Data diambil berupa data primer meliputi; karakteristik, timgkat pengetahuan
responden terhadap usahatani cabai merah. Data dikumpulkan melalui wawancara, tatap
muka dan pertemuan terfokus menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian dianalisis
menggunakan metode analisis deskriptif, membandingkan hasil dicapai dan sebelumnya
(before and after) atau dengan hasil pembanding sekitarnya (with and without). Hasil
penguatan diseminasi dan kinerja kelompoktani menunjukkan adanya perbaikan tingkat
pengetahuan petani terhadap komponen teknologi: Pupuk organik kompos; Bibit; dan Sistim
tanam masing-masing sebesar 39,05%; 29,36% dan 23,53%. Peningkatan kinerja
kolompoktaniterhadap aktifitas pertemuan kelompok dari frekuensi sebelumnya rata-rata 3
bulan menjadi 1 bulan sekali; anggota hadir rata-rata 10 – 15 orang menjadi 20 – 30
orang/pertemuan; dan topik bahasan biasanya terfokus pada 1 topik menjadi 2 - 3 topik
teknologi. Sekaligus juga mendorong peningkatan kompetensi penyuluh dan petugas lapang
yang terlihat dari intensitas kunjungan petugas pada petani, biasanya rata-rata setiap bulan
kelompok dikunjungi petugas 0,82 kali dan sekarang menjadi 2,09 kali.
Kata kunci : penguatan, kelompoktani, kawasan, cabai merah
PENDAHULUAN
Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan tanaman sayuran bernilai ekonomi
tinggi, saat ini termasuk dalam kategori komoditas hortikultura utama selain bawang merah.
Memiliki karakteristik unik; sebagai ikon nasional, sebagai pemicu inflasi, sebaran wilayah
luas, potensi pasar cukup besar dalam atau luar negeri. Maka pengembangan komoditas
cabai merah memerlukan dukungan pemerintah dan kelembagaan terkait (Dirjen
Hortikultura, 2013) termasuk petani cabai dan kelompoktani sebagai pelaku utamanya.
Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah mempunyai potensi dalam
pengembangan komoditas hortikultura, termasuk cabai merah yang tersentra di daerah
dataran tinggi Selupu Rejang. Tanaman cabai merah merupakan salah satu dari 7 (tujuh)
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komoditas pangan strategis nasional selain padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, dan
bawang merah (Permentan Momor: 131 Tahun 2014). Namun produktivitasnya masih
rendah sekitar 5,61 t/ha (Kementerian Pertanian, 2012), dibandingkan potensi hasil yang
berkisar antara 12–20 t/ha (Soetiarso dan Setiawati, 2010).
Peningkatan produksi terkendala kondisi iklim dan kelembaban yang mengakibatkan
pertumbuhan tanaman tidak optimal, umumnya pola produksi cabai merah tidak tetap
sepanjang tahun, dimana luas tanam tertinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari
dan terendah pada bulan September-Oktober, namun permintaan stabil sepanjang tahun
(Dirjen Hortikultura 2006) maka untuk itu. diperlukan pola produksi yang dapat
menghasilkan cabai merah sepanjang tahun.
Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap pola
produksi cabai m erah, diperlukan suatu sistem pengembangan dan diseminasi yang dapat
mengimplementasikan inovasi langsung bagi pengguna. Diperlukan upaya pendekatan
sesuai sistem dan arahan kebijakan berdasarkan apresiasi atau kebutuhan masyarakat
(bottom up), yaitu berupa pendekatan langsung dalam bentuk pengawalan kinerja kelompok
terhadap pengembangan kawasan (Kementerian Pertanian, 2014) dan kebijakan dalam
peningkatan produktivitas cabai merah dalam suatu kawasan sentra produksi melalui
penguatan dan dukungan inovasi terkait.
Diseminasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan teknologi dan informasi hasil
pengkajian dan pengkajian (litkaji) pada pengguna, sehingga dapat dimanfaatkan dan
diadopsi pengguna disesuaikan dengan kebutuhan, metode diseminasi, media komunikasi
yang berlandaskan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi (cost efective) untuk
khalayak sasaran. Melalui pendampingan pengembangan kawasan agribisnis hortikultura
diharapkan minimal dapat menggunakan 25% inovasi teknologi Balitbangtan (Hendayana et
al., 2009).
Hal ini sangat memberi peluang pada petani cabai untuk mengembangkan usaha dan
meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan, guna menjamin kualiltas dan kuantitas
hasil tanaman cabai diwilayah sentra produksi, percepatan penyebaran dan diseminasi
inovasi pada pengguna melalui berbagai pembinaan maupun pendampingan pengembangan
berwawasan agribisnis. Termasuk pemberdayaan petani, penguatan kelembagaantani atau
kelompoktani komoditas cabai merah.
Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, perlu suatu sistem
penyuluhan yang dapat menginformasikan inovasi teknologi antara perakit dan pengguna
langsung di lapangan yaitu berupa penguatan kinerja petani melalui pembinaan kelompok
dan pengembangan kawasan yang dapat meningkatkan efisiensi usahatani melalui aplikasi
inovasi spesifik lokasi serta bisa diadaptasikan pada kondisi lingkungan budaya, sosial,
ekonomi, biofisik dan dukungan ketersediaan tenaga kerja.
METODOLOGI
Kajian diseminasi penguatan kinerja kelompoktani mendukung pengembangan
kawasan komoditas cabai merah di Kabupaten Rejang Lebong,dilaksanakan dari bulan Juni
sampai November 2015 pada wilayah kawasan pengembangan komoditas cabai merah
kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Pemilihan lokasi dilakukan secara
sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa wilayah Selupu Rejang merupakan daerah
sentra produksi cabai dan dijadikan sebagai lokasi beberapa kegiatan pengakajian dan
diseminasi BPTP Bengkulu. Kajian menggunan metode survei dengan penarikan petani
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sebagai responden sebanyak 30 orang, dipilih secara acak dari beberapa kelompok usahatani
cabai merah wilayah Selupu Rejang. Data yang diambil terdiri dari data primer meliputi
karakteristik petani contoh, pengetahuan petani terhadap komponen teknologi cabai merah
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan data sekunder diambil dari data Desa, BP3K
Selupu Rrejang dan Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong. Analisis data menggunakan
statistik deskriptif dengan membandingkan hasil dicapai dengan hasil sebelumnya (before
and after) atau dengan hasil pembanding sekitarnya (with and without). Peningkatan kinerja
dianalisis menggunakan rumus :
N

=

SP
SM

x

100%

dimana : N = nilai hasil
SP = nilai didapat
SM = nilai maksimum

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Wilayah Selupu Rejang
Selupu Rejang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong dan
merupakan salah satu wilayah sentra cabe di Provinsi Bengkulu. Memiliki luas wilayah
15.791 ha atau 10,49% dari luas wilayah Kabupaten, letaknya membentang disepanjang
jalan Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Selatan. Jarak tempuh ke Ibu Kabupaten 6 km
dan ke Ibu kota Provinsi 95 km. Kondisi Topografi wilayah datar dan bergelombang dengan
kemiringan 0 - 400; ketinggian 600 - 1200 m dpl; suhu berkisar 23,30C – 24,00C dan curah
hujan mencapai 3.318 mm/tahun (BPS Rejang Lebong, 2014). Sebagian besar masyarakat di
wilayah Selupu Rejang merupakan petani penggarap dengan usahatani budidaya tanaman
sayuran, termasuk cabai merah. Pola usahatani yang diterapkan masyarakat secara umum,
adalah menerapkan pola tani cabai– tomat – kol, atau cabai tumpang sari dengan
sawi/kacang panjang.
Hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi penguatan kinerja kelompoktani mendukung
pengembangan kawasan komoditas cab di wilayah kawasan pengembangan komoditas cabai
Kabupaten Rejang Lebong, dilaksanakan melalui tahapan kegiatan pembinaan dan
pengawalan diseminasi inovasi teknologi komoditas cabai merah sesuai kebutuhan
pengguna.
Karakteristik Petani Cabai
Umumnya petani cabai di wilayah Selupu Rejang memiliki umur antara 30 – 48 tahun
dan umur rata-rata 38 tahun, tergolong usia produktif. Berdasarkan pengelompokan umur,
terbanyak pada kelompok umur antara 31-40 tahun sebanyak 19 orang atau 63,33%.
Kemudian kelompok umur 20-30 tahun dan 41-50 tahun, masing-masing persentase 10,00%
dan 26,67% dari jumlah responden. Sebagian besar petani cabai (73,33%) berpendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan (16,67%) berpendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA), umumnya sudah menguasai budidaya cabai merah secara turun temurun (Tabel 1).
Dilihat kondisi pendidikannya secara keseluruhan sudah mengecam pendidikan sekolah
menengah, kondisi ini menggambarkan kemampuan petani mempunyai berpotensi dalam
merespon maupun mengadopsi teknologi cabai merah secara lebih baik. Tingkat pendidikan
sangat mempengaruhi cara berpikir petani terhadap respon-respon inovatif dan perubahan84
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perubahan diintroduksikan (Bandolan et all., 2008). Sedangkan pemilikan lahan berkisar
antara 0,10 - 0,75 ha dengan rata-rata luas lahan garapan adalah 0,30 ha yang termasuk
kategori terbesar 0,26 – 0,50 ha (56,66%). Besar kecilnya luas lahan yang dimiliki petani,
akan mempengaruhi aktivitas mereka dalam melakukan kegiatan usahataninya (Drakel,
2008).
Tabel 1. Karakteristik petani di wilayah sentra cabai merah
Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.
No.
1.

Karakteristik
petani contoh
Umur (tahun)

Jumlah
Pendidikan
2.

Jumlah
Luas Lahan (ha)
3.

Kelompok

Jumlah
(orang)
3
19
8
30
3
22
5
30
8
17
5

18 – 30
30 – 40
41 – 50
SD
SMP
SMA
0,10 - 0,25
0,26 - 0,50

 0,50

30

Jumlah

%
10,00
63,33
26,67
100,00
10,00
73,33
16,67
100,00
26,67
56,66
16,67
100,00

Penguatan Diseminasi
Penguatan diseminasi dalam kegiatan pengembangan kawasan komoditas cabai
merah dilakukan melalui pertemuan dan pembinaan langsung, dimulai dari pelaksanaan
identifikasi dan pertemuan terfolus dalam menggali kebutuhan inovasi, penguatan
sumberdaya dan kelembagaan petani, diseminasi inovasi secara tatap muka, pelatihan dan
percontohan langsung dilapangan. Telah mendorong penguatan kinerja kelompoktani
melalui upaya pembinaan dan pengembangan kawasan komoditas cabai, sekaligus dapat
meningkatkan efisiensi usahatani cabai di Kabupaten Rejang Lebong. Penguatan diseminasi
sangat berperan dalam memfasilitasi penumbuhan, pembinaan dan peningkatan kemampuan
masyarakat dan pemerintah setempat melalui unit-unit percontohan, pengadaan sistim
pendukung penerapan teknologi, penyediaaan informasi, konsultasi, pertemuan terfokus
(FGD) dalam pengembangan inovasi teknologi (Balitbangtan, 2013).
Pertemuan dengan petani dan kelompok menggunakan metoda secara terfokus (FGD)
juga dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik petani, kondisi usahatani, luas tanam,
produktivitas, pemasaran, kelembagaan, permasalahan dan rencana tindak, hasil pembinaan
pihak terkait beberapa tahun terakhir. Data terkait sangat membantu dalam mengkaji
penguatan kinerja kelompoktani, termasuk penyusunan rencana maupun penguatan
diseminasi harus dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah kawasan pengembangan
dalam mencapai produktivitas dan menjaga fluktuasi harga cabai merah dimusim hujan
maupun musim kemarau. Sehingga dalam penyusunan strategi dan perencanaan dilapangan,
dapat mendorong peningkatan kemampuan pelaku utama untuk menghasilkan produk
berdaya saing tinggi melalui berbagai bentuk kegiatan usahatani yang dirumuskan secara
kongrit. Dengan perencanaan yang sistematis, maka proses diseminasi dapat dilakukan
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secara efektif dan adopsi inovasi teknologi dapat berjalan dengan cepat (Balitbangtan,
2012).
Penguatan Kinerja Kelompok Tani
Penguatan sumberdaya manusia dilokasi kegiatan pengembangan kawasan komoditas
cabai, dilakukan melalui upaya pembinaan petani dan kelompoktani dalam mengembangkan
usahatani cabai mmerah. Mulai dari penggalian informasi penerapan dan pengembangan
inovasi, pengumpulan masalah yang ada dan upaya apa yang harus dilakukan dalam
menyikapi permasalahan tersebut. Upaya penguatan kemampuan petani dan pelaku lainnya,
dilakukan melalui pembinaan inovasi teknologi produksi cabai pada petani dan kelompok
serta petugas lapang. Kemudian mendiskusikannya secara tebuka untuk memberikan
kesempatan pada pelaku dalam berpendapat dan menyampaikan pengalaman usahatani
cabai merah. Melalui metode pembinaan ini telah mendorong petani untuk mengembangkan
pengetahuan, meningkatkan kemampuan serta penanganan dan antisipasi permasalahan
yang ada dan akan timbul. Menurut Demitria, et,. all. (2006) Pengembangan sumberdaya
manusia merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas, keterampilan, dan
kemampuan petani.
Percontohan Inovasi Teknologi
Pendampingan aspek teknis inovasi teknologi dilakukan melalui display dan
percontohan inovasi teknologi produksi langsung dilahan petani, percontohan seluas 0,1 ha
pada musim kering merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program tanaman
diluar musim atau dikenal juga dengan Gerakan Tanam cabai Musim Kemarau (GTCK).
Pertanaman menerapkan inovasi teknologi produksi yang difokuskan pada komponen
teknologi introduksi; penerapan pupuk organik kompos, VUB, sistim tanam 2 baris zig-zag
dan pemupukan sesuai anjuran. Varietas Lokal (merupakan benih dibibitkan sendiri oleh
petani) dan varietas Kencana (dibibitkan Balitsa Lembang). Diseminasi pupuk organik
berbahan baku kotoran sapi dan kulit kopi dikompos secara fermentasi menggunakan
decomposer Tricho, biasanya petani menggunakan pupuk organik kotoran ayam kering atau
kotoran kambing dikomposkan langsung dilahan (KLD).
Penguatan diseminasi pengolahan kompos atau pupuk organik melalui inovasi
fermentasi berbahan baku kotoran sapi dan limbah kulit kopi, dilakukan melalui pelatihan
langsung kelompoktani dan anggotanya. Penguatan diseminasi pengolahan kompos ini
diikuti dengan sangat antusias oleh petani cabai, walaupun secara nyata selama ini petani
sudah menggunakan pupuk organik berupa pupuk kandang dikeringkan (pukan) dalam
waktu lama (ditumpuk selama 4 - 6 bulan) baru digunakan. Namun melalui implementasi
pengenalan cara fermentasi pupuk organik langsung oleh petani, telah dapat meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan petani terhadap pengolahan limbah pertanian dan kotoran
ternak sapi untuk dapat diberdayakan jadi kompos hanya dalam waktu singkat (3 - 4
minggu).
Diseminasi inovasi aspek teknis langsung dicontohkan pada petani dan diaplikasikan
dilahan, telah memberikan respon langsung pada pelaku lainnya untuk mengambil sikap
menerima atau tidak dan dapat dipastikan penyebaran inovasi akan lebih cepat dipahami dan
teradopsi oleh pengguna. Menurut Azwar (2001) respon adalah merupakan suatu gambaran
pernyataan evaluatif atau reaksi perasaan dari diri seseorang untuk mengambil sikap
terhadap suatu obyek. Bentuk respon tersebut dapat berwujud dalam suatu kesimpulan baik
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atau buruk, positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak
suka yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi atau kecenderungan untuk bersikap.
Peningkatan Pengetahuan Petani
Hasil pelaksanaan identifikasi inovasi teknologi dan pengggalian secara terfokus
melalui pertemuan dengan petugas lapang, tokoh masyarakat, petani cabai dan
kelompoktani di lokasi wilayah pengembangan kawasan dan sentra komoditas cabai.
Umumnya petani cabai di Bengkulu sudah memahami tentang budidaya usahatani cabai
merah (eksisiting) dan biasa melakukan pertanaman pada musim hujan dengan pola tanam
cabai – sayuran (tomat, Kol, sawi, daun bawang dan wortel). Namun dilihat dari penerapan
komponen teknologi petani cabai, teridentifikasi belum optimalnya pemahaman dan
penggunaan pupuk organik, penggunaan varietas unggul dan pengaturan jarak tanam.
Setelah melalui penguatan diseminasi dan pengawalan inovasi, baik melalui
pertemuan, pelatihan, percontohan dan penyebaran bahan informasi berupa folder secara
berkesinambungan, terlihat adanya perubahan terhadap penerapan inovasi yang semakin
optimal. Sekaligus memperlihatkan adanya peningkatan perbaikan pengetahuan petani
terhadap komponen teknologi penggunaan pupuk organik, penggunaan varietas unggul dan
sisitem tanam 2 baris secara zig-zag dikawasan pengembangan komoditas cabai (Tabel 2).
Pada komponen teknologi pupuk organik kompos mengalami perbaikan terhadap
pengertian, pengolahan dan penerapan dari 35,39%, 23,53 dan 47,06% menjadi 76,47%,
70,59% dan 76,47% atau meningkat sebesar 41,08%, 47,06% dan 29,01%. Pada
penggunaan bibit berlabel dan varietas unggul baru (VUB) mengalami perbaikan dari
35,39% dan 29,41% menjadi 58,82% dan 64,71% atau meningkat sebesar 23,43% dan
35,30%. Terhadap sistem tanam 2 baris zig-zag 64,71% menjadi 88,24% atau meningkat
sebesar 23,53%.
Tabel 2. Perbaikan pengetahuan petani cabai terhadap komponen teknologi pupuk organik,
bibit dan sistem tanam melalui pendampingan pengembangan kawasan komoditas
cabai merah.
No
1.

2.

3.

Kompoenen
Teknologi
Pupuk organik
kompos
- pengertian
- pengolahan
- penerapan
Bibit
- berlabel
- minat VUB
Sistim Tanam
- 2 baris zig-zag

Perbaikan Pengetahuan (%)
Bentuk Pendampingan
Sebelum Sesudah Meningkat

35,39
23,53
47,06

76,47
70,59
76,47

41,08
47,06
29,01

pertemuan, folder
pelatihan, folder
percontohan/display

35,39
29,41

58,82
64,71

23,43
35,30

pertemuan
percontohan, folder

64,71

88,26

23,53

percontohan, folder

Meningkatnya pengetahuan petani terhadap komponen teknologi, memperlihatkan
adanya pengaruh positif yang diterima masyarakat melalui kegiatan pendampingan
pengembangan kawasan komoditas cabai dalam bentuk kegiatan diseminasi inovasi melalui
pengawalan, percontohan, pelatihan dan pertemuan. Balitbangtan (2013), menyebutkan
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bahwa kegiatan percontohan dibangun atau dilakukan untuk mediasi percepatan dan
perluasan penggunaan teknologi di daerah sentra produksi berbasis komoditas unggulan dan
adanya sinergi antara program dengan kebutuhan dan pengembangan teknologi. Menurut
Sudiman (2006) aktivitas yang dapat dilakukan individu untuk meningkatkan kualitas
keahliannya adalah melalui pendidikan dan pelatihan.
Pendampingan dan pembinaan terhadappemberdayaan petani dan poktan memberikan
dampak terhadap peningkatan aktifitas kelompok usahatani cabai yang didampingi, dimana
aktifitas peningkatan terhadap; frekuensi pertemuan kelompok yang sebelumnya rata-rata
setiap 3 bulan sekali (bila ada hal penting) menjadi jadwal bulanan; jumlah anggota yang
hadir sebelumnya rata-rata 10 – 15 orang/pertemuan, menjadi 20 – 30 orang/pertemuan; dan
topik bahasan biasanya terfokus pada 1 topik sekarang selalu membahas 2 - 3 topik yang
biasanya terfokus pada 1 inovasi, sekarang selalu membahas 1 - 3 inovasi sesuai
perkembangan teknologi.
Peningkatan kemampuan petani dan aktivitas kelompok juga memberi dampak pada
peningkatan kompetensi penyuluh dan petugas lapang, ini terlihat dari intensitas kunjungan
petugas biasanya setiap bulan pada kelompok 0,82 kali dan sekarang menjadi 2,09 kali.
Kondisi ini memberikan dorongan pengembangan terhadap implementasi inovasi yang
harus selalu dikawal, didampingi dan didiskusikan bersama unsur wilayah terkait
mendorong penguatan diseminasi pengembangan kawasan cabai.
KESIMPULAN
Peningkatan penegetahuan dan kemampuan petani melalui; pembinaan dan
pertemuan kelompok, penguatan diseminasi pengembangan kawasan dan efisiensi usahatani
melalui aplikasi inovasi sesuai kondisi lingkungan, memberikan gambaran nyata terhadap
peningkatan kinerja kelompoktanimendukung pengembangan kawasan komoditas cabai
merah di Kabupaten Rejang Lebong. Sekaligus juga memberi dampak pada peningkatan
kompetensi penyuluh dan petugas lapang, terhadap peningkatan intensitas kunjungan dan
penyuluhan pada petani maupun kelompoktani pada kawasan pengembangan cabai merah.
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KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA DI
LOKASI MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (MKRPL)
KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BENGKULU SELATAN.
Siswani Dwi Daliani dan Evi Silviani
Balai Pengkajian Teknologi (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km 6,5 Bengkulu Telp. (0736) 23030 Email: bptp_bengkulu@yahoo.com

ABSTRAK
Pengkajian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga di
lokasi MKRPL Kabupaten Bengkulu Tengah (dekat perkotaan) dan lokasi MKRPL Desa
Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan (perdesaan) (2) mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga. Pengkajian ini
merupakan pengkajian deskriptif analisis, menggunakan metode” purposive random
sampling” untuk penentuan daerah pengkajian dan metode “simple random sampling” untuk
pengambilan sampel. Sampel data adalah anggota kelompok wanita tani (KWT) yang
menjadi kooperator MKRPL dengan jumlah sampel 40 kooperator yang terdiri dari 20
kooperator dari Desa Sulau ,Kecamatan Kedurang ilir Kabupaten Bengkulu Selatan , dan 20
kooperator dari Desa Jaya Karta, Bengkulu Tengah yang dilakukan pada bulan Oktober
2014 dan bulan Mei tahun 2015. Data yang dikumpulkan meliputi: karakteristik responden,
pemilikan lahan, pendapatan, pola konsumsi pangan rumah tangga dan pengeluarannya.
Analisis data yang digunakan meliputi: (1) tabulasi data konsumsi pangan, pendapatan dan
pengeluaran untuk kebutuhan pangan, (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi pangan dengan regresi linier berganda.
Hasil pengkajian menunjukkan perbedaan pola konsumsi terutama padi-padian (beras) di
lokasi MKRPL di kedua Desa tersebut, Desa Jayakarta dekat perkotaan sedangkan Desa
Sulau Perdesaan , konsumsi beras di dekat perkotaan rata-rata (24,15 kg/bln) lebih rendah
dari pada di perdesaan (36,59 kg) dengan jumlah rata-rata 3 jiwa/KK, konsumsi sumber
protein hewani (ikan, ayam, telur) dan nabati (kacang-kacangan) serta kebutuhan pokok
(minyak goreng, susu, teh dan kopi) lebih tinggi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk
konsumsi sayuran hampir seimbang antara perkotaan dan perdesaan hanya saja untuk
wilayah perkotaan jenis sayuran yang dikonsumsi lebih beragam (katuk, daun singkong,
oyong, pare, terong, labu siam dan kacang panjang). Selain itu juga wilayah perkotaan
terbiasa mengkonsumsi makanan ringan seperti kue, roti, gorengan dan lain-lain. Dilihat
dari pendapatan, pendapatan rumah tangga di lokasi MKRPL perkotaan sebesar Rp.
1.940.000/bln lebih tinggi dibanding pendapatan rumah tangga di lokasi MKRPL perdesaan
yaitu Rp.1.017.803 Secara keseluruhan pengeluaran untuk konsumsi pangan di perkotaan
sebesar Rp.959.493,99,-/bln, lebih tinggi di banding pengeluaran konsumsi di perdesaan
sekitar Rp.642.387,-/bln. Dari hasil analisis, faktor yang mempengaruhi besarnya
pengeluaran konsumsi pangan adalah: umur, pendapatan dan asset.
Kata kunci:konsumsi pangan, perkotaan, perdesaan
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kualitas Sumber Daya Manusia sangatlah dibutuhkan dalam Pembangunan
masyarakat Indonesia yang berkesinambungan. Peran pangan dan gizi menjadi lebih penting
dalam mencapai tujuan ini. Orientasi pembangunan pangan saat ini bergeser dari program
berorientasi beras ke program berorientasi pangan dan akan menekankan pada perbaikan
ketahanan pangan, kesempatan kerja dan pendapatan petani. Hal ini dapat dicapai melalui
diversifikasi pangan (produksi dan konsumsi), peningkatan kualitas pangan dan
pengamanan kestabilan harga pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat.Ketahanan
pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau. Berdasarkan definisi tersebut, terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga
merupakan tujuan sekaligus sebagai sasaran dari ketahanan pangan di Indonesia.
Permasalahan ketahanan pangan pada dasarnya masih berkisar pada tiga hal yang
selama ini belum dicarikan solusinya secara tuntas, yaitu: akses, distribusi dan daya beli
bahan pangan. Pada tingkat nasional, ketersediaan pangan dianggap sudah tercukupi, namun
pada tingkat makro sekitar 20 % keluarga mengkonsumsi pangan kurang dari takaran yang
direkomendasikan. Lebih jauh Rachman dan Ariani (2007) menyebutkan bahwa tersedianya
pangan yang cukup secara nasional maupun wilayah merupakan syarat keharusan dari
terwujudnya ketahanan pangan nasional, namun itu saja tidak cukup, syarat kecukupan
pangan yang harus dipenuhi adalah terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat rumah
tangga/individu. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk
mewujudkan ketahanan pangan dan untuk mengantisipasi kerawanan pangan, yang meliputi
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis secara berkelanjutan,
peningkatan efisiensi dan efektifitas distribusi pangan, pemberdayaan masyarakat/petani
yang berkelanjutan dan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal
yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2009. Walaupun berbagai upaya
telah dilakukan pemerintah, kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih bertumpu
pada pangan utama beras. Hal ini diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang
belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal
dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan (BKP, 2010).
Dari hasil pengkajian diketahui bahwa keragaman konsumsi pangan di tingkat rumah
tangga erat hubungannya dengan ciri-ciri demografis, aspek social, ekonomi serta potensi
sumberdaya alam setempat. Akibat perbedaan tersebut ditambah dengan kendala dalam
distribusi pangan antar daerah, menyebabkan pola konsumsi pangan antar daerah akan
bervariasi. Seperti diketahui, provinsi Bengkulu terbagi dalam beberapa wilayah yang
penduduknya sangat beragam dengan baragam adat istiadatnya ( sosial budaya, ekonomi,
kebutuhan biologis) yang akan mempengaruhi pemilihan jenis makanan yang mereka
konsumsi.
Lokasi Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Model KRPL) di provinsi Bengkulu
dua diantaranya berada Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Selatan, yang masingmasing wilayah mewakili wilayah perdesaan dan perkotaan. Kedua wilayah ini memiliki
karakteristik yang berbeda terutama dari sumber pendapatan, masyarakat lokasi MKRPL
Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar sumber pendapatannya dari hasil usahatani
sedangkan masyarakat lokasi MKRPL kota Bengkulu Tengah (Perkotaan) sebagian besar
sumber pendapatannya berasal dari non usahatani. Terdapat dugaan bahwa pola konsumsi
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sangat berkaitan erat dengan pola produksi setempat. Hal ini menyebabkan munculnya
pengkajian-pengkajian yang membandingkan tingkat partisipasi konsumsi pangan dengan
tipe agroekosistem daerah (Sudaryanto dan Sayuti, 1999) karena variasi daerah menurut tipe
agroekosistem menunjukkan perbedaan sistem usahataninya. Pengkajian ini membedakan
antara wilayah perdesaan dengan perkotaan yang ditetapkan sebagai lokasi Model Kawasan
Rumah Pangan Lestari. Perbedaan sistem usahatani /usaha otomatis menunjukkan
perbedaan tingkat pendapatan yang selanjutnya menimbulkan perbedaan pola konsumsi.
Dari beberapa hal yang dikemukakan, maka secara spesifik dapat dirumuskan masalah yang
perlu diteliti yaitu: bagaimanakah pola konsumsi pangan rumah tangga di wilayah perkotaan
dan perdesaan, apakah sudah sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) serta faktor-yang
mempengaruhi pola konsumsi pangan di perdesaan dan di perkotaan.
Tujuan
Pengkajian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga
perdesaan dan perkotaan (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya
pengeluaran konsumsi pangan di lokasi MKRPL perdesaan dan diperkotaan.
METODOLOGI
Pengkajian dilakukan di lokasi MKRPL tepatnya di Desa Sulau,Kecamatan Kedurang
Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Desa Jayakarta Kecamatan Talang Empat, Kabupaten
Bengkulu Tengah pada bulan Oktober 2014 dan bulan Mei tahun 2015 atau sebelum
program MKRPL berlangsung. Sampel data adalah anggota kelompok wanita tani (KWT)
yang menjadi kooperator MKRPL. Pengambilan data dilakukan secara sampel random
sampling dengan cara wawancara menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel 40
kooperator yang terdiri dari 20 kooperator dari Sulau dan 20 kooperator dari Desa
Jayakarta.Data yang dikumpulkan meliputi: karakteristik responden, pemilikan lahan,
pendapatan, pola konsumsi pangan dan pengeluarannya. Analisis data dilakukan secara
deskriptif dan regresi linier berganda.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Kooperator
Karakteristik rumah tangga (kooperator MKRPL) di Desa Jayakarta dan Kabupaten
Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.Karakteristik kooperator di Jayakarta (Perkotaan) dan Kabupaten Bengkulu Selatan
(Perdesaan).
Uraian
Umur
Pendidikan
Pekerjaan utama
Uraian
Pendapatan

Perkotaan
41.15
8.55
Bangunan, tani dan guru
Perkotaan
1940000
92

Perdesaan
38.63
6.5
tani
Perdesaan
1017803.03
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Jumlah tanggungan Keluarga
Keluarga yang ikut usaha tani
Tegalan
Pekarangan
Kolam

2.95
0.5
140
261
1

3.45
2.27
2340
483.34
1

Umur
Umur sangat berkaitan dengan kemampuan fisik seseorang dalam kegiatan usaha,
pengalaman berusaha dan pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan yang
menyangkut dirinya, yang tentunya berpengaruh terhadap pendapatan keluarga. Pada Tabel
1, dapat dilihat bahwa umur rata-rata rumah tangga (kooperator MKRPL) di perkotaan dan
kooperator MKRPL perdesaan tidak berbeda secara nyata, sama-sama termasuk usia sangat
produktif yaitu untuk perkotaan 41,15 dengan kisaran 23-64 tahun dan di perdesaan umur
rata-rata rumah tangga kooperator 38,63 tahun dengan kisaran 19-55 tahun. Dengan
demikian diperkirakan kooperator memiliki kemauan dan kemampuan yang cukup dalam
menyikapi program.
Pendidikan
Tingkat pendidikan formal merupakan salah satu indikator untuk mengetahui
kemampuan berpikir dan kualitas seseorang. Dilihat dari pendidikan rata-rata kooperator
perkotaan (8,55 tahun) atau setingkat SMP lebih tinggi dibanding yang berada diperdesaan
(6,5 tahun) atau setingkat SD.
Pekerjaan
Ditinjau dari segi pekerjaan utama yang digeluti kooperator, untuk wilayah perdesaan
100 % petani dan sekitar 50 % memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan dan
pedagang. Sedangkan jenis pekerjaan yang digeluti kooperator perkotaan beraneka ragam
yaitu: buruh bangunan (35 %), tani (20 %), PNS (20 %) dan sisanya 25 % wiraswasta
(dagang, bengkel, Jasa salon, Pembantu Rumah tangga dll).
Pendapatan
Pendapatan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan rumah tangga dalam
berusaha dan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dan pendapatan juga dapat
berpengaruh pada pola konsumsi. Rata–rata pendapatan rumah tangga kooperator MKRPL
Perkotaan di Desa Jayakarta (Bengkulu Tengah) sebesar Rp. 1.940.000,- lebih tinggi dari
pendapatan kooperator MKRPL Bengkulu Selatan (Perdesaaan) yang sebesar Rp.
1.017.803,Jumlah tanggungan keluarga
Jumlah tanggungan keluarga dalam suatu keluarga merupakan beban keluarga dalam
penyediaan segala kebutuhan hidup, tetapi disisi lain merupakan sumber tenaga kerja untuk
melaksanakan kegiatan usaha. Jumlah tanggungan keluarga kooperator MKRPL di
perdesaan dan di perkotaan tidak berbeda nyata, di perdesaan 3,45 Jiwa dan kooperator
MKRPL di perkotaan 2, 95 jiwa.
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Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga
Pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat
kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai indikasi
perubahan tingkat kesejahteraan. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana wilayah
perdesaan dan perkotaan konsumsi pangannya, akan diuraikan gambaran tentang: konsumsi
pangan rumah tangga yang dirinci menurut jenis pangan dalam tiap kelompok pangan,
perkotaan dan perdesaan per bulan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Konsumsi pangan rata-rata per bulan pada rumah tangga kooperator MKRPL di
lokasi MKRPL perdesaan dan perkotaan.
No

Jenis pangan

1

Padi-padian (beras)

2
3

Umbi-umbian (ubijalar, ubi kayu, kentang)
Ikan
 Ikan laut
 Ikan air tawar
 Ikan asin
Daging ayam

4
5
6

7
8

9
10

11

Perkotaan
(kg)

Perdesaan

24,15

36,59

Perkotaan
171585,75

Perdesaan
256130

0,6

3,49

1800

3010

3,43
1,6
1,65
2,1

2,4
1,18
1,15
0,68

49500
25600
26400
42000

28800
18800
18400
13600

308

1,94

46200

29100

3,72
0,871
1,263
0,35
3,2
1,3

4,418
0,65
0,72
1
3,36
0,09

9300
10050
8420
1400
12800
5400

11045
5000
9600
4000
13440
630

17,25

9,61

113398,24

63934,53

6,325

3,59

66600

28050

5,05
1,6
3,1
0,55
1,2

2,93
0
2
0,47
1,72

58580
13600
6200
16500
15600

29300
0
5000
4700
18920

10,44

10,44

15660

6988

0,7
0,4
3
7,5
93
16,8

0.09
0
0
0,045
0
0

6800
6400
4500
7500
46500
8400

1080
0
0
315
0
0

17,6

12,09

162800
959.493,99

72540
642.387

Telur
Sayur-sayuran
 Kangkung
 Bayam
 Sawi
 Pare
 Terong
 toge
Kacang-kacangan (tahu, tempe dan kacang
hijau
Buah-buahan (pisang, jeruk, apel, salak,
mangga, pepaya)
Kebutuhan pokok
 minyak goreng
 susu (kaleng)
 teh (kotak)
 kopi
 gula pasir
Mie (bungkus)
Makanan ringan
 kelanting
 keripik
 chiki (bungkus)
 roti (buah)
 kue (buah)
 pisang goreng (buah)
Tembakau (bungkus)
Total

Pengeluaran (Rp)

Rata-rata angota keluarga lokasi MKRPL di perkotaan = 2,95 dan di perdesaan = 3,45

Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa konsumsi padi-padian khususnya beras untuk
lokasi MKRPL di perkotaan sebesar 24,15 kg/ bulan dengan jumlah jiwa rata-rata 2,95/KK
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lebih rendah dibanding di perdesaan dengan jumlah konsumsi sebesar 36,59 kg/bulan
dengan jumlah jiwa rata-rata 3,45/KK. Berarti untuk perkotaan perjiwa hanya
mengkonsumsi beras 8,18 kg/bulan sedangkan di perdesaan sebesar 10,65 kg/ bulan. Lebih
rendahnya konsumsi beras di perkotaan disebabkan sebagian keluarga untuk sarapan pagi
terbiasa mengkonsumsi kue / roti-rotian.
Konsumsi sumber protein hewani yang meliputi ikan daging ayam dan telur
mendapatkan proporsi yang tinggi di lokasi MKRPL perkotaan sekitar 19,77%, lebih tiggi
daripada proporsi pengeluaran untuk konsumsi beras yang hanya 17, 88 %. Sementara di
lokasi MKRPL perkotaan tingkat konsumsi hewani juga mendapatkan proporsi cukup layak
sekitar 16,92 % atau peringkat kedua setelah beras yang proporsinya tinggi (39,87%).Tetapi
bila kita bandingkan antara perkotaan dan perdesaan, tingkat konsumsi sumber protein
hewani di perkotaan lebih tinggi seperti konsumsi daging ayam di perkotaan perbulan ratarata rumah tangga sebanyak 2,1 kg sedangkan di perdesaan hanya 0,68 kg. Selain
mengkonsumsi sumber protein dari hewani, rumah tangga kooperator MKRPL juga
mengkonsumsi sumber protein nabati (kacang-kacangan) seperti tempe, tahu dan kacang
hijau dengan proporsi yang layak yaitu 11,8 % di perkotaan dan 9,98 % di perdesaan, dan
bila kita bandingkan rumah tangga kooperator di perkotaan tingkat konsumsi akan kacangkacangan lebih tinggi dari pada perdesaan.
Konsumsi sayuran dan buah-buahan pada rumah tangga kooperator di lokasi MKRPL
perkotaan dan perdesaan masih rendah, di perkotaan konsumsi sayuran dan buah-buahan
menduduki peringkat ke dua dan ketiga terendah setelah umbi-umbian yaitu 4,94 %
(sayuran) dan 6,94 % (buah-buahan). Sementara di perdesaan proporsinya sebesar 6,8 %
(sayuran) dan 4,36% ( buah-buahan). Bila kita bandingkan antara perkotaan dan perdesaan
untuk konsumsi sayuran dan buah-buahan hampir seimbang, hanya saja untuk wilayah
perkotaan jenis sayuran yang dikonsumsi lebih beragam (katuk, daun singkong, oyong, pare,
terong, labu siam dan kacang panjang).
Tingkat konsumsi kebutuhan pokok seperti gula, kopi, teh dan minyak goreng lebih
tinggi di lokasi MKPL perkotaan dibanding perdesaan, ini dapat diketahui bahwa konsumsi
kebutuhan pokok mendapatkan proporsi yang cukup tinggi (13,14 %) sedangkan di
perdesaan 10,1 %. Selain itu juga wilayah perkotaan terbiasa mengkonsumsi makanan
ringan seperti kue, roti, gorengan dan lain-lain dengan proporsi cukup layak dalam pola
konsumsi pangan bagi rumah tangga yaitu 8,34 % sedang di perdesaan proporsinya sangat
rendah, hanya 0,22 %.
Konsumsi tembakau (rokok) terlihat cukup menonjol baik di lokasi MKRPL
perkotaan maupun di perdesaan dengan proporsi 16,96 % di perkotaan dan 11,29 di
perdesaan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga
Kooperator
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga
kooperator MKRPL disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi
Pangan Rumah Tangga Kooperator
Variabel Independen
X1 (umur)
X2 (pendidikan)
X3 (jumlah anggota keluarga
X4 (luas lahan pekarangan)
X5 (pendapatan)
X6 (Asset)
Konstanta
R2
F
Durbin-Watson

Koefisien Rgresi
9785,458
11231,882
25425,585
-136,077
0,244
-0,014
37885,504
0,686
8,686
1,936

T Hitung
2,269**
0,535 ns
0,809ns
-1,67 ns
4,337***
-2,056**

Sumber: Analisis data primer, 2012
Keterangan:
*
: Signifikan pada tingkat kesalahan 10 %
** : Signifikan pada tingkat kesalahan 5 %
***: Signifikan pada tingkat kesalahan 1 %
ns: tidak signifikan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3 diperoleh nilai R2 sebesar 0,471, hal ini
menunjukkan bahwa keenam variabel bebas (umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga,
luas lahan pekarangan, pendapatan dan asset) menjelaskan variabel terikat sebesar 68,6 %
dan sisanya 31,4 % dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai F hitung sebesar 8,686 dengan
tingkat kesalahan 0,1 % secara bersama variabel independen (xi) berpengaruh nyata
terhadap variabel dependen (Y), artinya pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga
kooperator MKRPL dipengaruhi oleh variabel independen (xi).
Dari hasil uji t, diketahui untuk variabel umur, pendapatan dan asset berpengaruh
nyata terhadap besarnya pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga kooperator MKRPL
masing-masing pada tingkat kepercayaan 5 % dan 1 %, sedangkan untuk variabel
pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas lahan pekarangan tidak menunjukkan pengaruh
yang nyata terhadap pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga kooperator MKRPL.
Berdasarkan uji statistik secara parsial diketahui bahwa variabel umur dengan nilai t
hitung 2,269 , pendapatan dengan nilai t hitung 4,337 lebih besar dari nilai t-tabel (2,021)
pada tingkat kesalahan 5 %. dan nilai t tabel 2,704 pada tingkat kesalahan 1 %. Hal ini
menunjukkan bahwa umur dan pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi
pangan rumah tangga kooperator, dengan nilai koefisien regresi bertanda positip, artinya
semakin tua umur dan pendapatan seseorang akan meningkatkan besarnya pengeluaran
konsumsi pangan rumah tangga. Umur sangat berkaitan dengan kemampuan fisik seseorang
dalam kegiatan usaha, pengalaman berusaha, yang tentunya berpengaruh terhadap
pendapatan keluarga, yang secara tidak langsung berpengaruh pada besarnya pengeluaran
konsumsi pangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Penny (1994) dalam Khairil anwar
(2009) yang menyatakan besarnya konsumsi yang dapat dinikmati seseorang sangat
tergantung pada besarnya pendapatan. Sementara menurut pendapat Nicholson (1991)
dalam Khairil Anwar (2009), menyatakan bahwa persentase pendapatan yang dibelanjakan
untuk pangan cenderung turun jika pendapatannya meningkat. Namun demikian untuk
wilayah pengkajian besarnya pendapatan yang diperoleh baru mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan pangan. Sedangkan untuk variabel asset berpengaruh terhadap pengeluaran
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konsumsi pangan rumah tangga kooperator, dengan nilai regresi bertanda negative, artinya
semakin tinggi asset yang dimiliki keluarga maka pengeluaran konsumsi pangan semakin
menurun.
KESIMPULAN
1. Terdapat perbedaan pola konsumsi pangan di lokasi MKRPL perkotaan dan perdesaan
terutama padi-padian (beras).
2. Konsumsi sumber karbohidrat (beras) perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan.
3. Konsumsi sumber protein hewani (ikan, ayam, telur) dan nabati (kacang-kacangan)serta
kebutuhan pokok (minyak goreng, susu, teh dan kopi) lebih tinggidi wilayah perkotaan,
sedangkan untuk konsumsi sayuran hampir seimbang antara perkotaan dan perdesaan.
4. Di wilayah perkotaan terbiasa mengkonsumsi makanan ringan seperti kue, roti,gorengan
dan lain-lain.
5. Pendapatan rumah tangga di lokasi MKRPL perkotaan sebesar Rp.1.940.000/bln lebih
tinggi dibanding pendapatan rumah tangga di lokasi MKRPL perdesaan (Rp. 1.017.803,
03).
6. Secara keseluruhan pengeluaran untuk konsumsi pangan di perkotaan sebesar
Rp.959.493,99,-/bln, lebih tinggi di banding pengeluaran konsumsi diperdesaansekitar
Rp.642.387,-/bln.
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi pangan adalah:
umur, pendapatan dan asset.
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ABSTRAK
Pengelolaan tanaman berskala industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan
perekonomian masyarakat Indonesia adalah melalui pertanian bioindustri. Salah satunya
dengan memanfaatkan tanaman sebagai sumber energi alternatif dengan mengolah tanaman
menjadi biofuel. Pertanian bioindustri dapat menjadi alternatif pilihan sebagai bahan baku
energy untuk menggantikan BBM yang ketersediannya semakin menipis. Meningkatnya
harga bahan bakar minyak dan gas, ketahanan energy serta meningkatnya polusi lingkungan
dalam kaitannya dengan penggunaan bahan bakar merupakan penyebab bangkitnya kembali
bioindustri pada beberapa tahun terakhir (Ariati, 2006). Tujuan makalah ini adalah: 1) ingin
mengetahui potensi dan kesesuaian sumber daya; 2) mengetahui inovasi yang akan
dikembangkan di lokasi kajian. Metode yang digunakan melalui survey kepada 40
responden petani di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang
Lebong. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang menyangkut teknologi eksisting
dan permasalahan usahatani yang dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis secara diskriptif.
Hasil survey menunjukkan bahwa:1) Hasil identifikasi potensi wilayah pengkajian khusnya
kondisi tanah, pengalaman dan pengetahuan petani dalam berusahatani menjadi dasar titik
ungkit inovasi teknologi dan kelembagaan dilakukan; 2) Kegiatan inovasi teknis yang dapat
dilakukan sebanyak 6 (enam) kegiatan dan 5 (lima) inovasi kelembagaan dan sosial
Kata kunci: inovasi, teknis, sosial, bioindustri, ternak, tanaman
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian secara nasional maupun global
semakin besar. Degradasi sumberdaya pertanian, variabilitas dan ketidak pastian iklim,
konversi dan alih fungsi lahan, serta pencemaran di sektor pertanian menjadi ancaman
sekaligus tantangan dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri yang berkelanjutan.
Bioindustri adalah sistem pertanian yang mengelola dan/atau memanfaatkan secara optimal
seluruh sumberdaya hayati termasuk biomasa dan/atau limbah organik pertanian, bagi
kesejahteraan masyarakat dalam suatu ekosistem secara harmonis (SIPP, 2014).
Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian di Provinsi Bengkulu karena
menyumbangkan porsi terbesar (39,84%) dalam pembentukan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) (Badan Pusat statistik Provinsi Bengkulu, 2012). Dukungan luas wilayah,
kondisi lahan, iklim dan geografi di Provinsi Bengkulu menjadikan wilayah ini di dominasi
oleh komoditas perkebunan dan ternak. Kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas
yang dominan dan menjadi komoditas unggulan, sedangkan sapi potong merupakan
komoditas ternak utama di Provinsi Bengkulu.
99

Kumpulan Hasil Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian
BPTP Bengkulu Tahun 2015

Permasalahan dalam sistem pertanian DI Provinsi Bengkulu diantaranya adalah: (1)
Produktivitas dan kualitas produk yang rendah (2). Banyak limbah yang belum
dimanfaatkan secara optimal (3). Sangat tergantung dengan input eksternal (4). Bersifat
subsisten dan belum mempertimbangkan economic scale. Kondisi ini mengindikasikan
bahwa secara umum pertanian bioindustri belum diterapkan dan perlu diinisiasi sesuai
dengan kondisi wilayah (spesifik lokasi). Inovasi teknis dan social perlu dilakukan untuk
mengembangkan pertanian bioindustri spesifik lokasi di Provinsi Bengkulu.
Pertanian bioindustri berkelanjutan adalah konsep pembangunan pertanian masa
mendatang, memandang lahan pertanian tidak semata-mata merupakan sumberdaya alam
namun juga industri yang memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan
pangan guna mewujudkan ketahanan pangan dan non pangan yang dikelola menjadi
bioenergi, pakan, dan pupuk dengan prinsip zero waste. Prinsip dari konsep bioindustri
adalah proses produksi yang mampu menghilangkan dampak polusi dan sekaligus
menawarkan berbagai produk yang tidak merusak lingkungan. Jadi konsep ini menyediakan
berbagai siklus produk melalui proses produksi yang tidak menghasilkan polusi dan tidak
ada akhir dari sebuah produk setelah selesai digunakan, dan tidak menjadi sampah. Produkproduk dalam suatu proses akan menjadi residual yang tetap dapat digunakan kembali
sebagai input bagi proses lainnya yang biasa disebut zero waste.
Pengelolaan tanaman berskala industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan
perekonomian masyarakat Indonesia adalah melalui pertanian bioindustri. Salah satunya
dengan memanfaatkan tanaman sebagai sumber energi alternatif dengan mengolah tanaman
menjadi biofuel. Pertanian bioindustri dapat menjadi alternatif pilihan sebagai bahan baku
energy untuk menggantikan BBM yang ketersediannya semakin menipis. Meningkatnya
harga bahan bakar minyak dan gas, ketahanan energy serta meningkatnya polusi lingkungan
dalam kaitannya dengan penggunaan bahan bakar merupakan penyebab bangkitnya kembali
bioindustri pada beberapa tahun terakhir (Ariati, 2006).
Tujuan
Tujuan kajian ini adalah untuk: 1) mengetahui potensi dan kesesuaian sumber daya;
2) mengetahui inovasi yang akan dikembangkan di lokasi kajian
METODOLOGI
Kegiatan survey dilakukan pada bulan Maret – April 2015 di Desa Air Meles
Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Responden yang diambil
sebanyak 40 petani yang merupakan perwakilan kelompok tani yang bergerak di bidang
peternakan, tanaman pangan, perkebunan dan pengolahan hasil. Pendekatan yang digunakan
adalah Particypatory Rural Appraisal (PRA), data yang dikumpulkan berupa data eksisting
usahatani yang selanjutnya dilakukan tabuasi dan dianalisis secara diskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lokasi Bioindustri Integrasi Tanaman-Ternak
Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong berada
pada koordinat LS : 3O27’721” BT : 102O32’419”, ketinggian 747 m dpl. Topografi,
berbukit dan ketinggian tempat antara ±250-1000 mdpl.Pada umumnya tekstur tanah
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lempungan dengan warna tanah hitam, Luas wilayah desa yaitu 270 ha terdiri dari 5 (lima)
dusun. Jumlah penduduk 4.080 jiwa, laki-laki 2.448 jiwa, dan perempuan 1.632 jiwa,
dengan mata pencaharian 46,48 % sebagai petani/buruh tani, pedagang keliling 0,11%,
peternak 1,56 %, karyawan swasta 1,67 %, PNS/TNI/POLRI 1,42 % dan lain-lain 6,94%.
Analisa tanah dilakukan untuk mengetahui kondisi biofisik sebagai syarat teknis
budidaya. Kesuburan lahan berhubungan langsung dengan kandungan unsur hara tanah yang
dapat digunakan oleh tanaman. Kandungan unsur hara tanah sawah, kopi dan sayuran
berdasarkan analisa di Laboratorium Tanah BPTP Bengkulu seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisa tanah sawah, kopi, dan sayuran di Desa Air Meles
Bawah Kabupaten Rejang Lebong.
No

Jenis Sampel

N

P

K

1
2
3
4
5

260 sayuran um 0-30 cm
260 sayuran um 03 30-60 cm
Um 02 kopi 0-30 cm
Um 02 kopi 30-60 cm
255 air meles um 01 0-20 cm

0.47
0.28
0.54
0.36
0.58

3.94
0.76
2.01
2.19
4.94

0.51
0.20
0.28
0.10
0.70

COrganik
4.45
3.49
7.87
7.12
3.95

pH
6.18
6.92
6.13
6.61
6.22

Sumber: Lab. Tanah BPTP Bengkulu, Analisis tanah 2015

Berdasarkan hasil analisa, status tanah sayuran unsur N berada pada kondisi sedang,
unsur P pada kondisi rendah, unsur K pada kondisi sedang, unsur C-Organik pada kondisi
tinggi, dan pH tanah pada kondisi agak masam. Pada status tanah tanaman kopi unsur N
berada pada kondisi sedang, unsur P pada kondisi sangat rendah, unsur K pada kondisi
rendah, unsur C-Organik pada kondisi sangat tinggi, dan pH tanah pada kondisi agak
masam. Pada status tanah tanaman kopi unsur N berada pada kondisi sedang, unsur P pada
kondisi sangat rendah, unsur K pada kondisi rendah, unsur C-Organik pada kondisi tinggi,
dan pH tanah pada kondisi agak masam.
Dengan status hara tersebut, untuk meningkatkan produksi diperlukan penambahan
pupuk N, P, dan K serta penggunaan pupuk kompos untuk menambah kesuburan tanah.
Penambahan pupuk dapat menggunakan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Pada
penggunaan pupuk majemuk, unsur yang memiliki kadar rendah dijadikan sebagai dasar
perhitungan.
Pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan
tanah yang pada akhirnya memiliki dampak positif pada peningkatan hasil panen, sehingga
mewujudkan usaha agribisnis yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
Hasil Survey Petani
Hasil survey awal menunjukkan pengetahuan petani tentang komponen teknologi
usahatani sapi masih 55,4% dan yang telah menerapkan komponen teknologi baru 37%. Hal
ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang
komponen teknologi ternak sapi, dan peningkatan motivasi petani agar mau menerapkan
teknologi budidaya (Tabel 2).
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Tabel 2. Teknologi yang sudah diketahui dan diterapkan dalam usaha sapi
Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten
Rejang Lebongtahun 2015.
Komponen teknologi
Penggunaan bibit unggul
Perkandangan dan sanitasi lingkungan
Kebersihan dan kesehatan ternak
Pemberian pakan hijauan
Pemberian pakan tambahan (konsentrat)
Pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan
Pengawetan dan Pengolahan Pakan
Perkawinan secara alam
Perkawinan buatan/IB
Pemanfaatan dan pengolahan kotoran sapi
Rata-rata

Diketahui *)
65%
76.50%
80%
70%
25%
42.50%
17.50%
87.50%
25%
65%

Diterapkan*)
35%
55%
55%
62.50%
2.50%
22.50%
5%
75%
10%
47.50%

55,4%

37%

Pada pelaksanaan pengkajian, komponen teknologi yang telah diketahui oleh petani
namun belum sepenuhnya dilaksanakan akan menjadi perhatian dan diharapkan adanya
perubahan perilaku petani terhadap penerapan komponen teknologi tersebut. Berdasarkan
kondisi tersebut, maka inovasi teknologi yang harus dilakukan adalah: 1) perbaikan pakan
melalui teknologi fermentasi kulit kopi dan amoniasi jerami padi, 2) teknologi pembuatan
pupuk kandang dan pupuk cair (bio urine), 3) teknologi pembuatan biogas.
Apabila pada lokasi ini akan dikembangkan bio gas, potensinya untuk Provinsi
Bengkulu masih cukup besar. Setiap 1 ekor ternak sapi/kerbau dapat dihasilkan ± 2m3
biogas/hari. Potensi ekonomis Biogas adalah sangat besar, hal tersebut mengingat bahwa 1
m biogas dapat digunakan setara dengan 0,62 liter minyak tanah (Ali, dkk). Residu
pembuatan biogas, dalam bentuk kompos merupakan sumber pupuk organik bagi tanaman,
sekaligus sebagai pembenah tanah (soil amendment) (Haryanto,B., 2009).
Pada usahatani kopi, penerapan teknologi budidaya masih sangat rendah, petani yang
telah menerapkan teknologi budidaya kopi sebanyak 40,91% dan yang belum melaksanakan
teknologi budidaya kopi sebanyak 59%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk
meningkatkan penerapan teknologi budidaya kopi, dan peningkatan motivasi petani agar
mau menerapkan teknologi budidaya (Tabel 3).
Berdasarkan Tabel 3, tingkat penerapan teknologi budidaya kopi oleh petani masih
sangat rendah. Titik ungkit tertinggi antara lain panen merah dan penggunaan mesin
pengupas. Pada pelaksanaanya, petani belum melakukan seleksi buah masak. Oleh karena
itu rekomendasi teknologi yang dapat dilakukan adaalah: 1) pemupukan menggunakan
pupuk kandang dan biourine, 2) peremajaan tanaman dengan sistem tag end, 3) pemanfaatan
limbah tanaman (kulit kopi, daun segar, naungan/gamal) untuk pakan ternak, 4) panen
merah, 5) penggunaan mesin pengupas, dan 6) melakukan penjemuran di lantai jemur.
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Tabel 3. Tingkat Penerapan Teknologi Budidaya Kopi di Desa Air Meles Bawah Kecamatan
Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.
Tingkat Penerapan Teknologi Budidaya
Kopi

Ya

Tidak

Keterangan

Penggunaan Klon unggul

29%

71 %

var. sidodadi

Melakukan peremajaan tanaman
Jarak tanam : 2 x 2 m
Pemupukan 2 x /tahun
Pemangkasan tanaman Naungan
Pemanfaatan limbah tanaman naungan/
gamal untuk pakan ternak
Pemangkasan tunas wiwilan (4-6 kali)
Panen : waktu (april-Agustus)

57 %
57 %
14 %
71 %

43 %
43 %
86 %
29 %

kp kl, tag ent

29 %

71 %

50 %
100 %

50 %
-

-

100 %

43 %
40,91%

100 %
56 %
59%

Panen : petik merah
Penggunaan mesin pengupas
Penjemuran di lantai jemur
Rata-rata

pakan ternak,
pupuk,kayu bakar

petik tidak diseleksi,
sudah ada yang merah
langsung dipetik semua

Sumber: data primer terolah

Kulit kopi merupakan limbah yang cukup melimpah, karena jumlahnya mencapai 4550% dari berat kopi yang dipanen. Dalam setiap ton buah basah diperoleh 200 kg kulit kopi
kering. Hasil analisis kesetimbangan massa buah kopi diperoleh bahwa dari 100 kg buah
kopi yang diolah kering akan diperoleh 29 kg (29%) gelondong kering yang terdiri dari
15,95 kg biji kopi (55%) dan 13,05 kg kulit gelondong kering (45%). Kulit gelondong
kering terdiri kulit cangkang, lendir dan kulit buah dengan perbandingan bobot kering 11,9 :
4,9 : 28,7 (Widyotomo, 2013). Kandungan nutrisi dari kulit kopi cukup baik berpotensi
untuk dikonversi menjadi sumber bahan baku pakan ternak. Zainuddin dan Murtisari (1995)
melaporkan bahwa kulit buah kopi potensial untuk digunakan sebagai bahan pakan ternak
ruminansia. Kandungan zat nutrisi yang terdapat pada kulit buah kopi diantaranya adalah
protein kasar sebesar 10,4%, serat kasar sebesar 17,2% dan energi metabolis 14,34 MJ/kg
relatif sebanding dengan zat nutrisi rumput. Fermentasi limbah kulit kopi dengan
Aspergillus niger mampu meningkatkan nilai gizi limbah kopi yang ditunjukkan dengan
meningkatnya protein dari 6,67% menjadi 12,43% dan menurunkan kadar serat kasar dari
21,4% menjadi 11,05%. Limbah kulit buah kopi dapat menggantikan 20% kebutuhan
konsentrat komersial yang digunakan sebagai pakan ternak, dan menekan biaya pakan
hingga 30% (Rathinavelu & Graziosi, 2005).
Tingkat penerapan teknologi budidaya cabe masih sangat rendah. Petani yang telah
menerapkan teknologi budidaya cabe sebanyak 36,67% dan yang belum melaksanakan
teknologi budidaya cabe sebanyak 63,33%. Sedangkan tingkat penerapan teknologi
budidaya tomat masih sangat rendah. Petani yang telah menerapkan teknologi budidaya
tomat sebanyak 38,89% dan yang belum melaksanakan teknologi budidaya tomat sebanyak
61,11%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk meningkatkan penerapan teknologi
budidaya sayuran, dan peningkatan motivasi petani agar mau menerapkan teknologi
budidaya. Hal inilah menjadi dasar tindakan pelaksanaan yang dimulai dari titik ungkit
tinggi yang dimiliki petani (Tabel 4).
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Tabel 4. Tingkat penerapan teknologi budidaya sayuran di Desa Air Meles Bawah
Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015
Cabe
Penerapan Teknologi
Varietas (unggul spesifik lokasi)
Penggunaan mulsa
Pemupukan dengan biourine
Pemupukan dengan pupuk kompos (sapi)
Pemupukan dengan pupuk kandang (sapi) + kimia
Tidak menggunakan pestisida kimia
Rata-rata

Tomat

Ya

Tidak

Ya

Tidak

60
60
0
0
80
20

40
40
100
100
20
80

33,33
66,67

100,00
33,33

66.67
33.33
100
100
0
66.67

36,67

63,33

38,89

61,11

Tabel 4. Menunjukkan bahwa komponen teknologi sayuran yang belum diterapkan
oleh petani adalah pemupukan menggunakan kompos dan pemanfaatan bio urine sebagai
pupuk dan pestisida nabati, 80% petani sayuran menggunakan pupuk kandang yang belum
diolah dan pupuk kimia. Oleh karena itu, pada kegiatan integrasi tanaman ternak akan
dilakukan pembuatan pupuk kompos (POP) dan Bio urine sebagai pupuk cair (POC),
penggunaan varietas unggul dan penggunaan mulsa.
Pembuatan pupuk kompos dari limbah ternak yang dicampur dengan jerami padi
memiliki kandungan hara yaitu: pH (7,15); N-total (0,64 %), C-organik (9,31 %), P2O5
(0,02 %), K2O (0,59 %), dan C/N (14,55) (Elma Basri). Standar kualitas kompos
berdasarkan SNI 19-7030-2004 minimum mengandung Nitrogen (N) 0,40%, Fosfor (P2O5)
0,1% danKalium (K2O) 0,20%. Kandungan N dalam kompos berasal dari bahan organic
kompos yang didegradasi oleh mikroorganisme, sehingga berlangsungnya proses degradasi
(pengomposan) sangat mempengaruhi kandungan N dalam kompos. Kandungan (P2O5)
dalam komposan diduga berkaitan dengan kandungan N dalam komposan. Kalium (K2O)
tidak terdapat dalam protein, elemen ini bukan elemen langsung dalam pembentukan bahan
organik, kalium hanya berperan dalam membantu pembentukan protein dan karbohidrat.
Kalium digunakan oleh mikroorganisme dalam bahan substrat sebagai katalisator, dengan
kehadiran bakteri dan aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kandungan kalium. Imbangan feses sapi potong dan sampah organic 25 : 75 menghasilkan
kualitas kompos terbaik (N = 2.18%; P = 1,17% dan K = 0,95% ) (Hidayati dkk., 2010).
Berdasarkan potensi desa yang ada, dirancang sistem dan mekanisme pertanian
bioindustri spesifik lokasi seperti berikut.
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Gambar 1.Rancangan sistem dan mekanisme pertanian bioindustri integrasi tanaman-ternak
di Provinsi Bengkulu
Integrasi ternak sapi dengan tanaman kopi adalah integrasi utama dalam konsep
Bioindustri spesifik Bengkulu. Ternak sapi mengeluarkan feses dan urine. Feses ini sebagai
pupuk organik yang langsung diberikan kepada tanaman kopi. Bagian lain dari kotoran
ternak sapi adalah dalam bentuk cairan yaitu urine. Bagian cairan ini difermentasi atau
diolah menjadi pupuk cair dan pestisida organik yang diberikan kepada tanaman kopi.
Keterkaitan antara tanaman dengan ternak sapi dalam satu sistem usahatani terpadu
dapat dikembangkan secara berkelompok dalam kawasan perkebunan. Dengan pola ini
petani mendapatkan sumber income dari dua komoditas yang diusahakan, disamping
kemungkinan penurunan biaya produksi baik pada usaha tanaman maupun usaha ternaknya
dengan munculnya kondisi saling menunjang diantara kedua usaha komoditas tersebut.
Manajemen yang diaplikasikan adalah 'zero waste' dan 'zero cost' (Priyanti dan Djajanegara,
2004).
Penggunaan pupuk kandang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah
(Soetanto Abdoelah, 2013). Pupuk kandang dapat mensuplai semua nutrisi yang diperlukan
tanaman kopi walaupun dalam jumlah kecil. Nitrogen dan kalium merupakam unsur hara
paling penting untuk memperoleh produksi tinggi pada tanaman kopi. Dalam kurun waktu 1
tahun satu ekor sapi dewasa dapat menghasilkan kompos 963,65 kg dengan kadar air 20%
(Adijaya dan Yasa, 2013). Kadar rata-rata unsur hara dalam pupuk kandang untuk masingmasing unsur hara adalah sebagai berikut: N 0,5%; P 0,25%; K 0,4%; Na 0,08%; S 0,02%;
Zn 0,004%; Co 0,0003%; Mg 0,007%; Fe 0,45%).
Seekor sapi dapat menghasilkan kotoran (feses) sebanyak 8-10 kg setiap hari. Dari
kotoran sapi sebanyak ini dapat dihasilkan 4-5 kg pupuk organik/hari setelah melalui
pemroresan. Penggunaan pupuk organik pada lahan sawah rata-rata 2 ton/ha/musim,
sehingga pupuk organik yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi
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lahan sawah seluas 1,8 – 2,7 ha untuk dua musim tanam padi (Badan Litbang Pertanian,
2002).
Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, dapat diketahui inovasi yang akan
dikembangkan dalam model system pertanian bioindustri yang spesifi lokasi adalah:
1. Inovasi Teknologi
 Peremajaan tanaman kopi dengan sistem Tag End /plagiotrop menggunakan entres
unggul Sintaro-1, Sintaro-2, dan C-hasen seluas 2 ha dan perluasan 10 ha
 Pemupukan tanaman kopi dengan penambahan pupuk kompos dan pengurangan
pupuk kimia
 Implementasi produk pakan lokal pada sapi
 Perbaikan kanadang ternak untuk memisahkan kotoran padat dan cair
 Pembuatan bio urine dan kompos padat
 Implementasi bio urine dan kompos pada tanaman sayuran (cabe, Kobis), padi dan
kopi
2. Inovasi Kelembagaan dan Sosial
 Pembenahan struktur organisasi kelompok tani
 Dinamika kelompok (pengaktifan pertemuan rutin kelompok)
 Pembenahan ruang pertemuan kelompok tani dan display
 Pembuatan etalase dan kemasan produk
 Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan persepsi petani terhadap inovasi baru
KESIMPULAN
1.

2.

Hasil identifikasi potensi wilayah pengkajian khusnya kondisi tanah, pengalaman dan
pengetahuan petani dalam berusahatani menjadi dasar titik ungkit inovasi teknologi dan
kelembagaan dilakukan
Kegiatan inovasi teknis yang dapat dilakukan sebanyak 6 (enam) kegiatan dan 5 (lima)
inovasi kelembagaan dan sosial
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ABSTRAK
Sebagian besar komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Kelurahan Rimbo Kedui
Kabupaten Seluma masih diusahakan secara monokultur dan belum ke pola usahatani
tanaman multikultur maupun integrasi tanaman-ternak. Sistem integrasi tanaman-ternak
memiliki potensi besar untuk pengembangan bioindustri. Berkelanjutan, meminimalkan
limbah, ramah lingkungan, memaksimalkan pendapatan melalui peningkatan nilai tambah
serta mempertimbangkan economic scale merupakan prinsip dasar dalam sistem pertanian
bioindustri. Ketersediaan sumberdaya alam (berupa sawah dan ternak sapi), jumlah
sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang cukup, serta kelembagaan pendukung yang
cukup sesuai merupakan kekuatan yang besar bagi pengembangan bioindustri di Kelurahan
Rimbo Kedui Kabupaten Seluma. Selain itu, dorongan dari pihakpemerintah dan pemangku
kepentingan serta tersedianya inovasi teknologi bioindustri juga akan sangat membantu
percepatan perkembangandimaksud. Berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan daerah
akan memfasilitasi implementasiberbagai program pengembangan bioindustri. Tantangan
terbesar adalah masih kurangnya sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang terampil dan
berwawasan bioindustri luas serta kinerja kelembagaan pendukung yang belum optimal dan
berwawasan ramah lingkungan dengan manajerial yang handal dan profit oriented. Secara
eksternal, tantangan pengembangan bioindustri adalah belum terbentuknya sistem
pemasaran dan jaringan pemasaran (marketing agents) produk bioindustri. Oleh karena itu,
perlu inovasi teknologi dari yang bersifat aplikatif sampai dengan yang komplek sebagai
upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk, diversifikasi produk yang bersifat ramah
lingkungan dan berkelanjutan serta efisien. Pertanian ramah lingkungan merupakan konsep
model yang bertujuan agar kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan, dengan tetap
memperhatikan keterkaitan antara ekologi, ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kata kunci : integrasi tanaman-ternak, bioindustri,peluang, tantangan
PENDAHULUAN
Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian di Provinsi Bengkulu karena
menyumbangkan porsi terbesar (38,93%) dalam pembentukan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2013).Sebagian besar komoditas
tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Bengkulu masih diusahakan secara monokultur
dan belum ke pola usahatani tanaman multikultur maupun integrasi tanaman-ternak. Kondisi
ini banyak menimbulkan permasalahan dalam sistem pertanian yang diantaranya adalah: (1).
Produktivitas dan kualitas produk yang rendah; (2). Banyak limbah yang belum
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dimanfaatkan secara optimal; (3). Sangat tergantung dengan input eksternal; dan (4).
Bersifat subsisten dan belum mempertimbangkan economic scale.
Berkelanjutan, meminimalkan limbah, ramah lingkungan, memaksimalkan
pendapatan melalui peningkatan nilai tambah serta mempertimbangkan economic scale
merupakan prinsip dasar dalam sistem pertanian bioindustri. Menurut Hendriadi dalam
Gunawan dan Talib C (2014), sistem pertanian bioindustri adalah sistempertanian yang
mengelola dan mengoptimalkanpemanfaatan sumberdaya hayati termasuk biomasa
danlimbah pertanian bagi kesejahteraan masyarakat dalamsuatu ekosistem dengan
menerapkan ilmu pengetahuandan teknologi. Oleh karena itu, sistempertanian ini akan
menghasilkan produk pangan danbioproduk baru bernilai tinggi, tanpa limbah (zerowaste),
kilang biologi (biorefinery) dan berkelanjutan(FKPR Kementan dalam Gunawan dan Talib
C, 2014).
Integrasi tanaman-ternak merupakan salah satu upaya dan dukungan dalam
mewujudkan sistem pertanian bioindustri. Manfaat dari implementasi integrasi tanaman
ternak diantaranya adalah: (1). Diversifikasi penggunaan sumberdaya produksi; (2).
Mengurangi resiko dalam sistem usahatani; (3). Efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja;
(4). Efisiensi penggunaan komponen produksi; (5). Mengurangi ketergantungan energi
kimia dan energi biologi serta masukan sumberdaya lainnya dari luar; (6). Sistem ekologi
lebih lestari dan tidak menimbulkan polusi (ramah lingkungan); (7). Meningkatkan output;
(8). Mengembangkan rumah tangga petani lebih stabil melalui peningkatan
pendapatan(Devendera, 1993).
Salah satu contoh sistem pertanian bioindustri di Indonesia adalah di Kebun
Percobaan (KP) Manoko. KP Manoko adalah salah satu KP Badan Pengkajian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang telah mengimplementasikan model pertanian
bioindustri dari hulu hingga hilir pada pengembangan tanaman atsiri terpadu. Minyak atsiri
diekstrak dari daun serai wangi melalui proses penyulingan. Hasil ekstraksi kemudian diolah
menjadi berbagai macam produk, diantaranya sabun antiseptik, penolak nyamuk, dan
ramuan aditif untuk bahan bakar. Limbah dari proses tersebut dimanfaatkan sebagai pakan
hijauan untuk sapi perah yang menghasilkan susu dan anak sapi yang bernilai jual tinggi.
Kotoran sapinya diproses kembali menjadi biogas untuk bahan bakar mesin suling (Zubaidi,
2014).
Di Provinsi Bengkulu, sistem pertanian bioindustri belum diterapkan dan perlu
diinisiasi penumbuhannya sesuai dengan kondisi wilayah (spesifik lokasi). Padi dan sapi
merupakan komoditas unggulan dan diusahakan oleh sebagian besar masyarakat tani di
Provinsi Bengkulu. Selama ini, kedua usaha pertanian tersebut dilaksanakan secara terpisah
dan belum diusahakan secara terintegrasi, sehingga masing-masing mempunyai
permasalahan yang spesifik. Jika keduanya diusahakan secara terintegrasi, maka keduanya
saling bersinergi dan dapat saling melengkapi satu dengan lainnya.
Potensi pupuk organik padat yang berasal dari satu ekor sapi dewasa selama satu
tahun mencapai 2 ton/tahun yang dapat digunakan sebagai pupuk organik pada lahan padi
(Gunawan, 2014). Sementara potensi jerami padi mencapai 50% dari produksi gabah kering
panen (Yunilas, 2009).Usaha pemeliharaan ternak sapi pada daerah persawahan akan
bermanfaat ganda yaitu; jerami padi sebagai pakan yang tersedia sepanjang tahun dengan
jumlah yang tidak terbatas dengan harga murah dan sebagai sumber pupuk kandang bisa
menjadi hasil sampingan bernilai ekonomi tinggi. Pupuk kandang tersebut dapat menjadi
bahan pupuk organik untuk tanaman padi dan tanaman lainnya (Zulbardi dkk, 2001).

109

Kumpulan Hasil Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian
BPTP Bengkulu Tahun 2015

Kedua komoditas tersebut dapat diintegrasikan dalam upaya membangun model
sistem pertanian bioindustri yang spesifik lokasi di Provinsi Bengkulu. Pada integrasi ini,
ternak merupakan komponen pendukung dari usahatani padi. Komoditas padi yang lebih
diprioritaskan dan difokuskan dalam peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan
pemanfaatan limbahnya. Integrasi padi-sapi potong memiliki prospek yang cerah sebagai
embrio berkembangnya agribisnis yang berdaya saing dan memiliki keunggulan spesifik.
Tujuan
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan peluang pengembangan
bioindustri berbasis integrasi padi-sapi di Kabupaten Seluma.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan pada bulan Mei 2015 di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan
Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Pengkajian dilaksanakan melalui kegiatan Participatory
Rural Appraisal (PRA) untuk menggali potensi dan peluang pengembangan bioindustri
padi-sapi di Kelurahan Rimbo Kedui. PRA dibatasi pada penggalian informasi yang
berhubungan dengan kegiatan usahatani padi dan ternak sapi. Metode PRA yang
dilaksanakan meliputi pembuatan peta desa, pembuatan transek dan penetapan prioritas
masalah. Informasi diperoleh berdasarkan data sekunder, wawancara dengan petani,
wawancara dengan key person (tokoh masyarakat, kepala desa, dan ketua kelompok tani),
pengamatan langsung ke lapangan (observasi), diskusi/curah pendapat dengan masyarakat
desa.
Tahapan PRA yang dilaksanakanterdiri dari: (1) Pengumpulan data sekuder melalui
pengumpulan daftar isian potensi desa/profil desa dan peta desa. Data tersebut diresume
untuk mengetahui potensi sumber daya di Kelurahan Rimbo Kedui. (2) Wawancara dengan
anggota kelompok tani untuk menggali secara mendalam profil anggota kelompok tani,
teknologi eksisting dalam usaha tani padi dan ternak sapi, serta penggalian informasi
masalah dan potensi yang dimiliki. (3) Kunjungan lapangan dan diskusi kelompok dengan
tujuan untuk membuat peta transek (irisan bumi) dan menggali masalah dan peluang
pengembangan bioindustri padi-sapi serta identifikasi inovasi yang akan dilakukan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Pengembangan Bioindustri
Karakteristik Usahatani Kelurahan Rimbo Kedui
Karakteristik tanah di wilayah Kelurahan Rimbo Kedui adalah tanah hitam
lempungan dengan kandungan gambut tinggi dan regosol endapan dengan kedalaman 0,15
m, kemiringan tanah antara 2-80. Kondisi lahan pertanian yang diusahakan antara lain sawah
irigasi, tadah hujan, lahan kering dan rawa. Usahatani yang menjadi mata pencaharian
utama masyarakat Kelurahan Rimbo Kedui antara lain tanaman padi, kelapa sawit dan
peternakan sapi. Pembagian tanah menurut ekosistem dan penggunaannya disajikan pada
Tabel 1 dan Tabel 2.
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Tabel 1. Luas lahan menurut subsektor usahatani Kelurahan Rimbo Kedui Tahun
2014/2015.
No
1.

2.

3.

4.

Subsektor/komoditi

Luas lahan (ha)/
populasi (ekor)

Tanaman pangan dan
hortikultura:
a. Padi sawah
b. Jagung
c. Kacang tanah
d. Sayuran/cabe merah
e. Ubi kayu
f. Ubi jalar
g. Jeruk
h. Semangka
Tanaman perkebunan :
a. Kelapa sawit
b. Karet
c. Kelapa
Peternakan :
a. Ayam Buras
b. Sapi
c. Kambing/domba
d. Enthok/bebek
Perikanan :
a. Kolam/tebat

Produksi rata-rata Total produksi
(ton/ha)/ (kg/ekor)
(ton/th)

395
30
10
5
8
20
1
5

6,5
5,5
2
1
8
7
25
20

2.054
165
20
5.000
64.000
140.000
25.000
100.000

296,5
3

2,50 9(bln)
40.000 butir

741,25 (bln)
120.000 butir

5.300
310
531
1200

1
100
45
1,5

5.300
31.000
23.895
1.800

12.000

1kg/ekor

12.000

Sumber data : Ketua Kelompok Tani

Tabel 2. Pola usahatani di Kelurahan Rimbo Kedui Tahun 2015
No.

Uraian
1

1.

2.

3.

4.

2

Bulan
3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

Lahan sawah
 Padi sawah
 Padi sawah
 Palawija
Lahan pekarangan
 Buah-buahan
 Sayuran
Peternakan
 Ternak besar
 Unggas
Perikanan
 Kolam

Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang utama ditanam oleh petani. Dalam
satu tahun ada tiga musim tanam. Tanaman padi ditanam pada dua musim pertama, pada
musim kedua ditanami dengan tanaman palawija terutama jagung. Produksi tanaman
pangan, palawija, dan hortikultura di Kelurahan Rimbo Kedui masih dapat ditingkatkan.
Beberapa upaya dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan, palawija, dan
hortikultura antara lain :
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1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi dan palawija dengan cara penerapan
teknologi buidaya yaitu penggunaan varietas unggul dan mutu benih, pengolahan tanah,
pengaturan jarak tanam, pemupukan sesuai anjuran, pengendalian hama penyakit serta
panen dan pascapanen menjadi lebih baik dan meningkat dari sebelumnya. Disamping
itu manajemen yang baik dengan melaksanakan intensifikasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman hortikultura dan buah-buahan
yang meliputi cabe, ubi kayu, ubi jalar, semangka, jeruk melalui penerapan teknologi dan
peningkatan perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) petani.
Pengelolaan usaha peternakan, khususnya sapi sudah dilakukan secara intensif yaitu
dikandangkan dengan pemberian pakan yang baik oleh peternak. Potensi pakan di wilayah
Kelurahan Rimbo Kedui masih banyak sehingga populasi ternak sapi masih dapat
ditingkatkan. Minimnya pengetahuan petani tentang pemanfaatan dan pengolahan pakan
berbasis jerami serta hijauan pakan ternak yang memiliki nilai gizi yang baik bagi ternak
mereka, menjadi salah satu pembatas dalam peningkatan kapasitas pemeliharaan ternak.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam bidang peternakan, antara lain adalah :
1. Meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi, kambing, ayam buras, itik melalui
cara penerapan usahatani yang lebih baik.
2. Meningkatkan penerapan teknologi pemeliharaan sapi, kambing, domba, ayam buras
dan enthok dengan penggunaan bibit unggul, sistem perkandangan, pemberian pakan.
3. Pengembangan hijauan makanan ternak melalui pembibitan rumput unggul.
Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian di Kelurahan Rimbo Kedui
Tingkat penerapan teknologi pada tanaman pangan di Kelurahan Rimbo Kedui diukur
dengan menggunakan lima indikator, meliputi benih varietas unggul, pengolahan tanah,
pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, pengairan, dan pasca
panen. Tingkat penerapan komponen teknologi pada budidaya tanaman pangan di
Kelurahan Rimbo Kedui tergolong dalam kategori tinggi. Dari lima komponen yang
menjadi indikator, terdapat komponen benih, pengolahan tanah dan pasca panen yang
terkategori tinggi. Hal ini menjadikan produktivitas tanaman pangan di Kelurahan Rimbo
Kedui tergolong tinggi. Karena komponen teknologi pasca panen tidak berkaitan langsung
dengan peningkatan produktivitas.
Kesadaran masyarakat pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian merupakan
modal yang besar. Penerimaan terhadap teknologi yang baru begitu mudah sehingga
langsung dapat diterapkan. Inovasi teknologi baru di wilayah Kelurahan Rimbo Kedui selalu
diharapkan. Tingkat adopsi teknologi beberapa komoditas tanaman secara rinci disajikan
pada Tabel 3.
Tabel 3. Tingkat penerapan teknologi usahatani tanaman pangan dan perkebunan
di Kelurahan Rimbo Kedui Tahun 2015
No.
1.
2.
3.
4.

Komoditi
Padi sawah
Jagung
Kacang tanah
Cabai

Benih
(%)
90
90
60
85

Pengolahan
Tanah (%)
95
60
70
60

Pemupukan
(%)
40
25
10
30

Kelembagaan Tani Kelurahan Rimbo Kedui
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Pengairan
(%)
50
20
20
30

Pasca Panen
(%)
60
75
80
80
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Kelembagaan petani yang ada di Kelurahan Rimbo Kedui terdiri dari kelompok tani
dan gabungan kelompok tani. Didamping itu ada kelompok perkebunan, kelompok wanita
tani (KWT), kelompok ternak dan kelompok pengolahan hasil. Untuk mendukung
pemberdayaan kelompok tani ada beberapa lembaga antara lain RMU, kios pupuk, RPH dan
pasar. Data kelompok tani disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Data kelompok tani Kelurahan Rimbo Kedui Kabupaten Seluma Tahun 2015.
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.

Nama Poktan

Harapan Maju
Margo Suko I
Panca Usaha
Rimbo Damar
Serunting Sakti
Tunas Harapan
Tunas Harapan II
Rawa Sari (perkebunan)
KWT Melati II
KWT Harapan Maju
Sumber Makmur (ternak)
Sauyunan
Alhasnah (olah hasil)
Sauyunan Wanita (telur
asin)
Mawar (opak)
Ketela (keripik)
Ina (tempe)

Jumlah
anggota
(orang)

Luas
lahan
(ha)

Pengurus
Ketua

Sekretaris

27
33
46
27
24
22
25
25

19
21
27,25
19
27
21,25
22
22,75

Mispan
Boirin
Sarmin
Usep
Syahiril
Akraludin
Suparma
Sugito

Nurhakim
Puji Lestari
Dahniar
Yadi
Mulyan
Eri D
Subarna

Ratim
Suwito
Heriadi
Sopian T
Deti H
Sarmanul H
Rasdi

20
25
15
14
15
15
15
10
10

0,50
0,70
-

Meli A
Sumi L
Boirin
Usep
Yoto
Sabidah
Upik
Rohayati
Narti

Ridwan
Titi Elmi
Da

Sujadi
Yunarti
-

Suyotok
Baharudin
Alip S.

Gupuh
Ade a.
Sugianto

Bendahara

Terdapat beberapa lembaga masyarakat dan kepemudaan yang mendukung kegiatan
pembangunan di Kelurahan Rimbo Kedui. Lembaga masyarakat dan kepemudaan yang
berada di Kelurahan Rimbo Kedui disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Lembaga masyarakat dan kepemudaan di Kelurahan Rimbo
Kedui Tahun 2015
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nama Lembaga
Gabungan Kelompok Tani
Kelompok Tani, Ternak, Perkebunan dan KWT
Kelompok Majlis Taklim
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Karang Taruna
KUD
Pos KB/ Posyandu
PKK

Jumlah
1
12
1
5
1
1
1

Lembaga yang ada di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan,
Kabupaten Seluma terdiri dari karang taruna, remaja masjid, kelompok tani, posyandu,
pasar, PAUD/SD/SMA, PKK, Majlis Taklim, Koperasi, KUBE. Karang taruna, majlis
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ta’lim, masjid saling beririsan satu dan yang lain dan beririsan dengan masyarakat. Hal ini
berarti ketiga organisasi tersebut saling berpengaruh dan sangat berperan dalam masyarakat
terutama masjid. PAUD, SD dan SMA sudah sangat berperan dalam masyarakat, terutama
dalam kegiatan pendidikan di Kelurahan Rimbo Kedui. Posyandu, Puskesmas dan PKK
sangat berperan dalam pembangunan di bidang kesehatan.
Mayoritas masyarakat telah memanfaatkan sarana dan pra sarana posyandu dan
Puskesmas dengan dukungan penuh dari PKK. Kios tani memberikan dukungan yang besar
terhadap pertanian, perkebunan dan peternakan. Kelompok tani menjadi tumpuan
pembangunan pertanian didukung oleh penyuluh dan pihak kelurahan. Pasar menjadi
tumpuan masyarakat Kelurahan Rimbo Kedui dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
sehingga peranannya sangat besar. Lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan Rimbo
Kedui digambarkan pada diagram venn (Gambar 1).
BKKB
N

Puskes
mas

Masyarakat
PKK SMA

SD

PAUD

Masjid

Kios
tani

Karang
taruna
KUBE

Majlis
Ta’lim

Posyandu

Pasar

Kantor
pos
Kantor
camat
Kelom
pok
Kantor tani
lurah

koperasi

Sumber : Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan key person

Gambar 1. Diagram venn kelembagaan Kelurahan Rimbo Kedui
Peluang Pengembangan Bioindustri dan Desain Model Sistem Pertanian Bioindustri
Ketersediaan sumberdaya alam (berupa sawah dan ternak sapi), jumlah sumberdaya
manusia (SDM) pertanian yang cukup, serta kelembagaan pendukung yang cukup sesuai
merupakan kekuatan yang besar bagi pengembangan bioindustri di Kelurahan Rimbo Kedui
Kabupaten Seluma. Selain itu, dorongan dari pihakpemerintah dan pemangku kepentingan
serta tersedianya inovasi teknologi bioindustri juga akan sangat membantu percepatan
perkembangandimaksud. Berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan daerah akan
memfasilitasi implementasiberbagai program pengembangan bioindustri dengan penerapan
bioteknologi.
Tantangan terbesar adalah masih kurangnya sumberdaya manusia (SDM) pertanian
yang terampil dan berwawasan bioindustri luas serta kinerja kelembagaan pendukung yang
belum optimal dan berorientasi pada ramah lingkungan dengan manajerial yang handal dan
profit oriented. Disamping itu, secara eksternal belum terbentuknya sistem pemasaran dan
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jaringan pemasaran (marketing agents) produk bioindustri serta lambatnya adopsi inovasi
teknologi seperti pada Gambar 2.
Kekuatan (Strength):
1. SDA (padi sawah dan ternak sapi)
cukup tersedia
2. Jumlah SDM pertanian cukup
3. Kelembagaan pendukung tersedia
Peluang (Opportunity):
1. Inovasi teknologi bioindustri
tersedia
2. Dukungan dari pemerintah dan
pemangku kepentingan

Kelemahan (Weakness):
1. SDM pertanian yang terampil dan
berwawasan bioindustri kurang
2. Kinerja kelembagaan pendukung
belum optimal dan berwawasan
ramah lingkungan
Ancaman (Threat):
1. Jaringan pemasaran belum
tersedia
2. Adopsi inovasi teknologi
bioindusti berjalan lambat

Gambar 2. Analisis SWOT pengembangan bioindustri di Kelurahan Rimbo Kedui
Kabupaten Seluma
Prinsip dari konsep bioindustri adalah proses produksi yang mampu menghilangkan
dampak polusi dan sekaligus menawarkan berbagai produk yang tidak merusak lingkungan.
Jadi konsep ini menyediakan berbagai siklus produk melalui proses produksi yang tidak
menghasilkan polusi dan tidak ada akhir dari sebuah produk setelah selesai digunakan, dan
tidak menjadi sampah. Produk-produk dalam suatu proses akan menjadi residual yang tetap
dapat digunakan kembali sebagai input bagi proses lainnya yang biasa disebut zero waste.
Desain Model Sistem Pertanian Bioindustri disusun berdasarkan desk study dan
diperkuat dan dimantapkan oleh hasil penggalian kajian potensi dan peluang pengembangan
kawasan melalui PRA dan analisis SWOT. Hasil PRA menunjukkan bahwa Kelurahan
Rimbo Kedui mempunyai potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan
pendukung yang cukup sesuai untuk pelaksanaan Model Sistem Pertanian Bioindustri
berbasis sistem integrasi padi-sapi spesifik lokasi. Hasil PRA menunjukkan bahwa luas
lahan sawah di Kelurahan Rimbo Kedui mencapai 395 ha dan populasi sapinya mencapai
310 ekor. Padi dan sapi merupakan komoditas pertanian yang dominan diusahakan oleh
masyarakat Kelurahan Rimbo Kedui.
Kedua komoditas tersebut dapat diintegrasikan dalam upaya membangun model
sistem pertanian bioindustri yang spesifik lokasi di Provinsi Bengkulu. Pada integrasi ini,
ternak merupakan komponen pendukung dari usahatani padi. Komoditas padi yang lebih
diprioritaskan dan difokuskan dalam peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan
pemanfaatan limbahnya. Integrasi padi-sapi potong memiliki prospek yang cerah sebagai
embrio berkembangnya agribisnis yang berdaya saing dan memiliki keunggulan spesifik.
Usaha pemeliharaan ternak sapi pada daerah persawahan akan bermanfaat ganda
yaitu jerami padi sebagai pakan yang tersedia sepanjang tahun dengan jumlah yang tidak
terbatas dengan harga murah dan sebagai sumber pupuk kandang bisa menjadi hasil
sampingan bernilai ekonomi tinggi (Gambar 3). Pupuk kandang tersebut dapat menjadi
bahan pupuk organik untuk tanaman padi dan tanaman lainnya.
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Gambar 3. Desain model sistem pertanian bioindustri berbasis integrasi padi-sapi di
Kabupaten Seluma
Gambar 3 menunjukkan bahwa sistem pertanian bioindustri memandang lahan
pertanian tidak semata-mata merupakan sumberdaya alam, namun juga dipandang sebagai
industri yang memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan pangan untuk
ketahanan pangan maupun produk lain yang dikelola menjadi bioenergi serta bebas limbah
dengan menerapkan prinsip mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang
(reduce, reuse dan recycle).
Prinsip dari pertanian bioindustri adalah proses produksi yang mampu menghilangkan
dampak polusi dan sekaligus menawarkan berbagai produk yang tidak merusak lingkungan.
Jadi dalam model pertanian ini menyediakan berbagai siklus produk melalui proses produksi
yang tidak menghasilkan polusi dan tidak ada akhir dari sebuah produk setelah selesai
digunakan, dan tidak menjadi sampah. Produk-produk dalam suatu proses akan menjadi
residual yang tetap dapat digunakan kembali sebagai input bagi proses lainnya yang biasa
disebut zero waste.
Oleh karena itu perlu inovasi teknologi dari yang bersifat aplikatif sampai dengan
yang komplek sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk, diversifikasi produk
yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan serta efisien. Pertanian ramah lingkungan
merupakan konsep model yang bertujuan agar kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan,
dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara ekologi, ekonomi, dan pertumbuhan yang
berkelanjutan. Manfaat utama dari pendekatan ini adalah pada proses dan inovasi produk
dan penciptaan rantai nilai, seperti pangan yang sehat dan aman, sumberdaya terbarukan,
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dan energi berbasis bio-massa, yang seluruh proses dan aplikasinya menggunakan
sumberdaya tanaman, mikro organisme, dan hewan/ternak. Salah satu contoh konsep
pengembangan pertanian Bioindustri berbasis sumberdaya lokal adalah intergrasi antara
tanaman dan ternak.
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ABSTRAK
Perbaikan teknologi dan sistem budidaya padi melalui peningkatan pengetahuan petani
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan
petani. Peningkatan perilaku petani melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat transfer teknologi pertanian
kepada pengguna. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan petani
terhadap teknologi PTT padi sawah di Kota Bengkulu. Pengkajian dilaksanakan pada bulan
September 2015 di Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu, dengan responden adalah
petani padi sawah sebanyak 20 orang. Data primer yang diambilmeliputi karakteristik
responden dan pengetahuan petani terhadap teknologi budidaya padi sawah melalui
pendekatan PTT. Data dianalisis menggunakan interval kelas. Hasil kajian memperlihatkan
bahwa pengetahuan petani terhadap teknologi PTT padi sawah meningkat sebesar 30,65%
dari rata-rata skor total 6,82 menjadi 8,91.
Kata kunci : pengetahuan, PTT padi sawah, petani
PENDAHULUAN
Padi merupakan tulang punggung pembangunan subsektor tanaman pangan dan
berperan penting terhadap pencapaian ketahanan pangan secara nasional. Padi memberikan
kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional (Wibawa, W., 2010).
Sebagai bagian dari revitalisasi pembangunan pertanian, pemerintah telah bertekad untuk
meningkatkan produktivitas padi nasional menuju swasembada berkelanjutan. Program ini
harus didukung oleh semua pihak yang terkait, dalam proses produksinya. Arifin et al.
dalam Sirappa (2012) melaporkan bahwa jika tidak terdapat terobosan teknologi yang
efektif dan efisien, maka keamanan pangan akan terganggu. Cara yang efektif dan efisien
untuk meningkatkan produksi padi nasional secara berkelanjutan adalah meningkatkan
produktivitas melalui ketepatan pemilihan komponen teknologi dengan memperhatikan
kondisi lingkungan biotik, lingkungan abiotik, serta pengelolaan lahan yang optimal oleh
petani termasuk pemanfaatan residu dan sumberdaya setempat yang ada (Makarim & Las
dalam Sirappa, 2012).
Kota Bengkulu merupakan salah satu sentra penghasil beras di Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu tahun 2013, tingkat
produktivitas padi sawah di Kota Bengkulu yaitu 3,90 ton/ha, masih di bawah rata-rata
produktivitas padi di Provinsi Bengkulu yaitu 4,03 ton/ha. Produktivitas tersebut masih
dapat ditingkatkan, salah satunya adalah dengan melakukan perluasan areal tanam dan
peningkatan adopsi atau penggunaan teknologi pertanian.
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Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas padi adalah dengan menerapkan
teknologi yang spesifik lokasi dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
yang merupakan suatu pendekatan inovatif dan dinamis melalui perakitan komponen
teknologi secara partisipatif bersama petani yang meliputi: varietas unggul baru, benih
bermutu dan berlabel, pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami atau pupuk
kandang ke sawah dalam bentuk kompos, pengaturan populasi tanaman secara optimum,
pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, pengendalian OPT
(organisme pengganggu tanaman) dengan pendekatan PHT (pengendalian hama terpadu),
pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam, penggunaan bibit muda (<21 hari), tanam
bibit 1-3 batang per rumpun, pengairan secara efektif dan efisien, penyiangan dengan landak
atau gasrok, serta panen tepat waktu dan gabah segera dirontok (Badan Litbang Pertanian,
2010).
Penerapan teknologi yang masih rendah di tingkat petani, berakibat pada rendahnya
produktivitas dan pendapatan petani. Perbaikan teknologi dan sistem budidaya padi melalui
peningkatan pengetahuan petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang pada
akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan perilaku petani melalui peningkatan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat
transfer teknologi pertanian kepada pengguna.
Dalam akselerasi pembangunan pertanian, pengetahuan petani mempunyai arti
penting, karena pengetahuan petani dapat mempertinggi kemampuannya untuk mengadopsi
teknologi baru di bidang pertanian. Sangat penting arti peningkatan pengetahuan sebagai
tahap awal dalam suatu proses adopsi inovasi. Peningkatan pengetahuan petani dalam
inovasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah diharapkan dapat
melahirkan sikap positif terhadap teknologi yang disampaikan, yang pada akhirnya dapat
memperbaiki keterampilan petani dalam aplikasi teknologi yang telah didiseminasikan.
Sehingga diperlukan kajian mengenai pengetahuan petani terhadap teknologi PTT padi
sawah.
Tujuan
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan petani terhadap teknologi PTT
padi sawah di Kota Bengkulu sebelum dan sesudah dilaksanakannya penyuluhan melalui
kegiatan Apresiasi Teknologi.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan pada bulan September 2015 di Kecamatan Singaran Patih
Kota Bengkulu. Metode penyuluhan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah demplot
PTT padi sawah serta metode komunikasi langsung melalui apresiasi teknologi dan
wawancara terstruktur kepada petani contoh dengan menggunakan daftar pertanyaan
(kuesioner). Responden adalah anggota Kelompok Tani Gambung Jaya, Pungguk Mentari,
Lembak HO 2, dan Cuguk Kecil berjumlah sebanyak 20 orang. Responden dipilih secara
sengaja (puposive) dengan pertimbangan responden merupakan petani kooperator kegiatan
dan petani hamparan di sekitar demplot.
Pengetahuan petani terhadap budidaya padi sawah dengan pendekatan PTT diukur
dari 5 indikator, yaitu: (1) Olah tanah; (2) Varietas Unggul Baru serta benih bermutu dan
berlabel; (3) Penyemaian; (4) Penanaman; dan (5) Sistem tanam jajar legowo. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur menggunakan daftar
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pertanyaan (kuesioner) untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden yang telah
ditetapkan.
Budidaya padi sawah di tingkat petani diuraikan secara deskriptif, sedangkan
pengetahuan petani terhadap padi sawah melalui pendekatan PTT dianalisis dengan
menggunakan statistik deskriptif dan interval kelas. Pertanyaan pada setiap indikator dibagi
menjadi 5 skor: 1 (sangat tidak tahu); 2 (tidak tahu); 3 (cukup tahu); 4 (tahu); dan 5 (sangat
tahu). Menurut Nasution dan Barizi dalam Rentha, T (2007), penentuan interval kelas untuk
masing-masing indikator adalah:
NR = NST – NSR

dan

PI

= NR : JIK

Dimana :
NR : Nilai Range
PI : Panjang Interval
NST : Nilai Skor Tertinggi JIK : Jumlah Interval Kelas
NSR : Nilai Skor Terendah

Secara rinci nilai interval kelas per pertanyaan dan kriteria nilai indikator tersaji pada
Tabel 1 serta jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, jumlah sampel serta teknik
analisis dan sumber acuan teknik analisis berdasarkan tujuan pengkajian disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 1. Nilai interval kelas per pertanyaan dan kriteria nilai
indikator
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Interval Kelas (Per
Pertanyaan)
1,00 ≤ x ≤ 1,80
1,80 < x ≤ 2,60
2,60 < x ≤ 3,40
3,40 < x ≤ 4,20
4,20 < x ≤ 5,00

Kriteria Nilai
Sangat tidak tahu
Tidak tahu
Cukup tahu
Tahu
Sangat tahu

Tabel 2. Jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, jumlah sampel serta serta
teknik analisis dan sumber acuan teknik analisis
Tujuan

Jenis dan
Sumber
Data

Teknik
Pengambilan
Sampel

Jumlah
Sampel

Teknik Analisis dan
Sumber Acuan Teknik
Analisis

Mengetahui
tingkat
pengetahuan
petani terhadap
budidaya padi
sawah melalui
pendekatan PTT

Data primer
bersumber
dari
responden

Pengambilan
sampel secara
sengaja
(purposive
sampling)

20 orang

Analisis deskriptif untuk
keragaan budidaya padi
sawah eksisting dan interval
kelas untuk analisis
pengetahuan petani: Nasution
dan Barizi dalam Rentha,
(2007)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani Contoh
Karakteristik petani contoh yang diperoleh antara lain umur, tingkat pendidikan, luas
lahan, dan status kepemilikan lahan (Tabel 3). Rata-rata umur petani contoh adalah 49,1
tahun dan tergolong usia produktif. Pengelompokkan responden berdasarkan umur, yang
terbanyak adalah kelompok umur antara 46 – 60 tahun yaitu sebanyak 8 orang atau 40,00%.
Kemudian kelompok umur 61 – 75 tahun, 31 – 45 tahun dan 16 – 30 tahun masing-masing
sebanyak 5 orang (25,00%), 4 orang (20,00%), dan 3 orang (15,00%). Tingkat pendidikan
responden dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tingkat pendidikan mayoritas
adalah SMA. Persentase masing-masing tingkat pendidikan petani contoh adalah 30,00%
SD, 20,00% SMP, dan 50,00% SMA.
Tabel 3. Karakteristik petani contoh di Kecamatan Singaran Patih Kota
Bengkulu Tahun 2015
No.
1.

Karakteristik
Petani Contoh
Umur

Jumlah
2.
Pendidikan

Kelompok

Jumlah (orang)

%

16 – 30
31 – 45
46 – 60
61 – 75

3
4
8
5
20
6
4
10
20

15,00
20,00
40,00
25,00
100,00
30,00
20,00
50,00
100,00

SD
SMP
SMA

Jumlah
Sumber : Tabulasi data primer

Tabel 3 menunjukkan bahwa usia petani contoh tergolong usia produktif. Kondisi ini
akan mempengaruhi pola pengambilan keputusan serta cara berusahatani yang dilakukan.
Usia petani yang tergolong produktif akan mempengaruhi aktivitas mereka dalam
berusahatani. Hal ini juga didukung oleh pendapat Cruz dalam Choirotunnisa, dkk (2008)
bahwa petani yang lebih muda dalam hal usia dan pengalaman bertani, mempunyai
kemungkinan yang lebih besar dia akan menerima ide. Petani muda dapat sedikit
meninggalkan metode lama. Hal ini dapat memudahkan untuk berubah dari satu sistem ke
sistem yang lain.
Menurut Bandolan, Y (2008), tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap
penerimaan teknologi yang diberikan dalam proses berusahatani. Sedangkan Hadiwijaya
dan Soekartawi dalam Choirotunnisa (2008) mengemukakan bahwa berbagai macam target
produksi pertanian akan berhasil baik apabila ketersediaan dan keterampilan para petani
untuk berproduksi bisa ditingkatkan. Mereka yang berpendidikan tinggi akan relatif lebih
cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi. Begitu pula sebaliknya mereka yang
berpendidikan rendah, agak sulit melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat.
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Pengetahuan Petani Terhadap Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi
Sawah
Komponen teknologi PTT padi sawah yang dijadikan indikator terdiri dari 8
komponen teknologi, yaitu (1) Olah tanah; (2) Varietas Unggul Baru serta benih bermutu
dan berlabel; (3) Penyemaian; (4) Penanaman; dan (5) Sistem tanam jajar legowo.
Pengetahuan petani terhadap budidaya padi sawah dengan pendekatan PTT secara rinci
tersaji pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengetahuan petani terhadap teknologi PTT padi sawah Tahun 2015
Teknologi Budidaya Padi Sawah
Olah tanah
VUB dan benih bermutu dan berlabel
Penyemaian
Penanaman
Sistem tanam jajar legowo
Jumlah

Sebelum

Sesudah

Skor

Kriteria

Skor

Kriteria

0,62
1,55
0,85
1,72
2,08
6,82

Sedang
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Tinggi

0,64
2,18
1,18
1,85
2,45
8,91

Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi

Sumber : data primer terolah

Skor
Pengetahuan

Melalui penerapan demplot padi sawah dengan pendekatan PTT meningkatkan
pengetahuan petani sebesar 30,65% dari 6,82 menjadi 8,91 setelah demplot PTT padi sawah
(Tabel 4). Peningkatan pengetahuan petani ini menunjukkan bahwa demplot menjadi salah
satu metode penyuluhan/diseminasi yang efektif untuk menyampaikan atau mentransfer
inovasi teknologi ke pengguna. Penerapan demplot bertujuan agar petani dapat belajar,
melihat, dan mempraktekan secara langsung teknologi yang disuluhkan. Metode penyuluhan
ini memberikan manfaat dan sesuai dengan karakteristik sasaran dengan tingkat pendidikan
dan umur yang beragam.
Tabel 4 memperlihatkan bahwa pengetahuan petani terhadap VUB serta benih
bermutu dan berlabel meningkat sebesar 40,65%, paling tinggi dibandingkan dengan
komponen lainnya (olah tanah, persemaian, penanaman, dan sistem tanam jajar legowo).
Pemahaman petani terhadap VUB serta benih bermutu dan berlabel masih rendah
dikarenakan petani terbiasa menggunakan benih dari hasil panen sebelumnya atau dari
petani di sekitarnya. Disamping itu masih kurangnya informasi mengenai VUB dan benih
bermutu dan berlabel yang sampai kepada petani. Sehingga diperlukan pendampingan dan
penyuluhan yang intensif dan efektif kepada petani.
4,00
2,00
Sebelum

0,00
1

2

3

4

5

Sesudah

Teknologi PTT Padi Sawah

Gambar 1.Grafik peningkatan pengetahuan petani dalam budidaya padi
sawah dengan pendekatan PTT
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Peningkatan pengetahuan petani sebagaimana tersaji pada Grafik 1. mencerminkan
tingkat kesadaran mereka untuk mencari dan menerima informasi inovasi teknologi.
Artinya, pengetahuan yang tinggi dimiliki oleh individu yang mempunyai tingkat kesadaran
yang tinggi pula. Pendapat ini didukung oleh pandangan bahwa individu petani sebagai
orang dewasa telah mempunyai konsep diri, pengalaman belajar, dan kesiapan belajar (Apps
dalam Sadono D, 2008) sehingga sisi manusianya dan proses belajarnya perlu
dikedepankan.
Pengetahuan merupakan tahap awal dari persepsi yang kemudian mempengaruhi
sikap dan pada gilirannya melahirkan perbuatan atau tindakan (keterampilan). Dengan
adanya wawasan petani yang baik tentang suatu hal, akan mendorong terjadinya sikap yang
pada gilirannnya mendorong terjadinya perubahan perilaku. Pengetahuan mencerminkan
tingkat kesadaran petani untuk mencari dan menerima informasi inovasi teknologi. Artinya,
pengetahuan yang tinggi dimiliki oleh petani yang mempunyai tingkat kesadaran yang
tinggi pula. Kesadaran yang tinggi mendorong petani untuk lebih memberdayakan diri
mereka sendiri dengan meningkatkan pengetahuannya.
Pengetahuan dan pemahaman petani terhadap suatu inovasi teknologi dapat
ditingkatkan melalui peningkatan frekuensi penyuluhan dengan berbagai metode
penyuluhan (seperti display/demplot, temu lapang, dan pertemuan/anjangsana) dan media
penyuluhan (seperti folder, leaflet, poster, dan buku). Peningkatan pengetahuan petani
mengenai suatu inovasi teknologi pertanian merupakan bagian yang penting dalam proses
adopsi inovasi dan pemberdayaan petani. Dimana petani diberi kuasa, kekuatan, dan
motivasi untuk meningkatkan pengetahunnya. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarta
(2005) bahwa dalam akselerasi pembangunan pertanian, pengetahuan individu pertanian
mempunyai arti penting, karena pengetahuan dapat mempertinggi kemampuan dalam
mengadopsi teknologi baru di bidang pertanian. Jika pengetahuan tinggi dan individu
bersikap positif terhadap suatu teknologi baru di bidang pertanian, maka penerapan
teknologi tersebut akan menjadi lebih sempurna, yang pada akhirnya akan memberikan hasil
secara lebih memuaskan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan petani sebagai bagian dari
perilaku penerapan inovasi. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah faktor dari dalam diri
petani seperti umur, pendidikan, status sosial, pola hubungan sikap terhadap pembaharuan,
keberanian mengambil resiko, fatalisme, aspirasi dan dogmatis (sistem kepercayaan
tertutup) dan faktor lingkungan seperti kosmopolitan, jarak ke sumber informasi, frekuensi
mengikuti penyuluhan, keadaan prasarana dan sarana dan proses memperoleh sarana
produksi.
Syafruddin, dkk (2006) menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan
berbeda untuk mengembangkan pengetahuan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya
perbedaan karakteristik individu tersebut. Tiap karakter yang melekat pada individu akan
membentuk kepribadian dan orientasi perilaku tersendiri dengan cara yang berbeda
pula.Pengetahuan sebagai alat jaminan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan
seseorang dari pengalaman, dan hasil pengkajian membuktikan bahwa perilaku didasarkan
atas pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan tanpa didasari pengetahuan.
Hanafi (1987) mengemukakan bahwa kerumitan suatu inovasi berhubungan negatif
dengan kecepatan adopsi yang berarti semakin rumit suatu inovasi bagi seseorang, maka
akan semakin lambat pengadopsiannya. Ditambahkan oleh Soekartawi (2005), bahwa bila
memang benar teknologi baru akan memberikan keuntungan yang relatif besar dari
teknologi lama, maka kecepatan proses adopsi inovasi akan berjalan lebih cepat. Makin
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mudah teknologi baru tersebut dipraktekkan, maka makin cepat pula proses adopsi yang
dilakukan petani. Oleh karena itu, agar proses adopsi inovasi dapat berjalan cepat, maka
penyajian inovasi baru tersebut harus lebih sederhana.
Pengetahuan yang dimaksud juga memiliki berbagai level. Menurut Notoatmodjo
(2003), pengetahuan yang tercakup dalam domain pengetahuan mempunyai enam tingkatan
yakni: tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Tahu diartikan sebagai
mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan
adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan atau
objek yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima (pengalaman).Memahami
diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang telah
diketahui. Oleh karena itu ada ungkapan dalam penyuluhan: Saya dengar, maka saya lupa;
Saya lihat, maka saya ingat; Saya mencoba, maka saya tahu; Saya mencoba berulang-ulang
maka saya paham.
KESIMPULAN
1. Pengetahuan petani terhadap teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi
sawah berada pada kriteria tinggi dengan skor nilai 8,91.
2. Pengetahuan petani meningkat sebesar 30,65% dari 6,82 menjadi 8,91 setelah
dilaksanakannya penyuluhan melalui apresiasi teknologi.
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ABSTRAK
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap petani terhadap
teknologi penangkaran benih padi sawah dengan pendekatan PTT. Pengkajian dilaksanakan
pada bulan September 2015 di Desa Bangun Jaya Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten
Rejang Lebong. Pengkajian dilakukan di kelompok tani Rawa Seberang dengan jumlah
responden sebanyak 31 orang. Data yang dikumpulkan berupa data primer untuk untuk
mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap petani serta dianalisis dengan statistik deskriptif
dan interval kelas. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan petani
terhadap teknologi perbenihan padi sawah dengan pendekatan PTT berada pada tingkat
sedang dan tinggi. Secara umum petani bersikap positif terhadap teknologi perbenihan
artinya petani yakin, menyukai dan termotivasi untuk menerapkan dan mencari informasi
lebih banyak mengenai teknologi perbenihan padi.
Katak Kunci: pengetahuan, sikap, teknologi, penangkaran benih, padi sawah, pengelolaan
tanaman terpadu (PTT)
PENDAHULUAN
Inovasi teknologi memainkan peranan yang sangat besar dalam upaya meningkatkan
produktifitas dan produksi pangan. Menurut organisasi pangan dunia (FAO) inovasi
teknologi memainkan peran sebesar 80% jauh lebih besar dari peran perluasan lahan yang
hanya sebesar 20% akibat sumber daya lahan yang sudah sangat terbatas (Bahri dan
Tiesnamurti, 2012). Pengkajian dan pengembangan perlu dilakukan untuk menghasilkan
perbaikan teknologi yang dapat membantu petani merespon perubahan lingkungan termasuk
peningkatan produktivitas dan pendapatan (Adnyana dan Kariyasa, 2006).
Benih merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap produktifitas dan
produksi padi. Menurut Supriatna dan Dhalimi (2010) penggunaan benih bermutu tinggi
memberikan manfaat berupa pertumbuhan benih seragam, menghasilkan bibit yang sehat
dengan akar yang banyak, masak dan panen serempak, dan produktivitas tinggi. Namun
hanya sebagian besar petani yang menggunakan benih bermutu.
Kegiatan penangkaran benih bermutu yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok
penangkar benih masih sangat sedikit. Pembinaan dari lembaga perbenihan yang belum
optimal; rendahnya intensitas dan kualitas komunikasi serta sinergi antar lembaga
perbenihan; minimnya pengetahuan petani dan calon penangkar dalam pengelolaan benih
berkualitas menjadi sebab dari rendahnya pemanfaatan benih VU bermutu spesifik lokasi
(BPTP Bengkulu, 2015).
Pegetahuan merupakan hasil setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu
obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu: indera
126

Kumpulan Hasil Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian
BPTP Bengkulu Tahun 2015

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia
diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmodjo, 2003).
Pengetahuan merupakan tahap awal dari persepsi yang kemudian mempengaruhi
sikap dan pada gilirannya melahirkan perbuatan atau tindakan (keterampilan). Dengan
adanya wawasan petani yang baik tentang suatu hal, akan mendorong terjadinya sikap yang
pada gilirannnya mendorong terjadinya perubahan perilaku. Pengetahuan mencerminkan
tingkat kesadaran petani untuk mencari dan menerima informasi inovasi teknologi.
Selain pengetahuan, sikap petani terhadap kegiatan perbenihan juga menjadi hal yang
harus menjadi perhatian. Kegiatan perbenihan yang harus melalui beberapa proses dan
memakan waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan usahatani padi kosumsi
menjadikan petani enggan melaksanakan kegiatan perbenihan. Sikap sebagai suatu sistem
memiliki tiga komponen yang saling tergantung yakni kognitif, afektif dan konatif
(Simanjuntak, 1995). Kognitif menyangkut keyakinan terhadap obyek sikap, afektif
menyangkut perasaan dan konatif menyangkut kecenderungan untuk berbuat
(Suriasumantri, 1989).
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan suatu pendekatan inovatif dalam
upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem dalam
perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi (Ditjen Tanaman Pangan,
2013). Komponen teknologi yang disusun bersifat spesifik lokasi dan mempertimbangkan
keragaman sumberdaya, iklim, jenis tanah, sosial-ekonomi-budaya masyarakat, serta
menjaga kelestarian lingkungan (Sembiring dan Abdulrahman, 2008).
Tujuan
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap petani
terhadap teknologi penangkaran benih padi sawah dengan pendekatan PTT.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan pada bulan September 2015 di Desa Bangun Jaya
Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. Pengkajian dilakukan di
kelompok tani Rawa Seberang dengan jumlah responden sebanyak 31 orang. Lokasi dipilih
secara sengaja dengan pertimbangan bahwa kelompok ini merupakan pelaksana program
penangkaran benih padi sawah Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 dan
calon petani kooperator kegiatan demplot kegiatan Model Desa Mandiri Benih BPTP
Bengkulu Tahun 2015.
Data yang dikumpulkan berupa data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan
terstruktur meliputi karakteristik, tingkat pengetahuan dan sikap petani terhadap usahatani
penangkaran benih padi sawah dengan pendekatan PTT.Pengetahuan calon penangkar
dilihat dari 6 indikator, yaitu (1) VUB dan benih bermutu dan berlabel, (2) penyemaian, (3)
penanaman, (4) pemupukan; (5) perbenihan, dan (6) komponen teknologi PTT padi sawah.
Sikap dilihat dari 6 indikator, yaitu (1) kesesuaian teknologi PTT dengan
lingkungan/kondisi setempat, (2) kesesuaian teknologi PTT dengan kebutuhan petani; (3)
kemudahan penerapan teknologi PTT di lapangan, (4) kesesuaian penerapan teknologi PTT
dengan ketersediaan modal petani; (5) kesesuaian teknologi PTT dengan kebiasaan cara
budidaya petani; (6) manfaat teknologi perbenihan dalam peningkatan kemampuan petani
tentang penangkaran benih.
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Pengetahuan dan sikappetani dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan
interval kelas. Pertanyaan pada setiap indikator pengetahuan petani dibagi menjadi 2 skor: 1
(tahu); 2 (tidak tahu). Sedangkan pertanyaan pada setiap indikator sikap calon penangkar
dibagi menjadi 5 skor: 1 (sangat tidak senang); 2 (tidak senang); 3 (cukup senang); 4
(senang); dan 5 (senang). Menurut Nasution dan Barizi dalam Rentha, T (2007), penentuan
interval kelas untuk masing-masing indikator adalah:
NR = NST – NSR

dan

PI

= NR : JIK

Dimana :
NR : Nilai Range
PI : Panjang Interval
NST : Nilai Skor Tertinggi JIK : Jumlah Interval Kelas
NSR : Nilai Skor Terendah

Secara rinci nilai interval kelas per pertanyaan dan kriteria nilai indikator tersaji pada
Tabel 1.
Tabel 1. Nilai indikator pengetahuan petani terhadap teknologi penangkaran
benih padi sawah dengan pendekatan PTT.
No.

Indikator

NST

NSR

JIK

NR

PI

1.

VUB, benih bermutu dan
berlabel
Persemaian
Penanaman
Pemupukan
Perbenihan
Komponen teknologi PTT
Skor Total Pengetahuan

3

0

3

3

1,00

2
6
1
4
2
18

0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3

2
6
1
4
2
18

0,67
2,00
0,33
1,33
0,67
6,00

2.
3.
4.
5.
6.

Tabel 2. Nilai interval kelas skor total dan kriteria nilai indikator pengetahuan petani
terhadap teknologi penangkaran benih padi sawah dengan pendekatan PTT.
No. VUB, benih bermutu Penyemaian
Penanaman
dan berlabel
dan Komponen
PTT
1.
0,00 ≤ x ≤ 1,00
0,00 ≤ x ≤ 0,67 0,00 ≤ x ≤ 2,00
2.
1,00< x ≤ 2,00
0,67 < x ≤ 1,33 2,00 < x ≤ 4,00
3.
2,00< x ≤ 3,00
1,33 < x ≤ 2,00 4,00 < x ≤ 6,00

Pemupukan

Perbenihan

Kriteria
Nilai

0,00 ≤ x ≤ 0,33
0,33 < x ≤ 0,66
0,66 < x ≤ 1,00

0,00 ≤ x ≤ 1,33
1,33 < x ≤ 2,66
2,66 < x ≤ 4,00

Rendah
Sedang
Tinggi

Tabel 3. Nilai interval kelas per pertanyaan dan kriteria nilai
indikator sikap calon penangkar terhadap teknologi
penangkaran benih padi sawah dengan pendekatan
PTT
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Interval Kelas (Per
Pertanyaan)
1,00 ≤ x ≤ 1,80
1,80 < x ≤ 2,60
2,60 < x ≤ 3,40
3,40 < x ≤ 4,20
4,20 < x ≤ 5,00

Kriteria Nilai
Sangat negatif
Negatif
Netral
Positif
Sangat positif
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani
Karakteritistik petani calon penangkar benih antara lain umur, pendidikan, luas lahan
dan status kepemilikan lahan (Tabel 4). Sebagian besar responden berada pada rentang usia
24-43 tahun dan menamatkan Sekolah Dasar. Usia responden tergolong usia produktif
dimana pada usia produktif seseorang masih memiliki semangat dan tenaga yang kuat serta
dapat diandalkan dalam menjalani usahanya dengan baik. Pada usia produktif juga biasanya
seseorang memiliki semangat untuk ingin tahu mengenai berbagai macam hal yang belum
diketahuinya (Prabayanti,2010).
Tabel 4. Karakteristik petani calon penangkar benih padi di Kabupaten Rejang
Lebong tahun 2015
No
1.

Karakteristik
Umur (tahun)

2.

Pendidikan

3.

Luas lahan (ha)

4.

Status
kepemilikan
lahan*)

Kelompok
24-43
44-63
64-83
SD
SLTP
SLTA
<1
=1
>1
1
2
3

Jumlah (orang)
15
13
3
16
11
4
7
19
5
16
2
13

Persentase (%)
48,38
41,93
9,68
51,61
35,48
12,90
22,58
61,29
16,13
51,61
6,45
41,93

Keterangan *) = 1) milik sendiri, 2) sewa, 3) bagi hasil
Sumber: data primer diolah 2015

Sebagian besar petani mengelola lahan milik sendiri seluas 1 ha. Status kepemilikan
lahan anggota terbagi menjadi 3 yaitu milik sendiri, penyewa dan penggarap. Status tersebut
merupakan salah satu penyebab petani sulit untuk mengambil keputusan dalam kegiatan
usahatani, yang akhirnya mempengaruhi keikutsertaannya dalam anggota kelompok dan
adopsi teknologi (Wahyuni, 2003)
Tingkat Pengetahuan Petani
Pengukuran 6 indikator pengetahuan petani mengenai teknologi perbenihan padi
sawah dengan pendekatan PTT menunjukkan tingkat pengetahuan petani sebagian besar
berada pada kriteria sedang (Tabel 5).
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Tabel 5. Tingkat pengetahuan petani terhadap teknologi penangkaran
benih padi sawah dengan pendekatan PTT di Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2015.
Teknologi Budidaya Padi Sawah
VUB dan benih bermutu dan berlabel
Penyemaian
Penanaman
Pemupukan
Perbenihan
Komponen teknologi PTT

Tingkat Pengetahuan
Skor
Kriteria
2,23
Tinggi
1,03
Sedang
2,93
Sedang
0,67
Tinggi
0,83
Sedang
1,97
Sedang

Sumber : data primer terolah, 2015

Petani sudah mengetahui bahwa benih bermutu merupakan benih yang memiliki
label dan tingkat kemurnian yang tinggi. Namun sebagian besar petani masih menggunakan
benih dari hasil tanam pada musim sebelumnya. Lebih dari 60% benih padi yang digunakan
oleh masyarakat merupakan benih yang disisihkan dari sebagian hasil panen sebelumnya
yang dilakukan berulang-ulang (Daradjat, 2008). Menurut Wahyuni (2011) hal ini
disebabkan karena sistem informasi keberadaan benih sumber masih lemah dan ketersediaan
varietas unggul yang juga terbatas. Selai itu harga VUB dan berlabel yang lebih mahal
dibandingkan dengan varietas lokal menjadi salah satu faktor penghambat petani untuk
menggunakan benih bermutu (Sugandi dan Astuti, 2013).
Sebagian responden juga mengetahui bahwa persemaian harus dibuat dengan lahan
yang luas. Menurut mereka persemaian yang luas akan memberikan kesempatan benih
untuk berkembang baik. Sistem tanam jajar legowo belum banyak diketahui oleh petani
karena hampir semuanya menerapkan sistem tanam tegel. Padahal sistem tanam ini
mempunyai beberapa keuntungan yaitu sirkulasi udara dan pemanfaatan sinar matahari lebih
baik untuk pertanaman, pengendalian gulma dan pemupukan dapat dilakukan dengan baik.
Selain itu, tanam jajar legowo juga memberikan ruang tumbuh yang lebih longgar sekaligus
populasi yang lebih tinggi (Balai Besar Padi, 2012).
Penggunaan pupuk diaplikasikan sesuai dengan ketersediaan modal tanpa mengetahui
dosis pupuk anjuran maupun rekomendasi. Pemupukan seyogyanya mempertimbangkan
status kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman akan hara tanaman atau keseimbangan hara.
Status kesuburan tanah dipengaruhi oleh faktor tanah, iklim, tanaman, dan rotasi dalam satu
tahun serta pengelolaan lahan oleh petani (Kasno dkk, 2008).
Pada hakikatnya petani telah melaksanakan kegiatan perbenihan. Namun teknologi
yang diterapkan masih tradisonal tanpa kegiatan roguing (seleksi) ataupun grading
(pemilahan) dan tidak melibatkan petugas pengawas benih dari BPSBTPH. Tujuan
perbenihan pun dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tanam untuk musim
berikutnya.
Pengetahuan individu pertanian mempunyai arti penting dalam percepatan
pembangunan pertanian, karena pengetahuan dapat mempertinggi kemampuan dalam
mengadopsi teknologi baru di bidang pertanian (Sudarta, 2005). Jika pengetahuan tinggi dan
individu bersikap positif terhadap suatu teknologi baru di bidang pertanian, maka penerapan
teknologi tersebut akan menjadi lebih sempurna dan akan memberikan hasil secara lebih
memuaskan baik secara kuantitas maupun kualitas.
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Sikap Petani
Hasil pengkajian menunjukkan petani memiliki sikap positif terhadap teknologi
penangkaran benih sawah dengan pendekatan PTT (Tabel 6).
Tabel 6. Sikap petani terhadap teknologi penangkaran benih padi
sawah dengan pendekatan PTT di Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2015.
No.
1.
2.
3.

Uraian

Skor

Kriteria

Kognitif (keyakinan)
Afektif (perasaan)
Konatif (kecenderungan)

3,98
4,20
3,87

Positif
Positif
Positif

Rata-rata

4,02

Positif

Sumber : data primer diolah, 2015
Keterangan : *1,00 ≤ x ≤ 1,80 = Sangat negatif; 1,80 < x ≤ 2,60 = Negatif; 2,60 < x ≤ 3,40
= Netral; 3,40 ≤ x ≤ 4,20 = Positif; 4,20 ≤ x ≤ 5,00 = Sangatpositif

Terbentuknya sikap petani merupakan bagian dari tahapan proses adopsi inovasi.
Soekartawi (2005) menyatakan bahwa terdapat lima tahapan yang dilalui oleh petani dalam
mengadopsi suatu inovasi, yakni: (i) tahap kesadaran dengan mengetahui informasi yang
masih bersifat umum, (ii) tahap menaruh minat dengan mengumpulkan dan mencari
informasi dari berbagai sumber, (iii) tahap evaluasi yaitu dengan mempertimbangkan lebih
lanjut apakah minatnya diteruskan atau tidak, (iv) tahap mencoba menerapkan dalam skala
kecil, dan (v) tahap adopsi dengan menerapkan di lahan skala yang lebih luas.
Secara kognitif petani yakin terhadap teknologi yang didiseminasikan akan dapat
meningkatakan produksi dan menghasilkan produk yang bermutu. Usia petani yang
tergolong muda mempengaruhi kapasitas belajarnya. Menurut Mardikanto (1993), umur
akan berpengaruh kepada tingkat kematangan (baik kematangan fisik maupun emosional)
dan kapasitas belajar seseorang dimana kapasitas belajar seseorang umumnya berkembang
cepat sampai usia 20 tahun dan semakin berkurang hingga puncaknya sampai dengan umur
berkisar 50 tahun.
Petani menyukai teknologi yang didiseminasikan karena sesuai dengan kondisi
lingkungan setempat dan mudah diterapkan oleh petani. Sifat inovasi yang tepat guna,
sesuai dengan kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada pada petani akan
mempengaruhi percepatan adopsi teknologi tersebut (Musyafak dan Ibrahim, 2005).
Teknologi perbenihan yang diperkenalkan kepada petani membuat petani cenderung
termotivasi untuk menerapkan dan mencari lebih banyak informasi mengenai teknologi
tersebut.Ini merupakan salah satu tahapan yang dillui dalam sebuag proses adopsi teknologi.
Dimana ketika petani menaruh minat terhadap suatu teknologi ditandai oleh adanya kegiatan
mencari keterangan-keterangan tentang hal-hal yang baru diketahuinya, apa itu, bagaimana
dan apa kemungkinannya jika dilaksanakan sendiri. Setelah keterangan yang diperlukan
diperoleh, mulai timbul rasa menimbang-nimbang untuk kemungkinan dilaksanakannya
sendiri. Petani akan menilai kebenaran dan kebaikan dari apa yang dianjurkan atau
disuluhkan kepadanya, untuk setuju dan menyenangi atau tidak.
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KESIMPULAN
1. Tingkat pengetahuan petani terhadap teknologi perbenihan padi sawah dengan
pendekatan PTT berada pada tingkat sedang dan tinggi.
2. Petani bersikap positif terhadap teknologi perbenihan artinya petani yakin, menyukai dan
termotivasi untuk menerapkan dan mencari informasi lebih banyak mengenai teknologi
perbenihan padi.
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PELUANG USAHATANI PENANGKARAN BENIH PADI BERBASIS
MASYARAKAT DI KABUPATEN SELUMA
(Studi Kasus pada Demplot Perbenihan di Kelompok Tani Tunas Harapan Kelurahan Rimbo
Kedui Kecamatan Seluma Selatan)

Yong Farmanta, Alfayanti dan Siti Rosmanah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km. 6,5 Kota BengkuluTelp. (0736) 23030 Email bptp_bengkulu@yahoo.com

ABSTRAK
Benih bermutu merupakan salah satu komponen produksi yang mempunyai kontribusi
cukup besar dalam peningkatan produktivitas padi. Pembinaan untuk meningkatkan
kemampuan/kapasitas calon penangkar diperlukan sebagai upaya peningkatan ketersediaan
logistik atau persediaan benih. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan
ekonomi usahatani perbenihan pada demplot perbenihan di Kelurahan Rimbo Kedui
Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Pengkajiandilaksanakan pada bulan MeiSeptember 2015 di Kelompok Tani Tunas Harapan sebagai calon kelompok penangkar.
Data yang digunakan untuk mencapai tujuan pengkajian adalah data primer. Data primer
yang dikumpulkan berupa data usahatani perbenihan untuk menghitung kelayakan ekonomi
usahatani perbenihan dengan menggunakan R/C ratio. Hasil pengkajian menunjukkan
bahwa nilai R/C ratio usahatani perbenihan diperoleh sebesar 2,11 yang artinya kegiatan
usahatani ini menguntungkan secara ekonomi.
Kata kunci: usahatani, penangkar benih, padi, berbasis masyarakat
PENDAHULUAN
Benih bermutu merupakan salah satu komponen produksi yang mempunyai kontribusi
cukup besar dalam peningkatan produktivitas padi.Beberapa manfaat penggunaan benih
bermutu yaitu mutu benih dan kemurnian genetik terjamin, pertumbuhan benih seragam,
menghasilkan bibit yang sehat dengan akar yang banyak, masak dan panen serempak,
produktivitas tinggi sehingga meningkatkan pendapatan petani (BPTP Jateng, 2008).
Penggunaan varietas yang adaptif dan spesifik lokasi sangat diperlukan dalam
mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi di Provinsi Bengkulu. Rata-rata
produktivitas padi sawah di Provinsi Bengkulu baru mencapai 4,3 ton/ha (BPS Provinsi
Bengkulu, 2013), jauh dari rata-rata produktivitas padi nasional yang sudah mencapai 5,5
t/ha). Luas tanam padi di Propinsi Bengkulu tahun 2013 seluas 137.727 ha dengan
kebutuhan benih padi sebanyak 3.443,18 ton.Untuk memenuhi kebutuhan benih tersebut
perlu didukung dengan penyediaan benih VUB yang tepat
Secara umum petani telah menyadari bahwa penggunaan VUB dan berlabel diyakini
dapat meningkatkan produksi. Namun harga VUB dan berlabel yang lebih mahal
dibandingkan dengan varietas lokal menjadi salah satu faktor penghambat petani untuk
mengadopsi komponen ini (Sugandi dan Astuti, 2013). Selain itu sebagian besar benih yang
digunakan oleh petani berasal dari sektor informal yaitu dari gabah yang disisihkan dari
hasil panen pada musim sebelumnya. Pengkajian Daradjat dkk (2008) yang menyatakan
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bahwa lebih dari 60% benih padi yang digunakan oleh masyarakat merupakan benih yang
disisihkan dari sebagian hasil panen sebelumnya yang dilakukan berulang-ulang. Jika pun
ada petani yang menggunakan varietas baru dan berlabel biasanya benih tersebut diperoleh
dari bantuan Pemerintah.
Menurut Ishak dkk (2012) secara umum, penanaman varietas unggul berlabel dalam
skala luas oleh petani padi dimungkinkan oleh adanya bantuan benih dari pemerintah
melalui berbagai program, seperti subsidi benih, Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU),
dan bantuan benih unggul pada lahan display dan demfarm SL-PTT. Sistem informasi
keberadaan benih sumber masih lemah dan ketersediaan varietas unggul yang juga terbatas
menjadi permasalahan dalam percepatan penyebarluasan varietas unggul baru (Wahyuni,
2011).
Pembinaan dari lembaga perbenihan yang belum optimal; rendahnya intensitas dan
kualitas komunikasi serta sinergi antar lembaga perbenihan; minimnya pengetahuan petani
dan calon penangkar dalam pengelolaan benih berkualitas menjadi sebab dari rendahnya
pemanfaatan benih VU bermutu spesifik lokasi. Kondisi ini berdampak terhadap rendahnya
produktivitas padi di suatu wilayah. Pembinaan untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas
calon penangkar diperlukan sebagai upaya peningkatan ketersediaan logistik atau persediaan
benih.
Pelaksanaan kegiatan penangkaran benih yang masih sederhana dan belum sesuai
mengikuti teknologi yang baik menuntut adanya pengenalan komponen teknologi
perbenihan yang baik untuk menghasilkan benih yang bermutu. Perbaikan teknologi yang
dihasilkan melalui pengkajian dan pengembangan dapat membantu petani merespon
perubahan lingkungan termasuk peningkatan produktivitas dan pendapatan (Adnyana dan
Kariyasa,2006). Peluang untuk memproduksi lebih banyak dengan korbanan yang sedikit
dapat diperoleh petani dengan penerapan teknologi yang efisien.
Tujuan
Pengkajian ini bertujuan untuk kelayakan ekonomi usahatani perbenihan pada
demplot perbenihan di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan. Hasil
pengkajian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak terkait.
METODOLOGI
Pengkajiandilaksanakan pada bulan Mei-September 2015 di Kelurahan Rimbo Kedui
Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Pengkajian dilakukan di Kelompok Tani
Tunas Harapan dengan menerapkan teknologi perbenihan padi dengan pendekatan PTT padi
sawah.Teknologi yang diterapkan adalah: 1) penggunaan Varietas Unggul Baru yaitu Inpari
22, 2) benih bermutu dan berlabel yaitu label kuning, 3) sistem tanam jajar legowo 2:1, 4)
pemupukan sesuai dengan rekomendasi Kalender Tanam Terpadu, 5) tanam bibit muda (<
21 hari setelah semai), 6) rouging dilakukan pada stadia vegetatif awal (35-45 HST),
vegetatif akhir (50-60 HST), generatif awal (89-90 HST) dan generatif akhir (100-115
HST). Data yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah data primer. Data primer yang
dikumpulkan berupa data usahatani perbenihan untuk menhitung pendapatan dan nilai
kelayakan ekonomi usahatani.
Pendapatan usahatani perbenihan dihitung dengan menghitung penerimaan dan biaya
usahatani terlebih dahulu. Total penerimaan tunai usahatani (total revenue) dihitung dengan
mengalikan jumlah produk (quantum) dengan harga produk (price) sedangkan pendapatan
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(benefit) merupakan pengurangan total peneriman dengan total biaya ( total cost) dimana
biaya itu sendiri terdiri dari biaya variabel (variabel cost) dan biaya tetap (fixed cost), secara
matematis diformulasikan sebagai berikut:
TR
=QxP
B
= TR – (VC+FC)
B
= TR – TC
Kelayakan ekonomi usahatani penangkaran benih padi dihitung dengan Revenue Cost
Ratio (RC Ratio) dengan rumus:
(YxP)
RC Ratio = ----------TVC
dimana:
RC Ratio
Y
P
TVC

= Nisbah penerimaan terhadap biaya
= Total produksi padi (Kg/ha/musim)
= Harga jual padi (Rp/kg)
= Total nilai biaya (Rp/ha/musim)

dengan keputusan:
RC Ratio > 1, usahatani secara ekonomi menguntungkan
RC Ratio = 1, usahatani secara ekonomi berada pada titik impas (BEP)
RC Ratio < 1, usahatani secara ekonomi tidak menguntungkan (rugi)
HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Calon Penangkar
Anggota Kelompok Tani Tunas Harapan berjumlah 22 orang dengan karakteristik
seperti tersaji pada Tabel 1. Jumlah anggota ini tergolong ideal karena dari hasil pengkajian
jumlah anggota kelompok tani yang ideal adalah 20-40 orang (Wahyuni dan Hendayana,
2001). Dari jumlah yang ada, anggota yang aktif dalam pertemuan-pertemuan kelompok
hanya berkisar 40-50%. Ada kecenderungan semakin banyak anggota suatu kelompok maka
makin rendah persentase keaktifannya dalam pertemuan kelompok (Wahyuni, 2003).
Rata-rata umur anggota adalah 38,96 tahun dengan kisaran 24-55 tahun.Menurut
Mardikanto (1993), umur akan berpengaruh kepada tingkat kematangan dan kapasitas
belajar seseorang. Kapasitas belajar seseorang umumnya berkembang cepat sampai usia 20
tahun dan semakin berkurang hingga puncaknya sampai dengan umur berkisar 50 tahun.
Sebagian besar anggota hanya menamatkan Sekolah Dasar dan memiliki lahan ratarata seluas 0,61 hektar dengan kisaran luas 0,25 – 1,75 hektar. Status kepemilikan lahan
anggota terbagi menjadi 3 yaitu milik sendiri, penyewa dan penggarap. Status tersebut
merupakan salah satu penyebab petani sulit untuk mengambil keputusan dalam kegiatan
usahatani, yang akhirnya mempengaruhi keikutsertaannya dalam anggota kelompok dan
adopsi teknologi (Wahyuni, 2003)
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Tabel 1. Karakteristik Anggota Kelompoktani Tunas Harapan Kelurahan
Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma
Tahun 2015
No.
1.

Karakteristik Petani
Umur

2.

Jumlah
Pendidikan

3.

Jumlah
Luas lahan
Jumlah

Kelompok
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
SD
SMP
SMA
Sarjana
0,1 – 1,0
1,1 – 2,0

Jumlah (orang)
6
8
6
2
22
12
3
6
1
22
21
1
22

%
27,27
36,36
27,27
9,01
100,00
54,54
13,63
27,27
4,54
100,00
95,45
4,54
100,00

Sumber: Data primer diolah, 2015

Tujuan kegiatan perbenihan yang dilakukan oleh calon penangkar sebagian besar
hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Jika ada petani lain yang tertarik untuk
membudidayakan padi yang mereka tanam tersebut maka akan dilakukan pertukaran
(barter) antara satu kaleng gabah kering giling dengan setengah kaleng beras. Bila
dilaksanakan dalam skala yang lebih luas biasanya petani penangkar hanya melakukan
penangkaran apabila ada program dari pemerintah dan maupun pihak swasta melalui
program kemitraan.
Menurut Dimyati (2007), permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan
kelembagaan petani di Indonesia adalah: 1) masih minimnya wawasan dan pengetahuan
petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran, 2) belum
terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus
pada kegiatan produksi (on farm), 3) peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah
organisasi petani belum berjalan secara optimal. Pembinaan aspek kelembagaan harus
dilakukan secara kontinyu dan terstruktur agar kelembagaan yang kuat dapat terwujud.
Analisis Usahatani
Usaha penangkaran benih akan berjalan baik apabila usaha tersebut dapat
memberikan imbalan pendapatan yang menguntungkan. Komponen kegiatan industri
perbenihan terutama menyangkut dua kegiatan, yaitu kegiatan memproduksi calon benih
dan kegiatan prosesing calon benih menjadi benih siap jual.
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Tabel 2. Analisis usahatani calon benih padi Kelompok Tani Tunas
Harapan Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan
Tahun 2015
No
A.
1.
2.

3.
4.

5.
B.
1.
2.
3.
C.

Keterangan
Sarana Produksi
Benih
Pupuk
a. Urea
b. NPK Ponska
Pestisida
Tanam dan
pemeliharaan
a. Pengolahan tanah
b. Perbaikan pematang
c. Cabut dan tanam
d. Penyiangan 1 x
e. Pemupukan 3x
f. Semprot
g. Rouging 4x
Panen
Biaya lainnya
Karung
Angkut
Sewa lahan
Total biaya produksi:
Penerimaan
Keuntungan
R/C

Volume
(Sat)

Harga
(Rp/sat)

Nilai
(Rp)

25 Kg

10.000

250.000

150 Kg
300 Kg

2.200
2.700

330.000
810.000
235.000

12 HOK
4 HOK
18,2 HOK
7,2 HOK
6 HOK
3 HOK
4 HOK
80,5 HOK

50.000
50.000
50.000
50.000
70.000
70.000
70.000
50.000

600.000
200.000
910.000
360.000
420.000
210.000
280.000
4.025.0
00

163 Bh
163 buah

3.000
2.500

7.000 Kg

3.500

489.000
407.500
3.000.0
00
12.826.
500
24.500.
000
11.673.
000
1,91

Sumber: data primer diolah, 2015

Usahatani calon benih pada hakikatnya sama dengan usahatani padi pada umumnya.
Hal yang membedakannya adalah adanya kegiatan rouging (seleksi). Rouging adalah
kegiatan membuang rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologisnya menyimpang
dari ciri-ciri varietas tanaman yang benihnya diproduksi (Balitbangtan, 2015). Rouging
dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada fase vegetatif awal (35-45 HST), vegetatif akhir
(50-60 HST), generatif awal (89-90 HST) dan generatif akhir (100-115 HST).
Benih yang digunakan sesuai dengan anjuran yaitu 25 kg/ha. Dosis pupuk disesuaikan
dengan rekomendasi KATAM Terpadu untuk Kecamatan Seluma Selatan. Penggunaan
pupuk sesuai dengan rekomendasi akan menyebabkan penghematan penggunaan pupuk atau
biaya produksi yang cukup nyata (Setyorini, 2004).
Pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada umur 7-14 HST, 21-30 HST dan
35-45 HST. Penggunaan pupuk majemuk berupa NPK phonska diharapkan dapat
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memberikan beberapa keuntungan. Menurut Setyorini (2004)keuntungan penggunaan pupuk
majemuk antara lain: (1) mengandung lebih dari satu unsur hara, sehingga dapat menghemat
waktu aplikasi dan tempat penyimpanan pupuk; (2) menghemat biaya pemupukan karena
diberikan sekaligus untuk beberapa unsur hara; (3) bila takaran dan formula pupuk sesuai
dengan kebutuhan tanaman maka efisiensi pemupukan akan meningkat; dan (4) formula
pupuk majemuk biasanya ditambah dengan unsur mikro.
Apabila calon benih dijual tanpa proses prosesing benih maka petani akan
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 11.673.000,- dengan nilai R/C ratio sebesar 1,91
(Tabel 2). Namun setelah dilakukan prosesing benih dan mendapatkan label dari pihak
pengawas benih, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp 29.510.000,- dengan nilai
R/C rasio sebesar 2,11 (Tabel 3). Keuntungan ini tidak jauh berbeda dengan kuntungan yang
diperolah penangkar benih yang mendapatkan pembinaan dari Balitbangtan dalam kegiatan
Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) di Banten yaitu Rp.10.846.960,-/ha/musim dengan
nilai R/C 2,71 (Saryoko dan Rachman, 2009)dan Nusa Tenggara Barat yaitu
Rp.14.084.600/ha/musim dengan nilai R/C 1,59 (Supriatna dan Dhalimi, 2010).
Hal ini menunjukkan bahwa usaha perbenihan memberikan keuntungan yang lebih
besar bila dibandingkan dengan usahatani padi biasa. Namun demikian usaha perbenihan
belum menjadi pilihan bagi petani. Roesmiyanto dkk (2007) melaporkan bahwa masalah
yang dihadapi kelompok tani penangkar benih, yaitu: (a) keterbatasan modal kelompok
untuk membeli hasil panen petani anggotanya dan fasilitas pengolahan benih; dan (b)
kondisi sosial ekonomi anggota kelompok sangat beragam. Kondisi ekonomi yang beragam
mengakibatkan sebagian anggota mau menunda penjualan hasil menunggu pengolahan
benih dan lainnya ingin menjual langsung setelah panen untuk padi konsumsi.
Tabel 3. Analisis kelayakan ekonomi prosesing benih padi Kelompok
Tani Tunas Harapan Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan
Seluma Selatan Tahun 2015
Keterangan
A. Biaya calon benih
B. Biaya prosesing benih
1. Biaya penjemuran
2. Membersihkan
3. Uji benih dan label
5. Plastik kemasan
6. Pengemasan
Total (B):
Total biaya benih (A+B):
C. Penerimaan
Keuntungan
R/C
HP Benih

Volume
(Kg)
7.000

Harga
(Rp/kg)
3.500

5.600
5.600
5.600
5.600
5.600

27
18
93
200
18

Nilai
(Rp)
24.500.000
150.000
100.000
520.000
1.120.000
100.000
1.990.000
26.490.000
56.000.000
29.510.000
2,11
4.730

Sumber: data primer diolah, 2015

Pengembangan penangkaran melalui kelompok merupakan kegiatan yang baru
dilakukan oleh kelompoktani Tunas Harapan sehingga masih banyak ditemukan
permasalahan seperti keinginan untuk mendapatkan penerimaan usahatani secara cepat
untuk memenuhi kebutuhan hidup, keterbatasan fasilitas prosesing benih dan belum yakin
dalam kelancaran pemasaran benih karena merupakan benih baru yang belum
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dikenal.Pembinaan lebih lanjut dan pengembangan kemitraan usaha perlu dilakukan agar
skala ekonomi usahatani dapat tercapai, adanya transfer teknologi dan informasi,
peningkatan akses terhadap pasar, serta adanya keterpaduan dalam pengambilan keputusan
sehingga usahatani yang dilakukan sesuai dengan dinamika permintaan pasar (Saptana et al.
2006).
KESIMPULAN
Usahatani perbenihan pada demplot perbenihan di Kelurahan Rimbo Kedui
Kecamatan Seluma Selatan memiliki nilai R/C ratio sebesar 2,11 artinya kegiatan usahatani
ini menguntungkan secara ekonomi.
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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
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ABSTRAK
Penyuluhan berperan dalam meningkatkan pengetahuan sasaran, serta berfungsi sebagai
proses penyebarluasan informasi, penerangan atau memberikan penjelasan, perubahan
perilaku dan pendidikan. Peningkatan perilaku petani melalui pendampingan yang intensif
dari penyuluh pertanian merupakan salah satu strategi untuk mempercepat transfer teknologi
pertanian kepada pengguna. Pengkajian mengenai Respon petani terhadap VUB Padi Sawah
di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Respon
petani terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Pengkajian
dilakukan dengan menggunakan metode komunikasi langsung melalui temu lapang,
demplot, dan pengisian kuisioner. Pengisian kuisioner dengan responden adalah petani
kelompok sebanyak 20 orang. Data primer yang diambil adalah karakteristik responden dan
Respon petani terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Hasil
kajian Respon petani terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu
ini menunjukkan bahwa VUB padi sawah menurut petani, produktivitas tinggi, menanam
VUB padi lebih menguntungkan, budidaya lebih mudah, resiko kegagalan lebih rendah,
biaya usaha VUB lebih murah, menanam VUB padi lebih sesuai dengan kebiasaan
masyarakat tani, VUB lebih sesuai dengan agroekosistem setempat, harga jual VUB padi
lebih tinggi, rasa padi VUB lebih enak dan VUB lebih sesuai dengan permintaan pasar.
Kata kunci : respon, petani kelompok, VUB padi sawah
PENDAHULUAN
Salah satu hambatan dalam pencampaian swasembada tanaman pangan di Indonesia
adalah ketersediaan benih yang belum memadai. Saat ini, produksi benih baru memenuhi
sekitar separuh produksi benih nasional, sisanya dipenuhi dengan cara mengimpor. Selain
permasalahan tersebut, petani juga kesulitan memperoleh benih yang bermutu, sehingga
petani menggunakan benih asalan untuk memenuhi kebutuhannya.
Permasalahan lain terdapat pada kelembagaan produksi benih seperti Balai benih
Induk (BBI) dan Balai Benih Unggul (BBU) yang selama ini belum berfungsi secara
optimal khususnya sejak era otonomi daerah, sehingga lembaga tersebut belum dapat
diharapkan sebagai penyedia benih sumber. Berdasarkan hasil survei lembaga perbenihan
yang tercakup dalam kegiatan UPBS pada tahun 2014, dari 10 kabupaten dan kota yang ada
di Propinsi Bengkulu, hanya 7 kabupaten yang memiliki balai benih padi. Terdapat tiga
kabupaten, yakni Kabupaten Seluma, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah yang belum
memiliki lemabaga perbenihan. Padahal, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara
merupakan sentra penghasil padi di Propinsi Bengkulu.
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Secara umum, lembaga perbenihan baik pada tingkat BBI dan BBU menghadapi
permasalahan yang sama yakni keterbatasan sarana dan prasarana (peralatan dan bangunan
sarana produksi benih), SDM (kurang keterampilan dan pelatihan), infrastruktur jaringan
irigasi, dan anggaran. Selain itu, struktur kelembagaan lembaga perbenihan di kabupaten
dan kota di Propinsi Bengkulu masih beragam. Sudah ada lembaga perbenihan yang
dibentuk struktur tersendiri menjadi institusi eselon III dan IV, namun masih ada lembaga
perbenihan yang menempati struktur di bawah Kabid Pertanian.
Lemahnya kapasitas lembaga perbenihan dapat menghambat pemenuhan kebutuhan
benih di Propinsi Bengkulu. Idealnya, lembaga perbenihan yang dapat merespon kebutuhan
benih dengan baik yang memenuhi prinsip enam tepat yakni tepat jumlah, tepat varietas,
tepat mutu, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga. Apabila, lembaga perbenihan di
daerah belum mampu mewujudkan hal tersebut, maka diharapkan keberadaan Unit
Pengelola Benih Sumber (UPBS) dalam sistem perbenihan dapat mewujudkannya.
Keberadaan UPBS di BPTP juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan kurangnya
promosi dan diseminasi VUB oleh Balai Besar Penelitian/Balit komoditas, minimnya stok
dan logistik benih VUB adaptif serta jauhnya rentang kendali antara produsen (sumber
benih: Balai Besar Penelitian dan Balit Komoditas) dan pengguna benih (BBI, BBU dan
petani penangkar).
Peningkatan perilaku petani melalui pendampingan yang intensif dari penyuluh
pertanian merupakan salah satu strategi untuk mempercepat transfer teknologi VUB padi.
Salah satu usaha untuk meningkatkan perilaku petani ialah dengan proses pembelajaran
melalui penyuluhan. Pemilihan metode penyuluhan yang tepat dalam menyampaikan pesan
yang ingin disampaikan merupakan kunci keberhasilan dalam proses penyelenggaraan
penyuluhan dimaksud.
Petani tidak mudah mengganti cara berusahatani padi dari usahatani existing ke
teknologi baru sebelum mereka yakin dan melihat bukti keunggulan teknologi yang
direkomendasikan. Berbagai metode dan media penyuluhan (display, demplot, temu lapang,
gelar teknologi, maupun penyebaran bahan informasi tercetak maupun audio visual) perlu
diintensifkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani. Hal ini
dilakukan dalam upaya mengubah perilaku petani dalam berusahatani padi. Sehingga
diperlukan kajian untuk mengetahui peranan penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan
dan afektif petani dalam berusahatani padi. Tujuan pengkajian adalah: (1) Untuk
mengatahuiRespon petani terhadap VUB Padi Sawah Di Kabupaten Seluma Propinsi
Bengkulu; dan (2) Untuk mengetahui metode penyuluhan yang tepat dalam rangka Respon
petani terhadap VUB padi sawah.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2015 di Kelompok Sakaian
Indah Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan
responden adalah petani kelompok sebanyak 20 orang. Dengan pertimbangan bahwa petani
yang dipilih/ditentukan secara sangaja (purposive). Metode yang digunakan adalah metode
studi kasus, merupakan suatu pendekatan dari penelitian yang bersifat kasus, sehingga hasil
penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Bahan-bahan yang dikumpulkan dan diteliti
lazimnya melukiskan karakteristik yang terperinci dari suatu proses atau dari seluruh proses
kehidupan suatu unit dengan berbagai hubungannya. Dalam pengkajiandilakukan dengan
cara komunikasi langsung melalui temu lapang, demplot dan pengisian kuisioner. Data yang
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diambil terdiri dari data primer, meliputi karakteristik responden dan Respon petani
terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. VUB padi yang
digunakan yaitu Inpara 2, Inpara 4 dan Inpari 6. Analisis Respon petani terhadap VUB padi
Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu menggunakan interval kelas. Menurut
Nasution dan Barizi dalam Rentha, T (2007), penentuan interval kelas untuk masing-masing
indikator adalah :
NR = NST – NSR

dan

Dimana :
NR : Nilai Range
NST: Nilai Skor Tertinggi
NSR: Nilai Skor Terendah

PI
PI
JIK

= NR : JIK
: Panjang Interval
: Jumlah Interval Kelas

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik responden
Karakteristik responden yang diperoleh antara lain umur dan tingkat pendidikan
(Tabel 1). Rata-rata umur petani adalah 44 tahun tergolong usia produktif. Pengelompokkan
responden berdasarkan umur, yang terbanyak adalah kelompok umur 31-40 sebanyak 10
orang (50%), kelompok umur 41-50 tahun,5 orang (25%), kelompok umur 51-60 sebanyak
3 orang (15%), kelompok umur 61-75 tahun sebanyak 2 orang (10%) dan Tingkat
pendidikandibagi menjadi tiga kelompok yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA dengan persentase masing-masing sebesar
25%, 15%, dan 60%.
Tabel 1. Karakteristik petani terhadap VUB Padi Sawah Di Kabupaten Seluma
Propinsi Bengkulu TA. 2015
No.

Karakteristik

1.

Umur

2.

Jumlah
Pendidikan

Jumlah

Kelompok
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 75
SD
SMP
SMA

Petani
Jumlah (orang)
%
10
50
5
25
3
15
2
10
20
100,00
5
25
3
15
12
60
20
100,00

Sumber : Tabulasi data primer

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata petani termasuk usia produktif dengan tingkat
pendidikan petani didominasi 60 % adalah SMA. Dimana pada usia produktif, individu
masih memiliki minat yang tinggi untuk belajar. Kondisi ini akan mempengaruhi perilaku
(baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan), pola pengambilan keputusan, dan cara
berpikir. Menurut Bandolan, Y (2008), tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap
penerimaan teknologi yang diberikan. Senada dengan hal tersebut, Drakel, A (2008)
menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir terhadap respon-respon
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inovatif dan perubahan-perubahan yang dianjurkan. Dalam hal menerima inovasi baru,
responden dengan kondisi ini tergolong dalam kelompok mudah menerima inovasi baru.
Peningkatan pengetahuan petani merupakan bagian yang penting dalam proses adopsi
inovasi. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarta (2005) bahwa dalam akselerasi
pembangunan pertanian, pengetahuan individu pertanian mempunyai arti penting, karena
pengetahuan dapat mempertinggi kemampuan dalam mengadopsi teknologi baru di bidang
pertanian. Jika pengetahuan tinggi dan individu bersikap positif terhadap suatu teknologi
baru di bidang pertanian, maka penerapan teknologi tersebut akan menjadi lebih sempurna,
yang pada akhirnya akan memberikan hasil secara lebih memuaskan baik secara kuantitas
maupun kualitas. Syafruddin(2006) menyatakan bahwa setiap individu memiliki
kemampuan berbeda untuk mengembangkan pengetahuan. Hal tersebut disebabkan oleh
adanya perbedaan karakteristik individu tersebut. Tiap karakter yang melekat pada individu
akan membentuk kepribadian dan orientasi perilaku tersendiri dengan cara yang berbeda
pula.
Respon petani terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu
Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat Respon petani terhadap VUB padi
dilihat dari aspek keterampilan petani. Hasil pengkajian memperlihatkan bahwa rata-rata
Respon petani terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu berada
pada pernyataan dengan kriteria setuju dengan persentase 54% . Ini menunjukkan bahwa
Respon petani terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu sudah
sesuai dengan keinginan petani (Tabel 2).
Tabel 2. Respon petani terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu
TA. 2015
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Uraian
Pernyataan Petani
Terhadap VUB padi
Pernyataan Petani
Terhadap VUB padi
Pernyataan Petani
Terhadap VUB padi
Pernyataan Petani
Terhadap VUB padi
Pernyataan Petani
Terhadap VUB padi
Rata-Rata

Skor Respon
Petani*
33%

Kriteria
Sangat Setuju

54%

Setuju

4%

Kurang Setuju

5%

Tidak Setuju

5%

Tidak Tahu

100%

Keterangan : *1,00 ≤ x ≤ 1,80 = Tidak Tahu; 1,80 ≤ x ≤ 2,60 = Tidak Setuju; 2,60< x ≤ 3,40 = Kurang
Setuju; 3,40< x ≤ 4,20 = Setuju dan 4,20< x ≤ 5,00 = Sangat Setuju.

Dilihat dari masing-masing indikator, pernyataan petani terhadap VUB padi berada
pada tingkat pernyataan setuju, ini menunjukkan bahwa VUB padi menurut petani di Desa
Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Bengkulu, produktivitas tinggi, menanam
VUB padi lebih menguntungkan, budidaya lebih mudah, resiko kegagalan lebih rendah,
biaya usaha VUB lebih murah, menanam VUB padi lebih sesuai dengan kebiasaan
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masyarakat tani, VUB lebih sesuai dengan agroekosistem setempat, harga jual VUB padi
lebih tinggi, rasa padi VUB lebih enak dan VUB lebih sesuai dengan permintaan pasar.
Hal ini menunjukkan bahwa VUB padi sudah sesuai dengan keinginan petani
dikarenakan sesuai dengan karakteristik sasaran (umur dan tingkat pendidikan petani),
materi penyuluhan, dan tujuan yang dicapai. Mayasari, dkk (2012) menyatakan bahwa
penyuluhan yang efektif dapat disebabkan oleh usia responden. Usia responden yang
mengikuti pengkajian berkisar 31–72 tahun. Disamping itu, metode demplot dan temu
lapang ini juga memberikan manfaat dalam merubah perilaku petani terutama pengetahuan,
sikap dan keterampilan mengenai benih VUB, penanaman sampai dengan panen tanaman
padi.
BPPSDMP (2010) menyebutkan bahwa penyuluhan, bukanlah dimaksud agar
masyarakat penerima manfaat selalu menggantungkan diri kepada petunjuk, nasehat, atau
bimbingan penyuluhannya. Tetapi sebaliknya, melalui penyuluhan harus mampu
dihasilkannya individu yang mampu dengan upayanya sendiri mengatasi masalah-masalah
yang dihadapi, serta mampu mengembangkan kreativitasnya untuk memanfaatkan setiap
potensi dan peluang yang diketahuinya untuk terus menerus dapat memperbaiki mutu
hidupnya.
Pemilihan metode penyuluhan temu lapang juga didasarkan pada penggunaan panca
indera. Penggunaan panca indera tidak terlepas dari suatu proses belajar-mengajar karena
panca indera tersebut terlibat di dalamnya Hal ini dinyatakan oleh Socony Vacum Oil Co.
yang di dalam penelitiannya memperoleh hasil sebagai berikut 1% melalui indera pengecap,
1,5% melalui indera peraba, 3,5% melalui indera pencium, 11% melalui indera pendengar,
dan 83% melalui indera penglihatan. Pemilihan temu lapang sebagai metode penyuluhan
mengenai cara tanam padi menggunakan indo jarwo transplanter kepada penyuluh dan
petani, juga dikarenakan metode ini merupakan metode dengan pendekatan kelompok yang
dapat memberikan informasi secara lebih rinci. Metode ini dapat membantu seseorang
dari tahap menginginkan suatu informasi ke tahap mencoba dan menerapkan.

Gambar 1. Ikatan Komunikasi dengan Tahapan Adopsi
Dilihat dari gambar ikatan komunikasi dengan tahapan adopsi di atas, metode temu
lapang berada pada tahapan minat dan menilai. Dimana pada tahap pertumbuhan minat,
seseorang ingin mengetahui lebih banyak perihal baru dan berusaha mencari informasi
lebih lanjut. Sedangkan pada tahap menilai, seseorang mampu membuat perbandingan.
Setelah melalui tahapan minat dan menilai tersebut, diharapkan petani dapat mencoba dan
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menerapkan inovasi teknologi yang disampaikan. Petani dapat mencoba gagasan baru atau
praktek baru serta meyakini gagasan atau praktek baru itu dan menerapkan sepenuhnya
secara berkelanjutan. Umi P. A., Bunaiyah H. (2013).
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Respon petani terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu ini
menunjukkan bahwa VUB padi menurut petani, produktivitas tinggi, menanam VUB
padi lebih menguntungkan, budidaya lebih mudah, resiko kegagalan lebih rendah, biaya
usaha VUB lebih murah, menanam VUB padi lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat
tani, VUB lebih sesuai dengan agroekosistem setempat, harga jual VUB padi lebih
tinggi, rasa padi VUB lebih enak dan VUB lebih sesuai dengan permintaan pasar.; dan
2. Metode temu lapang dan demplotdapat merubah prilaku petani (pengatahuan, sikap dan
keterampilan) terhadap VUB Padi Sawah di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2010. Menerapkan
Metode Penyuluhan Level Supervisor. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
Bandolan, Y. 2008. Tingkat Adopsi Petani Terhadap Teknologi Budidaya Rambutan di
Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
(Online).
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/42085966_2089-0036.pdf. Diakses 16 Oktober
2012.
Drakel, Arman. 2008. Analisis Usahatani Terhadap Masyarakat Kehutanan di Dusun Gumi
Desa Akelamo Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan
Volume I Oktober 2008.
Mayasari, Rika. 2012. Dampak Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan
Perilaku Masyarakat Tentang Malaria di Desa Sukajadi Kabupaten OKU. Jurnal
Pembangunan Manusia Volume 6 No.3 Tahun 2012.
Rentha, T. 2007. Identifikasi Perilaku, Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah
Irigasi Teknis Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga Pupuk di Desa Bedilan
Kecamatan Belitang OKU Timur (Skripsi S1). Universitas Sriwijaya.Palembang.
Sudarta, W. 2005. Pengetahuan dan Sikap Petani Terhadap Pengendalian Hama Tanaman
Terpadu (Online). http: //ejournal .unud. ac.id/ abstrak/(6)%20soca-sudartapks%20pht(2).pdf diakses 30 Desember 2009.
Syafruddin. 2006. Hubungan Sejumlah Karakteristik Petani Mete dengan Pengetahuan
Mereka dalam Usahatani Mete di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Jurnal
Penyuluhan Juni 2006, Vol. 2 No.2.
Umi P. A., Bunaiyah H. 2013. Peranan Metode Penyuluhan (Temu Lapang) Terhadap
Peningkatan Pengetahuan Penyuluh Pendamping P2KP Dalam Teknologi
Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terpadu Di Provinsi Bengkulu. Prosiding Temu
Teknis Jabatan Non Peneliti Lingkup Litbang Pertanian, Agustus 2013. Hal 350-359.

147

Kumpulan Hasil Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian
BPTP Bengkulu Tahun 2015

148

