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PERFORMA BUDIDAYA DAN KANDUNGAN NUTRIEN IKAN MAS 
TRANSGENIK HORMON PERTUMBUHAN

(Cultured Performance and Nutrient Content of Growth Hormone Transgenic 
Common Carp)

Alimuddin1), Sri Nuryati1), Nurly Faridah3)

1)Dep. Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB
2)Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, Sukabumi

ABSTRAK

Analisis kandungan nutrien merupakan salah satu parameter keamanan pangan produk 
rekayasa genetik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji performa ikan mas transgenik 
hormon pertumbuhan pada budidaya lapangan terbatas, kandungan proksimat, asam 
lemak dan asam amino tubuh. Hasil menunjukkan bahwa kelangsungan hidup dan 
biomassa ikan transgenik (TG) lebih tinggi daripada ikan non-transgenik (NT). Biomassa 
ikan TG meningkat 27,48338,85% dibandingkan ikan NT. Kandungan protein dan abu.
serta energi total ikan TG relatif sama dengan ikan NT. Kandungan lemak dan energi dari 
lemak ikan TG adalah masing-masing 81,90% dan 77,06% lebih tinggi daripada ikan NT.
sedangkan kadar karbohidrat menurun sekitar 35,20% pada ikan TG. Kadar asam lemak 
ikan TG juga meningkat dibandingkan ikan NT. Asam lemak jenuh ikan TG meningkat 
95,43 asam lemak MUFA 45,09% dan PUFA 93,70% dibandingkan ikan NT. Kadar asam 
amino ikan TG meningkat, kecuali histidin menurun 6,60% dibandingkan ikan NT.  
Peningkatan kadar asam amino tertinggi adalah glisin (29,06%). Sebagai kesimpulan, 
budidaya ikan TG sangat berpotensi memiliki produktivitas lebih tinggi dan konsumsi 
ikan mas TG dapat meningkatkan asupan asam lemak dan asam amino esensial.

Kata kunci: Kadar nutrien, produktivitas, transgenik dan ikan mas.

ABSTRACT

Nutrient content analysis is one of the food safety paramaters of genetically modified 
products. This study was conducted to observe the performance of restricted field
cultivation, proximate, fatty acids and amino acids contents in growth hormone transgenic
common carp. Results of restricted field test showed thatthe survival and biomassof 
transgenic (TG) was higher than non-transgenic fish (NT). The biomass of TG increased 
by 27,48 to 338,85% compared to NT fish. The levels of crude protein and ash, and the 
total energy in TG fish were similar with NT fish. Total fat content and energy of fat in 
TG fish were 81,90% and 77,06%, respectively, higher than NT fish, where as
carbohydrate decreased about 35,20% in TG. Fatty acid level of TG also increased
compared to NT  fish. Saturate fatty acids in TG fish increased by 95,43%, 45,09% in 
MUFA, and 93,70% in PUFA compared with NT fish. Amino acids level of TG 
increased, except his tidine decreased by 6,60% compared to NT fish. The highest 
increase level was found inglycine (29,06%). In conclusion, farming of TG fish 
potentially provides higher productivity and consumption of common carp TG fish 
potentially increases theintake of fatty acids and essential amino acids.

Keywords: Nutrient content, productivity, transgenic and common carp.
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PENDAHULUAN

Ikan mas merupakan salah satu komoditas target peningkatan produksi 

perikanan budidaya nasional tahun 20152019. Budidaya ikan mas varietas 

tumbuh cepat, dan tahan penyakit khususnya KHV diduga dapat menjadi 

pendukung utama untuk mencapai target produksi ikan mas nasional. Infeksi virus 

KHV pada ikan mas dapat menyebabkan kematian massal. Pada penelitian 

sebelumnya (20112013) telah dilakukan perakitan ikan mas transgenik 

keturunan kedua yang mengekspresikan gen penyandi hormon pertumbuhan 

sehingga pertumbuhannya lebih cepat daripada ikan mas non-transgenik, serta 

mempunyai marka molekuler tahan infeksi KHV (Alimuddin et al. 2011). 

Pada kondisi pemeliharaan campuran antara ikan mas transgenik dan non-

transgenik, pertumbuhan ikan mas transgenik lebih tinggi daripada ikan mas non-

transgenik. Dengan kebutuhan pakan yang lebih banyak untuk pertumbuhan, 

seperti ikan transgenik pada umumnya, maka ikan mas transgenik mempunyai 

nafsu makan lebih tinggi. Pembatasan pemberian pakan dapat menurunkan 

potensi tumbuh ikan transgenik. Selain itu, dengan ukuran yang lebih besar, maka 

ikan mas transgenik memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan pakan yang 

diberikan. Hal tersebut dapat menyebabkan data potensi tumbuh ikan uji menjadi 

bias. Oleh karena itu, pemeliharaan dengan pemberian pakan sampai ikan 

kenyang (at satiation) dan dibatasi, serta pemeliharaan secara terpisah dalam 

fasilitas uji lapangan terbatas perlu dilakukan untuk mendapatkan potensi tumbuh 

maksimal ikan mas transgenik dibandingkan dengan ikan mas non-transgenik. 

Pada penelitian-penelitan sebelumnya telah ditunjukkan bahwa ikan 

transgenik mengkonsumsi pakan lebih banyak daripada ikan non-transgenik, 

tetapi efisiensi pakannya lebih tinggi daripada ikan non-transgenik (Nam et al.

2001; Kobayashi et al. 2007). Pemeliharaan ikan transgenik diberi pakan sampai 

ikan kenyang atau pakan dibatasi (kurang dari kebutuhan pertumbuhan maksimal) 

berpotensi menyebabkan perbedaan kadar nutrien daging ikan. Oleh karena itu 

sebagai ikan konsumsi, kadar nutrisi khususnya asam amino, asam lemak dan 

proksimat daging perlu dibandingkan dengan ikan mas non-transgenik dalam 

rangka melengkapi data keamanan pangan ikan mas transgenik.  
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Hormon pertumbuhan yang ada pada ikan mas transgenik adalah dari ikan, 

dan merupakan peptida. Pada penelitian kami sebelumnya (Alimuddin et al. 

2013), pemberian pakan berupa daging segar ikan mas transgenik tidak 

mempengaruhi kelangsungan hidup, respons makan dan pertumbuhan ikan lele 

dan udang galah sebagai ikan model yang bersifat karnivor. Pada penelitian ini 

dilakukan untuk menguji performa budidaya ikan transgenik di lapangan terbatas, 

kadar proksimat, asam lemak dan asam amino.

METODE PENELITIAN

Pengadaan Ikan Uji

Persilangan ikan mas dilakukan seperti disajikan pada Tabel 1. Tiga ekor ikan 

mas transgenik F2 yang memiliki ekspresi GH tinggi dipilih dan dipijahkan 

dengan ikan mas betina non-transgenik. Sebanyak tiga ekor ikan mas non-

transgenik juga dipijahkan dengan ikan mas betina non-transgenik.

Tabel 1 Persilangan ikan mas jantan transgenik generasi kedua dengan betina non-
transgenik

Ikan Uji JT1 JT2 JT3 JN1 JN2 JN3
BN1 JT1/BN1 JT2/BN1 JT3/BN1 JN1/BN1 JN2/BN1 JN3/BN1
BN2 JT1/BN2 JT2/BN2 JT3/BN2 JN1/BN2 JN2/BN2 JN3/BN2

Keterangan: 
JT: jantan transgenik, JNT: jantan non-transgenik, BNT: betina non-transgenik.

Perangsangan ovulasi pada induk betina dan spermiasi pada ikan jantan 

dilakukan melalui penyuntikan secara intramuskuler menggunakan ovaprim 

dengan dosis masing-masing 0,5 dan 0,2 ml/kg bobot. Stripping untuk 

mendapatkan sel telur dilakukan 810 jam setelah penyuntikan dan induk sudah 

mulai memijah secara alami. Cairan semen ditampung dalam cawan petri hingga 

semua sperma keluar. Telur yang telah diambil dimasukkan ke dalam mangkok 

plastik yang steril dan diberi sedikit larutan fisiologis (NaCl 0,9%) agar telur tidak 

menempel pada bagian samping wadah. Pembuahan telur dilakukan secara buatan. 

Sperma dicampur dengan larutan fisiologis, kemudian dibagi 3 untuk membuahi 

telur dari tiga induk betina berbeda. Telur diinkubasi dalam akuarium penetasan, 

dan untuk mencegah infeksi jamur maka air diberi larutan biru metilen. Suhu 

media penetasan berkisar antara 2426 C.
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Larva yang telah menetas dipelihara di akuarium berukuran 80×60×40 cm3

pada suhu 2426 C dengan kepadatan 3 ekor/liter. Pemeliharaan larva dilakukan 

dengan pemberian pakan alami berupa nauplius artemia secara ad libitum yang 

dimulai pada hari keempat (setelah kuning telur habis) hingga hari ke-10. Larva 

diberi pakan cacing sutera mulai hari ke-10 sampai hari ke-20, setelah larva 

berumur 20 hari ikan diberi pakan komersial dengan frekuensi tiga kali sehari. Air 

diganti sebanyak 50% setiap 2 hari sekali untuk mempertahan kualitas air tetap 

baik. Setelah berukuran sekitar tiga sentimeter, dilakukan identifikasi ikan 

transgenik menggunakan metode PCR. Identifikasi ikan mas transgenik dilakukan 

menggunakan metode PCR dengan DNA genom sebagai cetakan. Sebanyak               

150 ekor ikan diambil dari setiap persilangan. DNA genom diekstraksi dari sirip 

ekor ikan mas menggunakan kit isolasi DNA (Qiagen) dengan cara seperti dalam 

manual. Program amplifikasi PCR dan primer yang digunakan untuk identifikasi 

ikan mas transgenik mengikuti Kobayashi et al. (2007).

Uji Lapangan Terbatas

Uji lapang dilakukan di hapa (ukuran 2×1×1 m3) yang dipasang di kolam 

beton berukuran 20×10×1,5 m3. Setiap hapa ditebar sebanyak 30 ekor ikan, dan 

setiap persilangan dibuat 3 ulangan.  Pemberian pakan komersial dilakukan secara 

satiasi, tiga kali sehari. Sampling bobot dan jumlah ikan yang hidup diamati setiap 

dua minggu sekali. Jumlah ikan yang hidup dihitung pada akhir penelitian untuk 

menentukan kelangsungan hidupnya.

Analisis Kadar Nutrien 

Kadar nutrien yang dianalisis adalah kadar proksimat, asam lemak dan asam 

amino. Analisis dilakukan di laboratorium PT. Saraswanti Indo Genetech, Bogor.  

Ikan transgenik dan non-transgenik masing-masing dibuat dua ulangan pengujian.

Bobot sampel ikan mas untuk uji proksimat, asam lemak, dan asam amino adalah 

masing-masing sekitar 100 g (gabungan 23 ekor ikan).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Performa Budidaya

Biomassa dan kelangsungan hidup ikan mas transgenik dan non-transgenik 

disajikan pada Tabel 2 Secara umum biomassa dan kelangsungan hidup ikan 

transgenik lebih tinggi daripada ikan mas non-transgenik. Persentase peningkatan 

biomassa ikan transgenik (BTG) relatif terhadap ikan non-transgenik (BNT) 

berkisar 27,48338,85% (Tabel 2). Dengan demikian, budidaya ikan transgenik 

GH sangat berpotensi menghasilkan produktivitas lebih tinggi daripada ikan mas 

non-transgenik. Variasi tinggi dalam peningkatan biomassa tersebut diduga karena 

peran betina yang digunakan; keturuan ikan yang menggunakan betina nomor 2 

(BN2) secara umum lebih rendah daripada betina nomor 1 (BN1), baik pada 

kontrol maupun ikan transgenik. Pada praktiknya, variasi performa budidaya 

akibat penggunaan induk berbeda dapat diminima-lisasi dengan cara mencampur 

semua telur dan sperma dari beberapa induk. Namun demikian, hal ini hanya 

dapat dilakukan dengan cara pembuahan buatan, dan cara ini jarang dilakukan 

oleh masyarakat. Dengan demikian, pengujian melalui pemijahan alami secara 

massal perlu diakukan pada riset berikutnya untuk memperoleh gambaran nyata 

pada tingkat pembudidaya.

Kelangsungan hidup ikan uji relatif rendah (berkisar 4,4051,10%). 

Penelitian dilakukan pada musim hujan, dan penyakit menyerang ikan uji. Hal 

tersebut menjadi penyebab rendahnya kelangsungan hidup ikan perlakuan. 

Tabel 2 Biomassa (g), kelangsungan hidup (%), dan persentase peningkatan biomassa              
(% BTG:BNT) ikan mas transgenik (BTG) terhadap non-transgenik (BNT)

Ikan uji Biomassa (g) Kelangsungan Hidup (%) % BTG:BNT
Kontrol NT-1 31,80±22,49 20,00±14,14 -
Kontrol NT-2 10,02±4,34 4,40±1,92 -

JT1/BN1 33,81±5,98 26,70±4,71 61,70
JT2/BN1 62,05±31,59 41,70±21,21 196,74
JT3/BN1 46,26±21,81 20,00±9,43 121,21
JT1/BN2 91,77±29,52 51,10±16,44 338,85
JT2/BN2 36,95±7,47 23,30±4,71 76,71
JT3/BN2 26,66±0,00 20,00±0,00 27,48

Keterangan :
JT1/BN1: ikan transgenik dari persilangan jantan transgenik nomor 1 dan betina non-transgenik 
nomor 1. BNT: rerata biomassa ikan kontrol non-transgenik 1 dan 2 (rerata biomassa: 20,91 g).
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Kandungan Nutrien 

Kadar proksimat dan energi total pada ikan transgenik dan non-transgenik 

disajikan pada Tabel 3. Kadar protein dan abu, serta energi total relatif sama. 

Sementara itu, kadar lemak total dan energi dari lemak pada ikan transgenik lebih 

tinggi (lemak total 81,90%; energi dari lemak 77,06%) daripada ikan non-

transgenik, sedangkan kadar karbohidrat menurun sekitar 35,20% pada ikan 

transgenik dibandingkan ikan non-transgenik. Hal tersebut menunjukkan 

pemanfaatan energi dari karbohidrat untuk pertumbuhan.

Tabel 3 Kadar proksimat (% bobot kering) dan energi (kkal/100 g) pada ikan mas non-
transgenik (NT), dan transgenik yang membawa gen hormon pertumbuhan 
eksogen (TG)

Parameter Ikan NT Ikan TG % TG:NT
Proksimat (% bobot kering)

Protein 77,49 ± 0,34 75,87 ± 0,10 -2,09
Lemak total 5,12 ± 0,03 9,32 ± 0,16 81,90
Abu 12,04 ± 0,10 11,35 ± 0,00 -5,78
Karbohidrat 5,34 ± 0,47 3,46 ± 0,26 -35,20
Energi total (kkal/100 g) 85,10 ± 0,08 87,69 ± 0,71 3,05
Energi dari lemak (kkal/100 g) 10,40 ± 0,06 18,41 ± 0,32 77,06

Keterangan:
Energi total (gross energy) dihitung dari nilai energi protein 5,6 kkal/g, lemak 9,4 kkal/g, 
dan karbohidrat 4,1 kkal/g (Watanabe 1988)

Profil proksimat ikan mas transgenik GH pada penelitian ini berbeda dengan 

yang dilaporkan Chatakondi et al. (1995). Ikan mas trangenik GH ikan rainbow 

trout memiliki kadar protein yang lebih tinggi, sedangkan kadar lemak dan kadar 

air yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol (Chatakondi et al. 1995). 

Selanjutnya, pada ikan salmon transgenik kadar air, protein, kadar abu, dan energi 

lebih rendah dibandingkan ikan kontrol (Cook et al. 2000). Perbedaan tersebut 

diduga akibat pengaruh spesies, tingkat ekspresi gen dan posisi intergrasi gen 

dalam genom. Kondisi lingkungan termasuk pakan yang digunakan juga diduga 

mempengaruhi perbedaan tersebut.

Sejalan dengan peningkatan lemak total, kadar asam lemak ikan transgenik 

juga lebih tinggi daripada dengan ikan non-transgenik (Tabel 4). Asam lemak 

jenuh pada ikan transgenik meningkat sebesar 95,43%, MUFA sebesar 45,09%, 

dan PUFA sebesar 93,70% dibandingkan dengan ikan non-transgenik. 

Peningkatan kadar asam lemak setiap kelompok tersebut juga bervariasi. Asam 
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lemak yang tidak berubah adalah C14:1, sedangkan yang menurun adalah C21:0. 

Asam lemak EPA dan DHA yang sangat berguna bagi perkembangan syaraf dan 

kesehatan manusia, masing-masing meningkat sebesar 200,00% dan 242,31%. 

Dengan demikian, konsumsi ikan mas transgenik dapat meningkatkan asupan 

asam lemak EPA/DHA.

Tabel 4 Kadar asam lemak ikan mas non-transgenik (NT), dan transgenik yang membawa 
gen hormon pertumbuhan eksogen (TG)

Komposisi asam lemak
(% bobot ikan)

Ikan NT Ikan TG
Rasio  TG:NT

(%)
Asam lemak jenuh: 0,302 0,591 95,43
C10:0 (asam kaprat) 0,0001±0,0000 0,0004±0,0000 300,00
C12:0 (asam laurat) 0,003±0,000 0,006±0,000 100,00
C13:0 (asam tridekanoat) 0,0002±0,0000 0,0014±0,0000 600,00
C14:0 (asam mitistat) 0,016±0,000 0,034±0,000 112,50
C15:0 (asam pentadekanoat) 0,004±0,000 0,009±0,000 125,00
C16:0 (asam palmitat) 0,209±0,000 0,376±0,002 79,90
C17:0 (asam heptadekanoat) 0,004±0,000 0,012±0,000 200,00
C18:0 (asam stearat) 0,058±0,000 0,142±0,002 144,83
C20:0 (asam arakidat) 0,002±0,000 0,005±0,000 150,00
C21:0 (asam heneikosanoat) 0,005±0,000 0,003±0,000 -40,00
C22:0 (asam behenat) 0,001±0,000 0,002±0,000 100,00
Asam lemak tidak jenuh (MUFA): 0,461 0,672 45,09
C14:1 (asam mitistoleat) 0,001±0,000 0,001±0,000 0
C15:1 (asam pentadekenoat) nd 0,0006±0,0000 -
C16:1 (asam palmitoleat) 0,036±0,000 0,050±0,012 38,89
C17:1 (asam heptadekenoat) nd 0,0005±0,0000 -
C18:1 (asam oleat, n-9) 0,407±0,002 0,585±0,008 43,73
C20:1 (asam eikosenoat) 0,014±0,000 0,027±0,000 92,86
C22:1 (asam erukat) 0,0009±0,0000 0,0017±0,0001 88,89
PUFA: 0,381 0,738 93,70
C18:2n-6(LA) 0,286±0,001 0,432±0,005 51,05
C18:3n-3(LNA) 0,022±0,000 0,032±0,001 45,45
C18:3n-6 0,003±0,000 0,004±0,000 33,33
C20:3n-6 0,011±0,000 0,033±0,001 200,00
C20:4n-6(AA) 0,025±0,001 0,124±0,001 396,00
C20:5n-3 (EPA) 0,008±0,000 0,024±0,000 200,00
C22:6n-3 (DHA) 0,026±0,000 0,089±0,001 242,31

Keterangan :
Kadar asam lemak dinyatakan dalam satuan % bobot ikan
nd: tidak terdeteksi

Peningkatan asam lemak jenuh dan MUFA pada ikan mas transgenik 

berbeda dengan yang ditemukan pada ikan salmon Amago yang menurun 

dibandingkan dengan ikan kontrol non-transgenik (Sugiyama et al. 2012). Namun 

demikian, sama seperti pada ikan mas transgenik GH, kadar asam lemak PUFA 

pada ikan salmon amago transgenik juga meningkat (Sugiyama et al. 2012).  

Enzim yang terlibat dalam biosintesis PUFA adalah delta6-, delta5- desaturasi, 
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elongase dan beta-oksidase. Peningkatan kadar asam lemak pada ikan mas 

transgenik menunjukkan perubahan ekspresi gen terkait metabolisme PUFA.  

Sugiyama et al. (2012) melaporkan bahwa ikan salmon Amago transgenik 

memiliki ekspresi gen elongase 5a meningkat, sedangkan elongase 5b dan delta6-

desaturase menurun dibandingkan ikan kontrol. Perubahan komposisi asam lemak 

ikan mas transgenik dan salmon Amago adalah berbeda, sehingga ekspresi gen 

terkait asam lemak pada ikan mas transgenik GH diduga berbeda dengan ikan 

salmon Amago transgenik. Selanjutnya, kaitan antara ekspresi gen asam lemak 

dengan pertumbuhan telah dilaporkan pada ikan zebra trensgenik elongase 

(Alimuddin et al. 2008). Ikan zebra transgenik elongase memiliki pertumbuhan 

lebih tinggi daripada ikan kontrol non-transgenik (Alimuddin et al. 2008).

Ikan mas transgenik GH memiliki kadar karbohidrat lebih rendah daripada 

ikan kontrol. Hal yang mirip telah dilaporkan pada ikan salmon Amago 

transgenik, yakni memiliki kadar glukosa serum lebih rendah (Sugiyama et al.  

2012). Penurunan kadar glukosa serum sejalan dengan penurunan ekspresi gen 

glucose-regulated protein 78 kDa. Hal yang sama dengan ikan salmon Amago 

transgenik diduga terjadi pada ikan mas transgenik GH.

Tabel 5 Kadar asam amino (mg/kg) ikan mas non-transgenik (NT), dan transgenik yang 
membawa gen hormon pertumbuhan eksogen (TG)

Asam amino Ikan NT Ikan TG % TG:NT
Valin 2.455,47 ± 7,49 2.668,44 ± 6,12 8,67
Histidin 3.813,54 ± 8,76 3.561,80 ± 4,02 -6,60
Serin 5.749,55 ± 11,93 6.736,62 ± 8,51 17,17
Prolin 5.456,13 ± 6,45 6.728,70 ± 13,01 23,32
Glutamat 14.497,50 ± 23,41 15.214,51 ± 33,81 4,95
Alanin 7.357,23 ± 8,04 8.520,59 ± 30,49 15,81
Fenilalanin 3.976,76 ± 5,23 4.405,21 ± 9,24 10,77
Aspartat 8.843,66 ± 10,03 9.438,89 ± 14,33 6,73
Threonin 4.581,20 ± 234,87 5.079,44 ± 10,88 10,87
Leusin 7.714,11 ± 10,86 8.380,5 ± 18,57 8,64
Arginin 6.621,95 ± 20,68 7.689,55 ± 16,71 16,12
Isoleusin 2.498,93 ± 2,57 2.755,07 ± 7,84 10,25
Tirosin 3.166,99 ± 5,11 3.500,79 ± 6,75 10,54
Lisin (Lysin HCl) 9.601,34 ± 24,98 10.351,46 ± 21,92 7,81
Glisin 9.591,57 ± 11,17 12.379,36 ± 25,44 29,06

Keterangan:
Kadar asam amino dinyatakan dalam satuan mg/kg.
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Kadar protein total relatif sama (Tabel 4), tetapi kadar asam amino ikan 

transgenik umumnya meningkat, kecuali histidin yang mengalami penurunan 

sekitar 6,60% dibandingkan dengan ikan non-transgenik (Tabel 5). Asam amino 

yang mengalami peningkatan lebih dari 10% adalah serin, prolin, alanin, 

fenilalanin, threonin, arginin, isoleusin, tirosin dan glisin. Peningkatan tertinggi 

terdapat pada asam amino glisin, yakni sebesar 29,06%. Dengan demikian, seperti 

halnya pada parameter asam lemak, asupan asam amino berpotensi meningkat 

melalui konsumsi ikan mas transgenik GH.

KESIMPULAN

Performa budidaya ikan mas transgenik dalam uji lapangan terbatas lebih 

baik daripada ikan mas non-transgenik. Kandungan nutrien ikan mas transgenik 

lebih tinggi daripada ikan non transgenik, kecuali karbohidrat menurun 

dibandingkan ikan non-transgenik.
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ABSTRAK

Tempe kedelai sebagai makanan fermentasi tradisional Indonesia merupakan bahan pangan 
yang murah untuk pemenuhan gizi penduduk Indonesia, seperti protein, lemak, mineral, 
dan vitamin, khususnya vitamin B12 yang biasanya hanya ditemukan dalam makanan 
hewani. Klebsiella pneumoniae hampir selalu ada pada tempe Indonesia yang secara 
genetik berbeda dari K. pneumoniae isolat medis. K. pneumoniae yang ditemukan pada 
tempe memiliki peran penting dalam menentukan kualitas produk akhir fermentasi tempe, 
terutama dalam produksi vitamin B12. Metode mikrobiologi dan kimia telah digunakan 
untuk mendeteksi keberadaan vitamin B12 dalam tempe. Namun, metode tersebut kurang 
dapat diandalkan dan kurang sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
sebuah metode molekuler standar yang dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi
vitamin B12 dari tempe menggunakan gen cbiG sebagai gen target. Tiga sampel tempe yang 
digunakan berasal produsen tempe di Jakarta dan Bogor. Isolasi DNA dilakukan terhadap
kelima sampel tempe dan dianalisis menggunakan PCR konvensional dengan target gen
cbiG untuk mendeteksi konsentrasi vitamin B12 secara semi kuantitatif. Selain itu, real time
PCR kuantitatif dilakukan untuk menganalisis konsentrasi vitamin B12 secara kuantitatif. 
Seluruh sampel tempe menunjukkan korelasi linear dengan hasil kuantitatif real time PCR, 
hal ini menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi
vitamin B12 dari tempe.

Kata kunci: Gen cbiG, Klebsiella pneumoniae, tempe, vitamin B12.

ABSTRACT

Soybean tempeh as a traditional fermented food of Indonesia is a low cost basic foodstuff in 
the nutrition for Indonesian population, such as protein, fat, mineral, and vitamin, especially 
vitamin B12 which is normally only found in animal-derived food. Klebsiella pneumoniae
was almost always present in Indonesian tempeh which were genetically distinct from those 
in medical isolates. K. pneumoniae found in tempeh has important roles in determining the 
quality of tempeh fermentation end product, especially in the production of vitamin B12. 
Microbiological and chemical methods have been used to detect the presence of vitamin B12

in tempeh. However, those methods are less reliable and less sensitive. The present study 
aims to develope a standard molecular method that can be used to determine the 
concentration of vitamin B12 from tempeh using cbiG gene as target gene. Three tempeh 
samples were collected from Jakarta and Bogor tempeh producers. DNA isolation was 
perfomed for all tempeh samples and analyzed using conventional PCR targetting cbiG 
gene to detect the concentration of vitamin B12 semi quantitatively. Moreover, quantitative 
real time PCR  was performed to  analyze the concentration of vitamin B12 quantitatively. 
All of tempeh samples show a linear correlation with the results of real time quantitative 
PCR indicated that this method might be used to determine the concentration of vitamin B12

from tempeh.

Keywords: cbiG gene, Klebsiella pneumonia, tempeh, vitamin B12.
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PENDAHULUAN

Tempe kedelai sebagai salah satu produk pangan fermentasi asal Indonesia 

merupakan salah satu sumber pemenuhan nutrisi bagi masyarakat Indonesia, 

diantaranya sebagai sumber protein, lemak, mineral, dan vitamin (Murata et al. 

1971), khususnya vitamin B12 (Liem et al. 1977). Pada umumnya, vitamin B12

hanya ditemukan dalam bahan pangan hewani, oleh karena itu, tempe mempunyai 

peran penting sebagai bahan pangan nabati sumber vitamin B12, terutama untuk 

kaum vegetarian.

Berdasarkan hasil penelitian Keuth dan Bisping pada tahun 1994,                        

K. pneumoniae merupakan salah satu bakteri penghasil vitamin B12 yang telah 

berhasil diisolasi dari tempe Indonesia. K. pneumoniae hampir selalu ditemukan 

pada tempe Indonesia dan merupakan isolat yang secara genetik berbeda dengan 

dengan isolat medis (Ayu et al. 2014). K. pneumoniae pada tempe memiliki peran 

yang sangat penting dalam menentukan hasil akhir proses fermentasi tempe 

(Barus et al. 2008), khususnya dalam produksi vitamin B12.

Vitamin B12 (cobalamin) merupakan salah satu vitamin penting yang 

diperlukan oleh tubuh manusia, karena merupakan kofaktor penting untuk dua

enzim, yaitu: metilmalonil-CoA mutase (MCM) yang berperan dalam 

metabolisme asam lemak rantai ganjil di mitokondria dan metionin sintase

(METH) yang berperan dalam pembentukan methionin dari metiltetrahidrofolat 

(Helliwell et al. 2011). Di sisi lain, vitamin B12 juga diperlukan untuk 

pengembangan dan mielinisasi awal dari sistem saraf pusat serta untuk 

pemeliharaan fungsi normalnya. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan

anemia megaloblastik reversibel, demielinasi penyakit saraf, atau keduanya. 

Selain itu, penyakit yang paling umum terjadi dari kekurangan vitamin B12 yang 

parah adalah gastritis autoimun (anemia pernisiosa), serta terdapat beberapa

kondisi yang kurang umum yang terkait dengan kekurangan vitamin B12 adalah

glositis, malabsorpsi, infertilitas, dan trombosis (Stabler 2013).

Kebutuhan tubuh terhadap vitamin B12 berbeda-beda pada setiap tahapan 

usia, akan tetapi kebutuhan seorang dewasa terhadap vitamin B12 adalah 2,4 mg

per hari. Vitamin B12 untuk pemenuhan kebutuhan harian tubuh dapat ditemukan
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hampir secara eksklusif dalam produk hewani, termasuk daging merah, unggas, 

makanan laut, susu, keju dan telur, sedangkan bahan pangan nabati umumnya

bukan merupakan sumber vitamin B12 (Zeuschner et al. 2012).

Secara umum, bakteri adalah produsen utama vitamin B12, K. pneumoniae

merupakan salah satu vitamin B12 yang telah berhasil diisolasi dari tempe

Indonesia oleh Keuth dan Bisping pada tahun 1994. K. pneumoniae yang 

termasuk dalam keluarga Enterobacteriaceae juga dikenal sebagai penyebab 

penyakit pneumonia, infeksi akut yang menyerang alveoli (Gori et al. 1996), 

namun isolat K. pneumoniae dari tempe berbeda secara genetik dari isolat medis

(Ayu et al. 2014). Pada bakteri, jalur produksi vitamin B12 baik secara aerob 

maupun anaerob disandikan oleh cluster gen yang terdiri dari lokus-lokus genetik, 

seperti: cobE, cobF, cobG, cobW, cbiG, cbiC, and cbiL. Awalan cob

menunjukkan lokus genetik pada jalur aerobik, sedangkan cbi menunjukkan lokus 

genetik pada jalur anaerob. Lokus gen cbiG merupakan salah satu gen penting dari

cluster untuk jalur anaerob, gen ini berperan dalam memediasi reaksi sintesis

cincin corrin dan mengkhelasi kobalt yang bisa terjadi baik pada tahap awal atau 

tahap akhir dari jalur produksi vitamin B12 (Rodionov et al. 2013, Moore et al. 

2013).

Konsentrasi vitamin B12 dapat diukur dengan beberapa metode, diantaranya 

metode mikrobiologi menggunakan bakteri Lactobacillus leichmanii (Kelleher 

dan Broin 1991) atau metode kimiawi dengan menggunakan HPLC (Luo et al. 

2006). Namun pertumbuhan bakteri L. leichmanii sangat kompleks sehingga 

menyebabkan analisis vitamin B12 dengan metode mikrobiologi sangat sulit 

dilakukan (Chiao dan Peterson 1952), sedangkan metode HPLC biasanya 

membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk dilakukan.  Konsentrasi vitamin B12

pada tempe juga dipengaruhi oleh keberadaan gen cbiG pada K. pneumoniae. 

Keberadaan gen ini dapat dideteksi dengan menggunakan quantitative real time 

PCR yang akan mengamplifikasi gen cbiG sebagai gen target, dan mengukur 

jumlah kopi DNA yang akan dibandingkan dengan nilai cycle threshold (Ct) 

(Ginzinger 2002). Metode ini banyak digunakan karena dapat direproduksi serta

memberikan hasil kuantisasi kopi gen yang sangat akurat dan cepat (Smith dan

Osborn 2009).
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METODE PENELITIAN

Preparasi Sampel

Sebanyak 25 g tempe dihomogenisasi di dalam 125 mL larutan NaCl 0,85% 

dengan menggunakan Variable Speed Laboratory Blender (Waring Laboratory 

and Sciences, Torrington) selama 1 menit. Sebanyak 9 mL hasil blender diambil 

untuk kemudian disentrifugasi menggunakan Sorvall Legend RT (Thermo 

Scietific) selama 1 menit pada kecepatan 800 × g, kemudian supernatan yang 

dihasilkan dipindahkan ke dalam tabung baru untuk disentrifugasi kembali pada 

kecepatan 1,300 × g selama 5 menit (Seumahu et al. 2012). Supernatan dibuang, 

pelet yang didapat dicuci dengan larutan TE pH 8,0 dan disentrifugasi kembali 

pada kecepatan 1,300 × g selama 5 menit sebelum masuk tahap ekstraksi DNA. 

Tiga sampel tempe digunakan dalam penelitian ini, masing-masing diberi label

sebagai EMP, WJB, dan SNT. Tempe EMP dan WJB diproduksi dan diperoleh 

dari Bogor, Jawa Barat, Indonesia (Barus et al. 2008), sedangkan tempe SNT

diproduksi dan diperoleh dari Jakarta (Tabel 1).

Tabel 1  Lokasi produksi sampel tempe
Sampel Lokasi Kota
EMP Empang Bogor
WJB Warung Jambu Bogor
SNT Sunter Jakarta Utara

Ekstraksi DNA

Total DNA mikroba diekstraksi dari tempe menggunakan Wizard®

Genomic DNA Purification Kit (Promega) sesuai dengan protokol produsen. Total

DNA hasil ekstraksi diverifikasi dengan elektroforesis pada 1% (b/v) gel agarosa

dalam buffer TAE 1× selama 60 menit, 80 V dan diwarnai dengan ethidium

bromida. Total DNA yang didapat dihitung konsentrasinya dengan menggunakan 

NanoDrop™ 2000/2000c Spectrophotometers (Thermo Scientific) untuk 

disamakan konsentrasi DNA-nya.

Analisis Gen cbiG

Keberadaan gen cbiG pada ekstrak DNA dianalisis dengan mengamplifikasi 

gen tersebut menggunakan primer yang telah didesain sebelumnya menggunakan 

program CLC Genomics Workbench (CLC bio, Qiagen) sehingga bekerja spesifik 
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pada gen target, yaitu pasangan primer cbiG-F (5’-TGCTGCCGCTCACC

TGCTAC-3’) dan cbiG-R (5’-GCAACCCCGGCTCGTTTGC-3’). Komposisi 

master mix PCR dengan total volume 25 µl terdiri dari 2 µl ekstrak DNA, 12,5 µl 

GoTaq Green® Master Mix (Promega), 2 µl primer forward dan reverse                    

(10 pmol/µl) dan 8,5 µl nuclease free water. Reaksi PCR dilakukan dengan mesin 

2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems), dengan protokol sebagai berikut: 

predenaturasi pada 94 °C selama 5 menit, denaturasi pada 94 °C selama 30 detik, 

annealing pada 60 °C selama 30 detik, extention pada 72 °C selama 1 menit, dan 

post extention pada 72 °C selama 20 menit, dengan pengulangan siklus sebanyak 

30 kali. Hasil amplifikasi elektroforesis pada 1% (b/v) gel agarosa dalam buffer 

TAE 1× selama 60 menit, 80 V dan diwarnai dengan ethidium bromide. Sebagai 

kontrol positif pada reaksi ini digunakan isolat K.pneumoniae 135 yang telah 

diisolasi sebelumnya dari tempe Indonesia (Maysella 2010), sedangkan Bacillus 

sp. and Escherichia coli digunakan sebagai kontrol negatif.

Quantitative real time PCR

Untuk menghitung banyaknya gen cbiG, sepasang primer baru didesain 

untuk kemudian digunakan dalam quantitative real time PCR, yaitu: primer cbiG-

Fnew2 (5’-GAATACCGTAAAGCCTGAATCC-3’) dan cbiG-Rnew2 (5’-GCTG

GCAAAGCCGCCGTTGAAG-3’). Komposisi master mix PCR dengan total 

volume 20 µl terdiri dari 2 µl template DNA, 10 µl KAPA SYBR® FAST qPCR 

kit Master Mix (2×) ABI Prism (Kapa Biosystems), 0,4 µl (10 pmol/µl) primer

forward cbiG-Fnew2 (5’-GAATACCGTAAAGCCTGAATCC-3’), 0,4 µl                          

(10 pmol/µl) primer reverse cbiG-Rnew2 (5’-GCTGGCAAAGCCGCCGTTG

AAG-3’), dan 7,2 µl nuclease free water. Reaksi PCR dilakukan dengan mesin 

IQ5 real time PCR detection system (Biorad), dengan protokol quantitative real 

time PCR sebagai berikut: predenaturasi pada 94 °C selama 5 menit, 35 siklus

denaturasi pada 94 °C selama 30 detik, dan annealing pada 60 °C selama 30 detik. 

Untuk menguji spesifitas primer yang digunakan, tahapan melt curve ditambahkan 

dalam reaksi PCR ini.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Total DNA masing-masing sampel berhasil diekstraksi menggunakan

Genomic DNA Purification Kit Wizard® (Promega) seperti dapat dilihat pada 

Gambar 1a dan Gambar 1b. Total genom kemudian diamplifikasi menggunakan 

primer spesifik yang telah didesain, yaitu primer cbiG-F (5’-

TGCTGCCGCTCACCTGCTAC-3’), cbiG-R (5’-GCAACCCCGGCTGTTTGC-

3’), gen target yang dihasilkan berukuran 755 bp (Gambar 2).

Gambar 1 Hasil ekstraksi DNA. (a): (M): Marker 1kb DNA Ladder (Thermoscientific), 
(A-C): EMP, (D-F): WJB, (b): (G-I): SNT.

Gambar 2 Hasil amplifikasi sampel menggunakan primer cbiG-F dan cbiG-R. (M): 
Marker 1kb DNA Ladder (Thermoscientific), (1-2): Klebsiella sp. 135, (3): 
EMP, (4): WJB, (5): SNT, (6): Bacillus sp. sebagai kontrol positif, (7): 
Eschericia coli sebagai kontrol negatif.
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Gambar 2 menunjukkan bahwa Bacillus sp. sebagai kontrol negatif tidak

menghasilkan pita yang diharapkan. Sementara itu, K. pneumoniae 135 sebagai 

kontrol positif bakteri penghasil vitamin B12, berhasil menghasilkan pita hasil 

amplifikasi yang diharapkan (Tabel 2). Bakteri ini sebelumnya telah diisolasi dari

tempe Indonesia (Maysella 2010).

Tabel 2 Data BLAST dari hasil sekuensing gen cbiG K. pneumoniae 135

Nama Organisme
Total
Score

Query
Cover

Klebsiella pneumoniae KCTC 2242_complete genome 1050 99%
Klebsiella pneumoniae CG 43_complete genome 1045 99%
Klebsiella pneumoniae subs_pneumoniae_1084_complete genome 1045 99%
Klebsiella pneumoniae subs_pneumoniae
NTUH:K2044DNA_complete genome

1045 99%

Klebsiella pneumoniae str Kp52, chromosome, complete genome 1036 99%
Klebsiella pneumoniae subs_pneumoniae MGH
78578_complete genome

1032 99%

Klebsiella pneumoniae subs_pneumoniae KPNIH
27_complete genome

1027 99%

Klebsiella pneumoniae subs_pneumoniae
KPNIH10_complete genome

1014 99%

Klebsiella pneumoniae 30660/NJST258 1, complete genome 1014 99%
Klebsiella pneumoniae 30684/NJST258 2, complete genome 1014 99%

Sejumlah pengenceran dari tempe EMP yang telah diketahui konsentrasi

vitamin B12-nya mulai dari 7,5×10-2 µg/25 g hingga 7,5×10-6 µg/25 g digunakan 

sebagai standar (STD), yang kemudian diamplifikasi menggunakan primer cbiG-

Fnew2 dan primer cbiG-Rnew2 untuk mendeteksi konsentrasi vitamin B12 secara 

semi kuantitatif (Gambar 3a). Gen cbiG hasil amplifikasi dari sampel tempe WJB

dan SNT dibandingkan dengan standar untuk mendeteksi keberadaan vitamin B12

(Gambar 3b), gen target akan menghasilkan pita berukuran 250 bp.

Kurva standar dihasilkan dari hasil real time PCR menggunakan

pengenceran dari tempe EMP yang telah diketahui konsentrasi vitamin B12-nya. 

Hasil quantitative real time PCR menunjukkan hubungan yang linear antara nilai

Ct dan log dari jumlah kopi gen cbiG (R2> 0,953) (Gambar 4). Hasil ini

menunjukkan bahwa kurva standar konsentrasi vitamin B12 yang dihasilkan, dapat 

digunakan untuk menentukan konsentrasi vitamin B12 dari sampel tempe lain 

berdasarkan nilai Ct sampel tersebut.
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Gambar 3 Perbandingan konsentrasi vitamin B12 pada sampel secara semi kuantitatif. (a): 
(M): Marker 1kb DNA Ladder (Thermoscientific), (A): STD 7,5 × 10-2, (B): 
STD 7,5 × 10-3, (C): STD 7,5 × 10-4, (D): STD 7,5 × 10-5, (E): STD 7,5 × 10-6, 
(F): K. pneumoniae 135 sebagai kontrol positif, (G): Bacillus sp. sebagai 
kontrol negatif, (b): (H): EMP, (I): WJB, (J): SNT, Escherichia coli sebagai 
kontrol negatif.

Gambar 4 Kurva standar konsentrasi vitamin B12.

Konsentrasi vitamin B12 pada sampel tempe EMP, WJB, dan SNT juga 

diukur menggunakan Surface Plasmon Resonance / Optical Bio-sensor (Biacore) 

di Asure Quality, Singapura (Tabel 3).

Table 3 Hasil analisis vitamin B12 menggunakan metode Surface Plasmo Resonance
(Biacore)

Sampel Konsentrasi vitamin B12 (µg/100 gram)
EMP 0,3
WJB 0,15
SNT 0,11

X

y = -2.578× + 22.174
R2 = 0.953

Y
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Gambar 1a dan 1b menunjukkan total genom sampel yang telah diisolasi, 

dengan ukuran masing-masing pita lebih besar dari 10,000 bp. Genom hasil 

isolasi ini kemudian diamplifikasi dengan primer yang sudah didesain. Primer 

didesain untuk bekerja secara spesifik dengan gen cbiG K. pneumoniae sebagai 

target, yaitu: cbiG-F (5’-TGCTGCCGCTCACCTGCTAC-3’) dan cbiG-R                 

(5’-GCAACCCCGGCTCGTTTGC-3’). Primer yang digunakan telah berhasil 

mengaplifikasi gen tersebut dengan menghasilkan pita berukuran 755 bp di setiap 

sampel tempe yang digunakan (Gambar 2). K. pneumoniae 135 digunakan sebagai

kontrol positif berdasarkan data BLAST dari hasil sekuensing gen target yang 

menunjukkan hasil positif untuk K. pneumoniae (Tabel 2). Beberapa galur

Bacillus sp. sebagai contoh B. megaterium merupakan penghasil vitamin B12,

maka Bacillus sp. digunakan sebagai kontrol negatif untuk membuktikan bahwa

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bekerja secara spesifik pada          

K. penumoniae. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada pita yang dihasilkan pada

sumur keenam (Gambar 2).

Quantitative real time PCR dengan menggunakan SBYR Green hanya 

mampu mendeteksi amplikon dengan ukuran kurang dari 300 bp (Ginzinger 

2002). Oleh karena itu, diperlukan desain primer baru untuk menghasilkan

amplikon berukuran 250 bp, diantaranya: pasangan primer cbiG-F (5'-TGCTGC

CGCTCACCTGCTAC-3') dan cbiG-R1 (5'-ATCAATCACCACCACCGCCG-3'), 

cbiG-Fnew-1 (5'-CACCCCCTGTTCCTTGCTCTG-3') dan cbiG-Rnew-1 (5'-GA

CGAGGCTGGAAAGCGGTGC-3'), serta cbiG-Fnew-2 (5'-GAATACCGTAAA

GCCTGAATCC-3') dan cbiG-Rnew-2 (5'-GCTGGCAAAGCCGCCGTTGAA  

G-3').

Ketiga pasang primer dapat bekerja pada gen target, namun hanya primer 

cbiG-Fnew2 dan cbiG-Rnew2 yang bekerja secara spesifik pada gen cbiG dan 

menghasilkan amplikon berukuran 250bp (Gambar 3). Hasil amplifikasi dengan 

primer ini juga digunakan untuk membandingkan konsentrasi vitamin B12 secara 

semi kuantitatif dengan sejumlah pengenceran dari sampel tempe EMP yang telah 

diketahui konsentrasi vitamin B12-nya sebagai standar, dengan konsentrasi 

tertinggi yaitu 7,5×10-2 µg / 25 g berada pada sumur A yang memiliki pita paling 

tebal dibandingkan dengan standar lain. Sedangkan konsentrasi terendah yaitu   



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2014

20

7,5×10-6 berada pada sumur E dengan pita paling tipis. Pada Gambar 3 dapat 

dilihat bahwa sumur H yang merupakan tempe EMP menunjukkan ketebalan pita

yang sama dengan pita pada sumur A. Sumur I yang merupakan tempe WJB,

memiliki pita dengan ketebalan diantara sumur A dan sumur B yang menunjukkan

bahwa konsentrasi vitamin B12 pada tempe WJB lebih rendah dari 7,5×10-2 µg/               

25 g tetapi lebih tinggi dari 7,5×10-3 µg / 25 g. Sedangkan sumur J, K, dan L yang

merupakan tempe SNT, tempe PSG, dan tempe JBD memiliki sebuah pita yang 

lebih tebal dibandingkan dengan pita pada sumur A, hal ini menunjukan bahwa

konsentrasi vitamin B12 dalam ketiga sampel lebih tinggi dari 7,5×10-2 µg/25 g.

Konsentrasi vitamin B12 pada tempe EMP, WJB, dan SNT, menunjukkan korelasi

yang linear dengan hasil quantitative real time PCR, yaitu: konsentrasi vitamin 

B12 pada tempe EMP merupakan konsentrasi yang paling tinggi bila dibandingkan 

dengan tempe WJB dan SNT (Tabel 3). Hasil perbandingan secara semi

kuantitatif dengan PCR, menunjukkan bahwa pita hasil amplifikasi tempe EMP

memiliki pita yang lebih tebal dibandingkan dengan pita tempe WJB. Namun, 

hasil yang berbeda ditunjukkan oleh sampel tempe SNT yang memiliki 

konsentrasi vitamin B12 yang lebih rendah dibandingkan tempe EMP dan WJB, 

tapi memiliki pita hasil amplifikasi yang lebih tebal dibandingkan sampel tempe 

lainnya. Hal ini mungkin disebabkan karena vitamin B12 pada tempe SNT 

dihasilkan oleh bakteri lain selain K. pneumoniae, sedangkan vitamin B12 pada 

tempe EMP dan WJB diproduksi oleh K. pneumoniae.

KESIMPULAN

Metode molekular menggunakan quantitative real time mungkin dapat 

digunakan untuk menganalisis konsentrasi vitamin B12 dari tempe.
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ABSTRAK

Belut sawah (Monopterus albus Zuiew 1793) merupakan hewan hermafrodit protogini 
yang populasinya di alam semakin menurun karena penangkapan. Budidaya belut 
berpeluang dikembangkan apabila kepastian kelamin jantan dapat ditentukan pada ukuran 
yang sesuai untuk sinkronisasi reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
keragaman morfometrik belut asal Jawa Barat dan teknik maskulinisasi untuk 
pengembangan budidaya. Belut dikoleksi dari tiga lokasi penangkapan belut alam di Jawa 
Barat yaitu Sukabumi, Karawang, Cianjur, serta dilakukan karakterisasi morfometrik dan 
induksi maskulinisasi dengan penyuntikan hormon penghambat aromatase dan steroid 
androgen 17α-metil testosteron. Secara morfometrik belut asal Sukabumi memiliki 
ukuran yang lebih panjang dibandingkan belut asal Karawang dan Cianjur (p<0,05) 
sertakoefisien keragaman morfometrik yang paling tinggi (0,190,26) namun rasio 
morfometriknyarendah yang mengindikasikan kelenturan merespon m lingkungan nya
rendah. Maskulinisasi dengan penyuntikan hormon penghambat aromatase 0,1 mg kg-

1menghasilkan 40% jantan, dan dengan 17α-metil testosteron 50 mg kg-1 bobot tubuh
diperoleh 50% jantan dalam enam minggu pada ukuran 2426 cm. Konsentrasi 
testosterone meningkat pada minggu ke 26 sehingga terjadi peralihan kelamin jantan.

Kata kunci: Monopterus albus, morfometrik, maskulinisasi, testosterone.

ABSTRACT

Asian swamp eel (Monopterus albus Zuiew 1793) as hermaphroditic protogini which is 
the populations are declining due to catching. The development of Asian swamp eel 
aquaculture need the determination of sex differenciation to the male candidatesfor 
synchronizing the time of reproduction. This study aimed to evaluate the sex and 
morphometric variability of eels from West Java through masculinization technic using 
hormonal induction for aquaculture development.  The eels were collected from three 
locations in West Java (Sukabumi, Karawang, Cianjur) and were characterized for 
morphometric variability. The coefficient of morphometric diversity ranged from 0,19 to 
0,26 and based on the morphometric ratios indicated that the eels from Sukabumi 
showed low response to the environmental conditions compared to the eels from 
Karawang and Cianjur. Masculinization through hormone injections using 0,1 mgkg-

1aromatase inhibitorand 17α-methyltestosteron 50 mg kg-1body weight produced 40% 
and 50% males at six weeks traitments on 2426 cm body length indicated by the 
increase of testosterone concentration. 

Keywords: Masculinization, monopterus albus, morphometric, testosterone.
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PENDAHULUAN

Belut sawah Monopterus albus (Zuiew, 1993) merupakan komoditas ekspor 

perikanan yang bernilai ekonomi tinggi. Pada tahun 2011 ekspor belut sawah 

hidup ke beberapa negara diantaranya China, Hongkong, Jepang, Singapura, 

Taiwan, Korea dan Thailand mencapai 2.068,680 kg atau  meningkat 400% 

dibanding tahun 2007 (DJPT KKP 2012). Produksi belut masih menggantungkan 

pada usaha penangkapan di persawahan yang jumlahnya terbatas dan tidak 

kontinyu terutama langka pada musim kemarau. Pengembangan budidaya belut 

mendesak dilakukan agar dapat mengatasi kelangkaan produksi di alam dan 

menghentikan penangkapan berlebih. Strategi budidaya meliputi pengadaptasian 

belut dalam wadah terkontrol dan perbanyakan populasi yang didahului 

penyediaan calon induk dengan kepastian kelamin jantan dan betina untuk 

sinkronisasi reproduksi.

Belut sawah Monopterus albus merupakan hewan hermaprodit protogini 

dengan peralihan kelamin dari betina, interseks kemudian jantan. Masa peralihan 

kelamin belut sawah belum diketahui secara pasti sehingga menjadi kendala 

sinkronisasi induk jantan dan betina matang untuk proses reproduksi. Jenis 

kelamin belut berkaitan dengan umur dan panjang tubuhnya (Chan dan Philips 

1967; Affandi et al. 2003; Riani dan Ernawati 2004). Secara alami peralihan 

kelamin belut dari betina menjadi jantan dimulai setelah belut mengalami 

pemijahan, dilanjutkan dengan menghilangnya jaringan ovari dan terbentuknya sel 

interstitial (leydig), yaitu pada ukuran panjang tubuh >35 cm. Menurut Zhang            

et al. (2008), fungsi kelamin betina berkembang apabila aktivitas enzim aromatase 

meningkat, selanjutnya menuju fase peralihan kelamin menjadi interseks dan 

jantan apabila fungsi aromatase tertekan sehingga konsentrasi testosterone 

meningkat. Kenaikan kadar testosteron pada gonad dapat merangsang diferensiasi 

gonad dan spermatogenesis (Yamazaki 1983). 

Pengarahan kelamin jantan pada ikan dapat dilakukan dengan 

penghambatan aktivitas enzim aromatase maupun rekayasa hormone (Zairin 2002; 

Zairin et al. 2002; Guiguen et al. 2010), misalnya induksi 17α-metil testosteron 

(MT) atau penghambat aromatase (Kroon dan Liley 2000; Navarro-Martin et al.
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2008; Nozu et al. 2009; Babiak et al. 2011; Garcia et al. 2013). Induksi MT                   

5 mg/kg bobot juvenil kerapu lumpur Ephinephelus suillus sebanyak 12 kali 

penyuntikan dapat mengaktifkan proses spermatogenesis (Tan-Fermin et al. 

1994), sedangkan implantasi gabungan MT dengan beberapa hormon androgen 

(11-ketotestoteron, testoteron propionate) dosis 1000 µg/kg bobot Epinephelus 

coioides dapat mengarahkan kelamin menjadi jantan fungsional (Shinn-Lih et al. 

2003).

Mutu produksi benih belut budidaya ditentukan oleh kualitas induk 

(broodstock) serta pengelolaan reproduksinya. Proses penyesuaian diri organisme 

yang dipelihara di luar habitatnya dapat mempengaruhi perubahan perilaku, 

ekspresi genotipe dan fenotipenya (Huang dan Liao 2000; Price 2002). Sifat-sifat 

unggul calon induk yang berkaitan dengan mutu benih adalah kemampuannya

merespon perubahan lingkungan termasuk pada kondisi suboptimal maupun 

wadah budidaya yang berkorelasi dengan produksi. Genotipe heterozigot dan 

variasi genetik memiliki kelenturan merespon perubahan lingkungan sehingga 

mendukung sintasan jangka panjang dan menunjukkan pertumbuhan yang lebih 

baik (Dunham 2004). Informasi morfometrik dapat menjelaskan status dan variasi 

genetik populasi berdasarkan kemiripan atau perbedaan bentuk tubuhnya serta 

menentukan potensi pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

(Strauss dan Bookstein 1982; Wijana 1999; Rejeki 2013).

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keragaman morfometrik belut sawah 

Monopterus albus (Zuiew, 1993) asal Jawa Barat sebagai kandidat ikan budidaya 

dan teknik pengarahan kelamin jantan secara hormonal untuk pengembangan 

budidaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan MeiNopember 2014. Sampel belut 

terdiri dari tiga populasi hasil tangkapan di Jawa Barat yaitu Sukabumi, 

Karawang, Cianjur, masing-masing berukuran 2426 cm dan berat 1215 gram 

per ekor. Induksi pengarahan kelamin dilakukan secara hormonal melalui 
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penyuntikan menggunakan hormon penghambat aromatase dan 17α-metil

testosteron (MT).

Karakterisasi Morfometrik

Fenotip morfometrik yang diukur meliputi delapan karakter (Gambar 1) 

mengacu metode Wijana (1999): 1) panjang kepala (PK), yaitu jarak dari ujung 

anterior mulut sampai pinggir kaudal tutup insang; 2) panjang badan (PB), yaitu 

jarak dari pinggir kaudal tutup insang sampai anus; 3) panjang ekor (PE), yaitu 

jarak dari anus sampai ujung posterior; 4) panjang total (PT), yaitu jarak dari 

ujung anterior sampai ujung posterior; 5) panjang hidung (PH), yaitu jarak dari 

ujung anterior samapi sisi kaudal mata; 6) lebar badan 1 (LB1), yaitu jarak antara 

sisi kiri dan kanan badan tepat di kaudal tutup insang (posisi specimen 

dorsoventral); 7) lebar badan 2 (LB2), yaitu jarak antara sisi kiri dan kanan badan 

ditengah-tengah LB1 dan LB3 (posisi specimen dorsoventral); 8) lebar badan 3 

(LB3), yaitu jarak antara sisi kiri dan kanan badan tepat di depan anus (posisi 

specimen dorsoventral).

Gambar 1  Karakterisasi truss morfometrik belut sawah Monopterus albus Zuiew 1793 
(Wijana 1999): 1) Panjang Kepala (PK), 2) Panjang Badan (PB), 3) Panjang 
Ekor (PE), 4) Panjang Total (PT), 5) Panjang Hidung (PH), 6) Lebar Badan 1 
(LB1), 7) Lebar Badan 2 (LB2), 8) Lebar Badan 3 (LB3).

Maskulinisasi

Induksi pengarahan kelamin jantan dilakukan dengan penyuntikan hormon 

penghambat aromatase yaitu imidazol dan MT dibandingkan dengan kontrol 

menggunakan larutan NaCl 0,95%. Penyuntikan ikan dilakukan secara 

intramuskular sesuai dosis sekali seminggu berturut-turut sebanyak 5 kali. Dosis 

hormon imidazole yang diberikan adalah 0,001 mg kg-1; 0,01 mg kg-1; 0,1 mg kg-1
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bobot badan, dan MT 50 mg kg-1 bobot badan. Setiap perlakuan menggunakan               

24 ekor belut berukuran 24±2 cm dan bobot tubuh berkisar 614 g. Pemeliharaan 

belut dilakukan dalam akuarium berukuran 8040×40 cm per perlakuan dengan 

ketinggian air 15 cm, diberi aerasi dan pergantian air sebanyak 30% per hari.

Pakan yang diberikan selama pemeliharaan berupa cacing sutra secara ad libitum, 

dan kualitas air dikontrol yaitu suhu (2829,5 °C); DO (4,76,1 mg/L); pH 

(6,97,9); NH3 (0,0050,008 mg/L); nitrit (0,220,74 mg/L). Proses alih kelamin 

diamati secara histologi gonad setiap 1 minggu paska penyuntikan ke 15 serta 

pengukuran konsentrasi estradiol dan testosteron plasma darah dengan metode 

ELISA, dan pada minggu ke-6 dihitung persentase kelamin betina, interseks, dan 

jantan.

Analisis Data

Keragaman morfometrik dievaluasi berdasarkan koefisien keragaman 

intrapopulasiserta rasio morfometrik terhadap panjang tubuh serta dianalisis 

ANOVA menggunakan Microsoft Excel 2010 dan SPSS 17 dengan selang 

kepercayaan 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaman Morfometrik

Karakteristik morfometrik tiga populasi belut sawah asal Jawa Barat 

(Sukabumi, Karawang, Cianjur) berbeda nyata kecuali panjang kepala (Tabel 1). 

Rata-rata ukuran belut sawah hasil tangkapan asal Sukabumi lebih besar 

dibandingkan belut asal Cianjur dan Karawang. Tingkat keragaman fenotip 

morfometrik belut Sukabumi (0,190,26) lebih tinggi dibandingkan belut asal 

Karawang dan Cianjur (0,130,21). 

Dendrogram sebaran delapan karakter morfometrik dari tiga populasi belut 

asal Jawa Barat (Sukabumi, Karawang, Cianjur) menunjukkan tingkat kemiripan 

paling rendah 77% yaitu pada karakter hidung serta lebar badan dan panjang ekor 

dengan tingkat kemiripan 90 % (Gambar 2).
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Tabel 1 Keragaman morfometrik belut sawah (Monopterus albus Zuiew 1793) asal 
Sukabumi, Cianjur, Karawang (Jawa Barat)

Kode
Fenotipe 

Morfometrik

Sukabumi Karawang Cianjur
Rata-rata±sd

(cm)
KK

Rata-rata ±sd
(cm)

KK
Rata-rata
±sd (cm)

KK

PK Panjang Kepala 2,63±0,57 0,22 2,46±0,51 0,21 2,50±0,52 0,21
PB Panjang Badan 21,78±4,20* 0,19 18,20±3,09 0,17 18,55±3,20 0,17
PE Panjang Ekor 9,78±1,89* 0,19 8,99±1,58 0,18 8,52±1,09 0,13
PT Panjang Total 34,19±6,44* 0,19 29,64±5,11 0,17 29,57±4,63 0,16
PH Panjang 

Hidung
7,70±1,49* 0,19 0,51±0,09 0,17 0,49±0,09 0,18

LB1 Lebar Badan 1 1,20±0,27* 0,22 0,86±0,18 0,21 0,87±0,15 0,17
LB2 Lebar Badan 2 1,15±0,27* 0,24 0,87±0,16 0,18 0,86±0,16 0,19
LB3 Lebar Badan 3 0,80±0,21* 0,26 0,60±0,12 0,21 0,61±0,10 0,17

Keterangan : * berbeda nyata (p<0,05), sd = simpangan baku, KK = koefisien keragaman

Gambar 2 Dendrogram fenotipe morfometrik belut sawah Monopterus albus Zuiew 1793 
asal Sukabumi, Cianjur, Karawang (Jawa Barat). PK (Panjang Kepala), PB 
(Panjang Badan), PE (Panjang Ekor), PT (Panjang Total), PH (Panjang 
Hidung), LB1 (Lebar Badan1), LB2 (Lebar Badan2), LB3 (Lebar Badan3).

Rasio morfometrik dapat menggambarkan kemampuan biota merespon 

kondisi lingkungan habitatnya dan pendugaan keragaman genetik suatu populasi 

(Wijana, 1999). Rasio morfometrik belut asal Sukabumi, Cianjur dan Karawang 

berkisar0,15,11 (Gambar 3). 

Populasi belut asal Sukabumi menunjukkan rasio morfometrik yang lebih 

rendah dibandingkan populasi belut asal Karawang dan Cianjur pada ukuran 

badan dan ekor (PT, PB, PE). Pada tingkat keragaman fenotipe yang lebih tinggi 

dan rasio morfometrik yang rendah pada populasi belut asal Sukabumi 

mengindikasikan tingkat kelenturan merespon lingkungannya rendah. Rasio 

morfometrik pada belut asal Karawang sedikit lebih tinggi dibandingkan belut 

asal Cianjur. Ragam fenotipe morfometrik mengekspresikan proporsi ragam 
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Pada populasi belut asal Sukabumi ditemukan berjenis kelamin 

rata panjang tubuh 34,19±6,44 cm dan status kelamin yang tidak 

diketahui sebesar 20%, sedangkan pada populasi belut asal Cianjur dan Karawang 

ditemukan jantan 30% dengan ukuran rata-rata panjang tubuh 
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genetik yang dimiliki populasi dan menentukan kemampuan merespon lingkungan 

sehingga sintas untuk keberlanjutan populasi dalam jangka panjang. Berdasarkan 

pengamatan gonad belut asal Sukabumi, Karawang dan Cianjur ditemukan                  

4 kategori status kelamin yaitu betina, interseks, jantan dan tidak diketahui (TD) 

Zuiew 1793 asal Sukabumi, 
Panjang Kepala), PB (Panjang Badan), 

PE (Panjang Ekor), PT (Panjang Total), PH (Panjang Hidung), LB1 (Lebar 

Zuiew 1793) hasil 

berjenis kelamin betina 70% 

cm dan status kelamin yang tidak 

diketahui sebesar 20%, sedangkan pada populasi belut asal Cianjur dan Karawang 

rata panjang tubuh 29,57±4,63 cm, 
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betina 3040 %, dan interseks 2030 %. Secara alami peralihan kelamin betina 

menjadi interseks dan jantan pada belut asal Cianjur dan Karawang berlangsung 

pada ukuran panjang tubuh yang lebih kecil dari umumnya belut di alam yaitu 

>35 cm. Perkembangan ovarium akan terhenti apabila biosintesis hormon 

testosteron menjadi estradiol tertekan sehingga konsentrasi testosterone meningkat 

dan mengarahkan kelamin menjadi jantan (maskulinisasi). Peningkatan suhu 

lingkungan dan ketersediaan nutrien dapat mempercepat masa peralihan kelamin 

belut menjadi jantan (Athauda et al. 2012). Kisaran suhu di lokasi sampling belut 

yang paling tinggi adalah di Karawang yaitu 31,634,7 °C, sedangkan di Cianjur 

suhu berkisar 27,828,3 °C (Tabel 2). Menurut Popma dan Masser (1999) kisaran 

suhu untuk kelangsungan proses fisiologis ikan adalah 29,431,1 °C; pH 69; dan 

kadar oksigen terlarut diatas 2 mg/L. Rendahnya suhu air di habitat belut asal 

Sukabumi (23,524,9 °C) diduga menghambat proses alih kelamin jantan, 

sedangkan suhu yang lebih tinggi di Karawang dan Cianjur dapat mempercepat 

peralihan kelamin belut menjadi jantan. 

Tabel 2 Mutu air lokasi sampling belut di Sukabumi, Karawang, Cianjur (Jawa Barat)

Lokasi Sampling Suhu (oC) pH DO (mg/l)
Sukabumi 23,5-24,9 7,4-9,4 1,4-7,7
Karawang 31,6-34,7 7,2-7,8 4,5-13,5
Cianjur 27,8-28,3 7,7-8,9 6,5-15,5
Popma dan Masser (1999) 29,4-31,1 6,0-9,0 >2

Maskulinisasi

Pengarahan kelamin menggunakan hormon penghambat aromatase 

imidazole dosis 0,1 mg kg-1 bobot badan dan MT 50 mg kg-1 bobot 

badanmenghasilkan individu berjenis kelamin jantan sebesar 40% dan 50% pada 

minggu ke-6 paska penyuntikan hormone dan ukuran panjang tubuh belut ±24 cm, 

sedangkan pada dosis yang lebih rendah ditemukan individu interseks 5085% 

dan betina 1450 %, dan pada perlakuan Kontrol 100% betina (Tabel 3). 

Peralihan kelamin belut betina jantan dapat dipercepat pada ukuran yang 

rasional sesuai dengan umur dan tepat waktu sesuai dengan keperluan sinkronisasi 

reproduksi. Riani dan Ernawati (2004) melaporkan keberhasilan pengarahan 

kelamin belut sawah pada ukuran 27,435,8 cm. Induksi hormone penghambat 
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aromatase imidazoledosis 0,001 mg kg-1; 0,01 mg kg-1; 0,1 mg kg-1 bobot badan 

menyebabkan perubahan sekresi testosteron dan estradiol (Gambar 5). Konsen-

trasi testosteron meningkat minggu ke 26 paska perlakuan maskulinisasi pada 

dosis imidazole 0,1 mg kg-1 bobot ikan (p<0,05).

Tabel 3 Persentase kelamin pada minggu ke-6 paska perlakuan maskulinisasi 
menggunakan hormon imidazole dan MT

Perlakuan
Betina Interseks Jantan

(%)
Panjang tubuh 

(cm)
(%)

Panjang tubuh 
(cm)

(%)
Panjang tubuh 

(cm)
A 100 24,14±1,14 0 - 0 -
B 50 24,16±0,76 50 23,83±0,28 0 -
C 14,28 24,40±0,70 85,72 24,20±1,42 0 -
D 0 - 60 26,27±0,45 40 24,00±0,70
E 0 - 50 24,20±0,00 50 24,60±0,00

Keterangan :
A (NaCl 95%), B (imidazole 0,001 mg kg-1), C (imidazole 0,01 mg kg-1), D (imidazole 0,1 mg             
kg-1), E (MT 50 mg kg-1 bobot ikan)
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Gambar 5 Konsentrasi testosterone plasma belut paska induksi hormone penghambat 
aromatase (AI, aromatase inhibitor).

Apabila terjadi penghambatan aromatase maka kerja enzim aromatase 

diotak berhenti, kemudian pituitari dan gonad bekerja meningkatkan konsentrasi 

testosteron (Zhang et al. 2008). Peningkatan testosteron juga terjadi secara alami 

pada ikan hermafrodit selama proses peralihan kelamin menjadi jantan (Chan dan

Phillips 1969), seperti pada ikan Epinephelus merra (Alam et al. 2006) dan ikan 

Coryphopterus nicholsii (Kroon dan Liley 2000).

Perubahan kelamin pada ikan hermafrodit protogini dikontrol oleh hormon 

gonadotropin (Tao et al. 1993; Garcia et al. 2013). Degenerasi oosit saat memulai 

peralihan kelamin betina menjadi jantan dirangsang oleh hormon androgen yang 

diproduksi selaput ovari dan pembuluh darah (Alam et al. 2006). Berdasarkan 
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histologi gonad minggu ke-0 sebelum perlakuan maskulinisasi menunjukkan 

semua sel berupa oosit atau belut berjenis kelamin betina (Gambar 6). Pada 

minggu ke 26 menunjukkan proses alih kelamin belut betina melalui fase 

interseks menjadi jantan, dan pada kelompok Kontrol semua sel masih berupa 

telur yang belum matang. Perubahan kelamin menjadi interseks ditandai adanya 

spermatogonia dan spermatosit, serta telur yang mulai berhenti berkembang atau 

mengalami proses degenaratif yaitu penyerapan oosit vitelogenik pada saat 

sebelum ovulasi.

Gambar 6 Histologi gonad belut pada peralihan kelamin belut sawah secara hormonal. A 
(betina), B (interseks), C (jantan), IM (telur immature), MI (telur mature),OA 
(oosit atresia), sg (spermatogonia), sc (spermatosit); sd (spermatid), sz 
(spermatozoa).

KESIMPULAN

Belut sawah asal Sukabumi berukuran 34,19±6,44 cm dan berkelamin 

betina lebih dari 70%, sedangkan belut asal Cianjur dan Karawang berukuran 

lebih kecil yaitu 29,57±4,63 cm dan ditemukan berkelamin jantan 30%, interseks 

30% dan betina 40%. Keragaman morfometrik belut Sukabumiberkisar 0,190,26

dan rasio morfometriknya rendah yang mengindikasikan kelenturan merespon 

lingkungannya lebih rendah dibandingkan belut asal Karawang dan Cianjur.

Maskulinisasi dengan hormon imidazole 0,1 mg kg-1 bobot ikan dan 17 α-metil

testosteron diperoleh 4050% jantan. Konsentrasi testosteron meningkat minggu 
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ke 26 yang mengarahkan kelamin menjadi interseks dan jantan pada belut 

berukuran panjang ± 24 cm.
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ABSTRAK

Jeruk memberikan kontribusi yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi 
masyarakat Indonesia, dan menjadi sumber pendapatan bagi petani. Pada saat ini yang 
menjadi masalah bagi pertanian jeruk yang berujung pada rendahnya mutu buah jeruk  
Indonesia adalah: (1) suplai buah jeruk lokal yang tidak mencukupi kebutuhan konsumen 
dari segi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, (2) teknik budidaya dan penanganan 
pascapanen buah yang belum dikuasai oleh petani, dan (3) sistem perdagangan buah jeruk 
lokal yang tidak efisien. Berbagai permasalahan budidaya jeruk yang umum di Indonesia 
juga terjadi di Kintamani. Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) IPB telah 
menghasilkan beberapa teknologi budidaya dan pascapanen untuk meningkatkan 
produktivitas dan kualitas buah jeruk.  Teknologi tersebut perlu diterapkan di sentra 
produksi jeruk Kintamani. Tujuan kegiatan ini adalah  untuk peningkatan suplai jeruk 
berkualitas yang berkelanjutan yang ujungnya dapat mensejahterakan petani, dan 
meningkatkan pendapatan asli daerah Bangli. Kegiatan ini merupakan kegiatan aplikasi 
teknologi di lapangan. Kegiatan yang dilaporkan pada makalah ini ialah kegiatan 1). 
Penerapan teknologi produksi di luar musim dengan paclobutrazol, BAP dan KNO3 , 
sedangkan kegiatan lainnya yang dilakukan di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, 
Bali, secara garis besar adalah: 2). Kajian Penerapan Cara Budidaya Tanaman Jeruk dan 
Hubungannya dengan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman; 3) Pengembangan 
Kandidat Agens Pengendali Hayati Lokal; dan 4). Penyusunan SOP Budidaya Jeruk 
Bangli.

Kata kunci: BAP, KNO3, paclobutrazol, teknologi produksi di luar musim.

ABSTRACT

Citrus has significant contribution on nutrient fulfillment of Indonesian and also as source 
of farmers income. Untill recently, there are still several problems in domestic citrus 
agribussines in Indonesia, i.e.: (1) supply of domestic citrus is not enough in term of  
quantity, quality, and continuity, (2) The farmers has not apply proper culture technique 
and postharvest handling yet, (3) trading system or supply chain management of domestic 
citrus is not yet efficient. Many problems of Indonesian citrus production are also happen 
in Kintamani. Center for Tropical Horticulture Studies (CFTHS) has yielded some 
production and postharvest technologies of citrus for improving productivity and quality.  
The technology can be applied in Kintamani citrus production center. The goal of this 
activities are to increase supply of high quality citrus, to improve farmers incomes, and to 
increase Bangli district returns. The activities reported in this article are: 1) application of 
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off-season production using paclobutrazol, BAP, and KNO3, 2) Studies of application of 
culture technique and its relation to pest attact, 3) development of candidate of local bio-
agens for pest control, and 4) Writing SOP of Kintamani Citrus production technology.

Keywords: BAP, KNO3, Paclobutrazol, off-season, production technology.

PENDAHULUAN

Permasalahan agribisnis jeruk Kintamani yaitu kualitas buah belum 

optimum sehingga menyebabkan penghasilan petani jeruk juga belum optimum.  

Penyebab permasalahan tersebut antara lain kualitas bibit/benih yang kurang baik, 

pemupukan yang tidak berimbang, pupuk kandang yang digunakan belum 

terdekomposisi dengan baik, penyebaran pupuk kandang yang tidak merata, tidak 

adanya pengaturan buah/penjarangan buah yang menyebabkan buah terlalu 

banyak melebihi daya dukung pohon, buah tidak sinkron/serentak muncul dan 

masaknya, serangan OPT yang terjadi karena sanitasi kebun yang kurang terjaga, 

dan sistem pemasaran yang masih mengandalkan tengkulak atau pengijon.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah mening-

katkan kebutuhan buah jeruk di Bali. Tahun 2013 lebih dari 4.000.000 orang yang 

mengkonsumsi buah, sedangkan produksi jeruk tahun 2013 sebesar 141.014 ton

(BPS 2013). Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk 2,15% per tahun maka 

terdapat lebih dari 4.080,000 orang diasumsikan akan mengkonsumsi buah 

sehingga produksi jeruk kintamani perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya. 

Pemenuhan kebutuhan jeruk kintamani di Bali masih sulit, hal ini 

disebabkan kuantitas dan kualitas jeruk yang masih rendah. Produksi jeruk Siem 

Kintamani secara musiman menjadi kendala dalam peningkatan produktivitas. 

Bulan Juli hingga Oktober merupakan masa panen sehingga jeruk melimpah di 

pasar. Bulan Desember hingga Juli terjadi kelangkaan buah jeruk di Bali 

(Purnamasari 2010). Sifat produksi musiman tersebut sangat merugikan karena 

menyebabkan lonjakan harga pada bulan-bulan tidak berbuah dan turun harga 

pada saat panen. Mengatasi permasalahan tersebut perlu mempercepat masa 

berbuah dan memperlambat akhir dari masa berbuah.
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Pengaturan waktu berbuah dapat dilakukan dengan pengaturan pembungaan 

di luar musim. Pengaturan pembungaan di luar musim dapat memperpanjang 

masa berbuah sehingga tidak terjadi fluktuasi produksi yang terlalu signifikan. 

Menurut Bernier et al. (1985) induksi pembungaan dapat dilakukan dengan 

perlakuan stres air, kontrol nutrisi, waktu pencahayaan, dan suhu rendah. 

Goldschmidt dan Monselise (1972) menyatakan bahwa induksi pembungaan dapat 

dilakukan dengan menurunkan kadar giberelin endogenus pada tanaman. Menurut 

Davies dan Albrigo (1994) asam giberelin mencegah induksi pembungaan pada 

jeruk selama masa pembungaan.

Zat pengatur tumbuh (ZPT) adalah senyawa kimia yang diproduksi secara 

sintetik oleh manusia yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan 

pertumbuhan tanaman. Retar dan merupakan kelompok ZPT yang merupakan anti 

giberelin, yang sering disebut sebagai penghambat tumbuh (Cathey 1975). 

Paclobutrazol merupakan ZPT dari kelompok retardan yang sering digunakan 

untuk menginduksi pembungaan (Upretti et al. 2013). Paclobutrazol merupakan 

kelompok retardan yang sering digunakan untuk menghambat hormon giberelin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Poerwanto dan Inoue (1990) menyatakan bahwa 

aktivitas giberelin pada ranting-ranting jeruk satsuma yang diberikan perlakuan 

paclobutrazol lebih rendah dibanding dengan ranting yang tidak diberi perlakuan.

Aplikasi Paclobutrazol dapat meningkatkan kandungan karbohidrat dalam 

jaringan kayu. Kandungan karbohidrat ini digunakan tanaman untuk melakukan 

pembungaan. Namun penggunaan paclobutrazol menyebabkan meningkatnya 

biosintesis asam absisat (ABA). Peningkatan asam absisat (ABA) menyebabkan 

dormansi tunas. Dormansi tunas dapat dipecahkan dengan aplikasi zat pemecah 

dormansi (Steffen et al. 1985). BAP (6–Benzyl Amino Purin) merupakan salah 

satu zat pemecah dormansi yang dapat digunakan. BAP merupakan golongan 

sitokinin, turunan dari adenin yang dapat mendorong pembelahan sel, mendorong 

pertumbuhan tunas aksilar dan lateral. Menurut Mulyani (1996) penggunaan BAP 

(6-Benzyl Amino Purin) dapat menaikkan jumlah tunas bunga hingga 162,9% 

dengan konsentrasi 100 ppm pada tanaman jeruk keprok siem.
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Tujuan kegiatan ini ialah untuk peningkatan suplai jeruk berkualitas yang 

berkelanjutan yang ujungnya dapat mensejahterakan petani, mempertahankan 

daya dukung lahan dan lingkungan dan tentu meningkatkan pendapatan asli 

daerah Bangli.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini merupakan kegiatan aplikasi teknologi di lapangan. Kegiatan 

dilakukan di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali. Pada makalah ini 

dilaporkan penerapan teknologi produksi di luar musim dan analisis awal kualitas 

buah jeruk. 

Penerapan Teknologi Produksi  Jeruk di Luar Musim

Penerapan teknologi produksi di luar musim merupakan kegiatan lapangan 

yang dilakukan di kebun jeruk yang sudah produktif (berbuah). Sebelum 

dilakukan induksi pembungaan, tanaman jeruk diberi pupuk kandang sapi dengan 

dosis 3 karung per tanaman dan NPK. Pohon jeruk tersebut juga dipangkas untuk 

menghilangkan tajuk-tajuk yang kering dan terserang oleh hama dan penyakit.  

Perlakuan induksi pembungaan dilakukan dengan penyemprotan paclobutrazol 

yang diberikan 2 minggu setelah pemupukan dasar dan pemangkasan setelah 

munculnya trubus.

Percobaan teknologi produksi jeruk di luar musim menggunakan rancangan 

acak lengkap faktorial, yaitu perlakuan zat pengatur tumbuh sebagai faktor 

pertama dan zat pemecah dormansi (BAP dan KNO3) sebagai faktor kedua.  

Kegiatan ini terdiri atas 2 percobaan. Percobaan pertama menggunakan 

paclobutrazol dan BAP. Percobaan kedua menggunakan paclobutrazol dan KNO3.  

Perlakuan paclobutrazol terdiri atas : kontrol/tanpa perlakuan (P1); 0.5 g/tanaman 

(P2); 1 g/tanaman (P3); dan 1.5 g/tanaman (P4). Faktor kedua aplikasi BAP atau

KNO3 terdiri atas: 0 ppm/L (K1/B1); KNO3 20 g/tanaman atau BAP 100 

ppm/tanaman (K2/B2); KNO3 40 g/tanaman atau BAP 200 ppm/tanaman (K3/B3) 

dengan volume semprot 1 liter per tanaman.  

Paclobutrazol dilarutkan dalam 1 liter air sesuai perlakuan. Perlakuan 

paclobutrazol diaplikasikan dengan menyiramkan larutan secara merata pada 
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tanah (soil drenching) di sekitar pangkal batang. Pemberian zat pemecah dormansi 

dilakukan 45 hari setelah aplikasi paclobutrazol (HSAP). Zat pemecah dormansi 

disemprotkan dengan menggunakan knapsack sprayer secara merata pada tajuk, 

etepon (diberikan dalam bentuk Ethrel) dengan konsentrasi 200 ppm, dengan 

volume semprot 1 liter per pohon.

Kegiatan awal pascapanen yang dilakukan adalah analisis mutu buah jeruk 

pada 2 tingkat kematangan buah (warna buah hijau kuning dan kuning oranye 

pada saat dipetik). Pengujian dilakukan terhadap warna, PTT, ATT, vitamin C 

(mg/100g), bobot, diameter, panjang, dan kekerasan buah serta lama simpan buah 

pada kondisi kamar. Pengamatan dan pengujian  dilakukan sampai buah disimpan 

selama 4 hari. Aplikasi teknologi degreening dengan memodifikasi suhu dan 

waktu degreening belum bisa dilakukan pada beberapa varietas jeruk Siem

Kintamani karena jumlah buah panen pada bulan Oktober-November 2014 belum 

mencukupi untuk perlakuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Teknologi Produksi  Jeruk di Luar Musim

Penerapan teknologi produksi di luar musim merupakan kegiatan lapangan 

yang dilakukan di kebun jeruk yang sudah produktif (berbuah). Bahan penelitian 

yang disiapkan adalah pupuk kandang, pupuk NPK, ethrel, BAP dan KNO3. Pada 

bulan Juli 2014 telah dilakukan diskusi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 

Bangli di PKHT terkait teknis pelaksanaan penelitian. Untuk pelaksanaan 

kegiatan penerapan teknologi produksi jeruk di luar musim telah dilakukan 

penandaan (pelabelan) pohon jeruk yang akan digunakan dalam penelitian.   

Tanaman yang dipilih adalah tanaman dengan kondisi pertumbuhan yang baik. 

Pada minggu pertama setelah aplikasi, bentuk flush tanaman jeruk berkisar

pada stadia 3. Hal ini menandakan bahwa flush tanaman jeruk telah menunjukkan 

masa perkembangan yang sedang. Setiap minggu terjadi perkembangan bentuk 

tanaman hingga menjadi flush dewasa yang memiliki daun hijau tua. Flush

dewasa tersebut diindikasi siap menjadi fase generatif.
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Pengaruh perlakuan paclobutrazol dan BAP terhadap jumlah bunga dan 

jumlah buah pada tanaman jeruk Siem Kintamani dapat dilihat pada Tabel 1.  

Perlakuan paclobutrazol mempengaruhi jumlah bunga pada minggu ke-6, 8 dan 

10. Perlakuan paclobutrazol 0,5 g/tanaman memunculkan bunga lebih banyak dari 

perlakuan lainnya pada minggu ke-8 dan 10. Pada minggu ke-12 sampai minggu 

ke-18 jumlah bunga mengalami penurunan karena bunga telah menjadi pentil 

buah yang nantinya akan menjadi buah. Selain itu terdapat beberapa bunga yang 

gugur karena hujan. Perlakuan BAP tidak mempengaruhi pertambahan jumlah 

bunga tanaman jeruk Kintamani. 

Perlakuan paclobutrazol mempengaruhi jumlah buah pada minggu ke 2, 4,

dan 6 (Tabel 1). Tanaman yang diberi paclobutracol 1 g/tanaman menghasilkan 

jumlah buah lebih banyak dari perlakuan lainnya. Jumlah buah juga dipengaruhi 

oleh perlakuan BAP. Tanaman yang diberi perlakuan BAP 20 dan 40 ppm/

tanaman memunculkan jumlah buah lebih sedikit dari tanaman yang tidak diberi 

BAP (0 ppm/tanaman) pada minggu ke-10 hingga minggu ke-18. 

Tabel 1 Jumlah bunga dan buah tanaman jeruk siem Kintamani pada perlakuan 
paclobutrazol dan BAP

Paclobutrazol (g/tanaman) BAP (ppm/tanaman)
Dosis Mg 0 0,5 1,0 1,5 0 20 40

Jumlah
Bunga

2 1,16 1,19 1,16 1,39 1,34 1,22 1,10
4 1,07 1,18 0,89 1,01 1,1 0,97 0,95
6 0,91a 0,71b 0,75ab 0,73ab 0,85 0,74 0,73
8 0,71b 0,84a 0,70b 0,70b 0,77 0,73 0,71
10 0,77b 0,96a 0,75b 0,73b 0,81 0,82 0,78
12 0,75 0,77 0,73 0,75 1,35 1,22 1,10
14 0,71 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,70
16 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 0,71 0,70
18 0,78 0,78 0,73 0,72 0,74 0,75 0,77

Jumlah
Buah

2 0,73b 0,80b 1,12a 0,84b 0,81 0,91 0,89
4 1,07ab 0,99b 1,39a 1,34ab 1,21 1,19 1,18
6 1,30ab 1,17ab 1,08b 1,50a 1,20 1,29 1,30
8 1,20 1,28 1,51 1,37 1,4 1,2 1,2
10 1,18 1,34 1,39 1,24 1,49a 1,17b 1,23ab
12 1,06 1,23 1,28 1,21 1,42a 1,09b 1,08b
14 0,93 1,04 1,14 1,10 1,20a 0,98b 0,97b
16 0,92 1,02 1,14 1,07 1,18a 0,99ab 0,94b
18 0,92 1,02 1,14 1,07 1,19a 0,99ab 0,94b

Pengaruh perlakuan paclobutrazol dan KNO3 terhadap jumlah bunga dan 

jumlah buah pada tanaman jeruk Siem Kintamani dapat dilihat pada Tabel 2. 

Perlakuan paclobutrazol mempengaruhi jumlah bunga  tanaman jeruk Siem
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Kintamani pada minggu ke-2 dan ke-4 setelah perlakuan paclobutrazol. Pada 

minggu ke-2, 4, 6, hingga ke-8, jumlah buah yang muncul tidak dipengaruhi oleh 

perlakuan paclobutrazol. Perlakuan paclobutrazol 1,5 g/tanaman menghasilkan 

jumlah buah lebih banyak dari perlakuan lainnya pada minggu ke-10.

Tabel 2 Jumlah bunga dan buah tanaman jeruk siem Kintamani pada perlakuan 
paclobutrazol dan KNO3

Paclobutrazol (g/tanaman) KNO3 (g/tanaman)
Dosis Mg 0 0,5 1,0 1,5 0 20 40

Jumlah Bunga

2 1,33a 1,08ab 0,97b 1,28ab 1,27 1,11 1,10
4 1,38a 1,13ab 0,98b 1,16ab 1,28 1,14 1,05
6 0,75 0,71 0,73 0,74 0,73 0,71 0,77
8 0,81 0,77 0,78 0,78 0,83 0,76 0,76
10 0,79 0,77 0,79 0,73 0,81 0,78 0,73
12 0,71 0,71 0,72 0,71 0,71 0,71 0,72
14 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
16 0,80 0,73 0,76 0,74 0,77 0,76 0,74
18 0,73 0,74 0,71 0,74 0,73 0,73 0,74

Jumlah Buah

2 0,75 0,88 0,76 0,87 0,91 0,79 0,75
4 0,86 0,93 0,85 0,85 0,88 0,89 0,85
6 1,26 1,23 1,07 1,38 1,33 1,21 1,17
8 1,24 1,22 1,05 1,34 1,26 1,24 1,14
10 1,23ab 1,18ab 1,07b 1,34a 1,29 1,17 1,15
12 1,18 1,13 1,02 1,23 1,17 1,14 1,11
14 1,06 1,01 0,99 1,10 1,04 1,04 1,05
16 1,07 1,01 0,96 1,04 1,03 1,02 1,02
18 1,09 1,01 0,96 1,03 1,02 1,03 1,02

*angka-angka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% 
(uji selang berganda Duncan). 

Perlakuan KNO3 belum mempengaruhi jumlah bunga dan buah dari minggu 

ke-2 sampai ke-18 karena sebelum pengaplikasian zat pemecah dormansi, 

sebagian besar tanaman telah berbunga, bahkan ada yang sudah memiliki pentil 

buah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Darmawan 

(2014) yang menyatakan Interaksi antara perlakuan penginduktor pembungaan 

dan zat pemecah dormansi tidak memberikan pengaruh yang nyata pada 

pengamatan jumlah daun, jumlah tunas, panjang tunas yang muncul pada tanaman 

jeruk keprok. Susanto dan Poerwanto (1999) juga menyatakan bahwa perlakuan 

zat pemecah dormansi tidak berpengaruh terhadap waktu munculnya bunga 

karena tanaman mangga berbunga sebelum diaplikasikan zat pemecah dormansi.

Hasil analisis awal kualitas buah jeruk siem Kintamani pada 1 dan 4 hari 

setelah panen disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.
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Tabel 3 Hasil analisis mutu buah jeruk1 hari setelah panen

Kondisi 
buah

Bobot 
buah (g)

Diameter 
buah (cm)

Panjang 
buah (cm)

Kekerasan
buah

PTT 
(brix)

ATT
Vit.C 

(mg/100g)
hijau 
kuning1

113,645 6,25 5,25 p = 0,65 p = 6,6 2,51 17,952

t = 0,68 t = 6,5
u = 0,58 u = 7,0

Hijau
kuning 2

105,333 6,27 5,00 p = 0,68 p = 5,8 2,42 15,136

t = 0,68 t = 5,9
u = 0,66 u = 5,2

kuning 
oranye1

93,161 5,92 5,23 p = 0,64 p = 8,8 2,58 15,488

t = 0,53 t = 8,7
u = 0,53 u = 7,3

kuning 
oranye2

93,557 5,90 5,08 p = 0,42 p = 8,8 2,68 14,784

t = 0,52 t = 9,0
u = 0,52 u = 9,5

Kandungan vitamin C lebih tinggi dimiliki oleh buah jeruk dengan tingkat 

kematangan hijau pada 1 hari setelah panen. Padatan terlarut total pada buah jeruk 

dengan tingkat kematangan kuning oranye lebih tinggi daripada buah jeruk 

dengan tingkat kematangan kuning hijau. Pada 4 hari setelah panen kandungan 

vitamin C tertinggi dimiliki oleh buah jeruk dengan tingkat kematangan kuning 

oranye. Padatan terlarut total pada buah jeruk dengan tingkat kematangan kuning 

oranye lebih tinggi daripada buah jeruk dengan tingkat kematangan hijau kuning 

berkisar 7,–13,3 brix.

Tabel 4  Hasil analisis mutu buah jeruk 4 hari setelah panen
Kondisi 

buah
Bobot 

buah (g)
Diameter 
buah (cm)

Panjang 
buah (cm)

Kekerasan
buah

PTT 
(brix)

ATT
Vit.C 

(mg/100g)
hijau 1 76.309 5,17 4,55 p = 0,55 p = 5,4 2,25 15,84

t = 0,62 t =5,6
u = 0,64 u = 5,2

hijau 2 104.965 6,15 5 p = 0,67 p = 5,7 2,44 15,84
t = 0,58 t = 8,4
u = 0,63 u = 8,4

kuning 1 80.981 5,55 4,3 p = 0,56 p = 13,3 2,18 17,6
t = 0,55 t = 11,3
u = 0,49 u = 11,5

kuning 2 102.584 6,2 4,6 p = 0,64 p = 7,2 2,08 15,14
t = 0,65 t = 8,4
u = 0,63 u = 10,3
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KESIMPULAN

Teknologi pembuahan diluar musim dapat meningkatkan jumlah buah jeruk 

kintamani. Pada penerapan teknologi pembungaan dengan menggunakan 

paclobutrazol dan BAP, perlakuan paclobutrazol 0,5 g/tanaman memunculkan 

bunga lebih banyak dari perlakuan lainnya pada minggu ke-8 dan 10. Perlakuan 

BAP tidak mempengaruhi pertambahan jumlah bunga tanaman jeruk Kintamani.

Penerapan teknologi pembungaan dengan menggunakan paclobutrazol dan 

KNO3, perlakuan paclobutrazol 1,5 g/tanaman menghasilkan jumlah buah lebih 

banyak dari perlakuan lainnya pada minggu ke-10. Perlakuan zat pemecah 

dormansi KNO3 tidak mempengaruhi pembungaan jeruk siem Kintamani.

Hasil analisis mutu buah jeruk kintamni yang dipanen dengan 2 tingkat 

kematangan berbeda pada bulan Agustus 2014 menunjukkan peningkatan 

kandungan vitamin C selama masa penyimpanan.
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ABSTRAK

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur, Juni–Nopember 2014. Tujuan 
penelitian merumuskan teknologi, kelembagaan, dan sistem informasi produksi dalam 
rangka swasembada kedelai. Metode penelitian terdiri atas (1) Pengumpulan Data dan 
Informasi meliputi Desk Study, Survei Lapangan, dan Pengisian Kuesioner. (2) Pelak-
sanaan Kegiatan meliputi Focus Group Discussion (FGD), Pelatihan Tenaga 
Pendamping, Pelatihan Petani dan Pengolah, Percobaan Lapang/Demplot, Pendampingan, 
dan Penyusunan KMS-Kedelai. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan kedelai di 
penelitian sangat baik terlihat dari tinggi tanaman dan jumlah polong. Sebagian besar 
petani telah mampu menerapkan teknologi budidaya jenuh air. Varietas Pangrango pada 
perlakuan N0 lebih unggul dibandingkan varietas lainnya pada perlakuan yang sama.
Rekomendasi pemupukan kalium pada kedelai pada status hara K rendah adalah 50 kg 
KCl/ha, sedangkan pada status hara K tinggi tidak diperlukan pemupukan kalium. 
Operasional mesin perontok pada putaran mesin dibawah 600 RPM memberikan hasil 
sesuai standar SNI. Kemasan hermetic mampu mempertahankan daya kecambah. 
Meningkatnya kapasitas SDM Petani dan pengolah kedelai dalam teknis produksi dan 
manajemen usaha, termasuk analisis usaha dan pembukuan sederhana. Kelompok tani di 
Kecamatan Braja Selebah berpotensi dikembangkan pada semua subsistem Agibisinis, 
melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan. Telah terbangun KMS prototipe 1 
yang terdiri dari platform untuk KMS dari hulu ke hilir (SIPEKSOY).

Kata kunci: Hulu-hilir, kedelai, Lampung, penelitian institusi.

ABSTRACT

Research carried out in East Lampung District, JuneNovember 2014.  The research 
objective is to formulate technological, institutional, and information systems in the 
framework of self-sufficiency in soybean. The research method consists of (1) Data 
Collection and Information includes Desk Study, Surveying, and Completion of
Questionnaire. (2) Implementation Activities include Focus Group Discussion (FGD), 
Training for facilitator, Training for farmers and industry tofu / tempeh, Demplot, 
Mentoring, and the design of KMS-Soy.  The results showed that soybean growth is very 
good. It can be seen from plant height and number of pods. Most farmers have been able 
to apply the water-saturated of soybean cultivation technology. Pangrango varieties in 
treatment N0 (without shade) is better than the other varieties in the same treatment.  
Potassium fertilizer recommendations on soybeans at a low K nutrient status is 50 kg KCl
/ ha, while at the high K nutrient status is not required potassium fertilization.  
Operational threshing machine at rpm below 600 RPM gives good results and meets the
SNI standard. Hermetic Packaging is able to maintain a higher germination during storage 
period. Increased human resource capacity of farmers and industrial tofu/tempeh in the
technique of production and business management, including business analysis and
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simple bookkeeping. Farmer groups in the District of Braja Selebah likely to be 
developed in all subsystems Agibisinis, through empowerment and institutional 
strengthening. KMS has been established for the first prototype consisting of a platform
for KMS from upstream to downstream (SIPEKSOY).

Keywords: Lampung, research institutions, soybeans, upstream-downstream.

PENDAHULUAN

Penambahan luas areal tanam kedelai perlu diarahkan ke luar Jawa ke lahan 

suboptimal dan salah satunya adalah lahan pasang surut. Rendahnya produktivitas 

kedelai di lahan pasang surut selama ini disebabkan oleh teknologi budidaya 

konvensional yang tidak mampu mengatasi tingginya kadar pirit, Al, Fe, dan Mn 

serta rendahnya ketersediaan hara P dan K (Suastika dan Sutriadi, 2001). Adanya 

teknologi budidaya jenuh air dapat menekan kadar pirit, karena kondisi lebih 

reduktif.

Strategi lain untuk perluasan areal tanam kedelai adalah dengan menerapkan 

sistem agroforestri di hutan rakyat. Beberapa varietas toleran naungan telah 

tersedia seperti Wilis (Balitkabi 2012), Pangrango, Agromulyo, dan Grobogan 

(Puslibangtan 2012). Penelitian mengenai pertumbuhan dan produksi kedelai 

toleran naungan berbasiskan agroforestri dapat menjadi salah satu upaya 

optimalisasi pemanfaatan lahan, dan hasilnya diharapkan bisa menjadi 

rekomendasi bagi petani hutan rakyat dalam pengembangan kedelai tersebut di 

hutan rakyat .

Rata-rata produktivitas kedelai nasional berkisar 1,1–1,3 ton/ha, sedangkan 

di negara maju penghasil utama kedelai produktivitas mencapai 2,9 ton/ha. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kedelai adalah 

pemupukan tanaman kedelai sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan 

tanaman. Pendekatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menguntungkan 

apabila rekomendasi pemupukan dilandasi oleh hasil penelitian uji tanah. 

Selain varietas unggul dan teknologi budidaya, penanganan pascapanen 

tidak kalah penting karena kerusakan dan kehilangan bisa terjadi sejak tahap 

panen sampai tahap penyimpanan atau perdagangan/distribusi. Penanganan pasca 

panen yang tidak tepat akan mengakibatkan terjadinya susut bobot dan kerusakan 
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biji yang bersumber dari keterlambatan penanganan, kesalahan penanganan 

maupun penggunaan peralatan yang tidak sesuai. Pengaturan operasional mesin 

perontok multiguna yang ada di masyarakat perlu dikaji untuk mendapatkan data 

operasional mesin yang baik sehingga dapat menjadi pedoman operasional mesin 

perontok yang sesuai dengan varietas kedelai dan kondisi kadar airnya.

Pengolahan kedelai menghasilkan produk pangan sangat banyak jenisnya seperti 

tahu, tempe, keju, yogurt kedelai (soygurt), oncom, minyak kedelai dan lain 

sebagainya. Keistimewaan kedelai dan produk-produknya ini sangat berguna 

untuk dimanfatkan sebagai pangan anti diabetes. Pengolahan aneka pangan 

berbasis kedelai perlu diperkenalkan kepada UKM pengolah kedelai, agar dapat 

menerapkan manfaat produk kedelai dalam penyediaan diet yang dibutuhkan oleh 

penderita dan untuk pencegahan diabetes.

Permasalahan umum yang dihadapi UMKM di Indonesia termasuk petani 

dan pengolah kedelai dalam pengembangan usahanya antara lain adalah: 1) terba-

tasnya pendanaan untuk pengembangan usaha, 2) kurangnya informasi dan akses 

bahan baku dan pasar, 3) rendahnya kualitas sumber daya manusia, 4) rendahnya 

kemampuan untuk menghasilkan produk yang inovatif, dan 5) lemahnya

pendampingan (inkubasi) yang dilakukan. Kegiatan pendampingan/inkubasi yang 

dilakukan meliputi pendampingan teknis dan manajemen usaha antara lain: 1) tek-

nologi budidaya, 2) proses olahan pangan berbahan kedelai, manajemen usaha 

seperti pembukuan sederhana dan pemasaran, aksesibilitas calon buyer, dan 

aksesibilitas sumber pembiayaan.

Kondisi petani dan kelompok tani yang tergabung dalam GAPOKTAN, 

khususnya di kecamatan Braja Seleba, Lampung Timur, masih belum mampu 

menjadi fasilitator di semua subsistem agribisnis kedelai maupun produk 

pertanian lainnya. Identifikasi keunggulan dan kelemahan GAPOKTAN menjadi 

suatu langkah awal untuk mempersiapkan kelembagaan ini sebagai lembaga 

organisasi petani yang mampu mendiri dalam memfasilitasi semua kebutuhan 

petani maupun usaha pengolahan produk (UMK Pengolahan kedelai). Pembinaan 

dan pendampingan kepada petani dan pengrajin tahu tempe yang dilakukan sejak 

awal tanam akan semakin meningkatkan kemitraan yang baik, sehingga petani 

mudah memasarkan hasil kedelai langsung ke industri tersebut. Dengan demikian 
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secara bertahap produksi kedelai lokal diharapkan dapat mengurangi kebutuhan 

kedelai impor. Hasil kegiatan ini akan diinformasikan melalui “Sistem Informasi 

Manajemen Hulu-Hilir”, sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani dan industri 

tahu tempe lainnya. Pengetahuan untuk meningkatkan produksi kedelai tersebut 

perlu dimiliki oleh para produsen kedelai maupun penyuluh. Saat ini di era ICT 

(Information and Communication technology). Pengelolaan pengetahuan 

mengenai varietas, budidaya kedelai, hama penyakit kedelai, pengolahan hasil dan 

agribisnis tersebut dikembangkan dalam KMS-Kedelai berbasis web.

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah merumuskan teknologi,

kelembagaan, dan sistem informasi produksi dalam rangka swasembada kedelai 

dan peningkatan  kesejahteraan petani dan masyarakat penggunanya melalui : (1) 

Pengelolaan dan penyediaan benih yang berkualitas, (2) Pengelolaan sistem 

budidaya, (3) Pemupukan yang berimbang, (4) Pengelolaan industri olahan 

berbasis kedelai, (5) Penerapan alsintan tepat guna untuk budidaya , pasca panen 

dan pengolahan, (6) Kelembagaan usaha tani dan industri, (7) Pendampingan 

usaha yang berkelanjutan, dan (8) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Hulu-

Hilir-KMS Kedelai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan action research atau kaji tindak. Kegiatan 

penelitian dilaksanakan di Desa Harjo Sari, Desa Labuan Ratu 6, Desa Taman 

Bogor, Kecamata Braja selebah, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten 

Lampung Timur, Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan 

mulai Juni–Nopember 2014.

Metode penelitian terdiri atas (1) Pengumpulan Data dan Informasi meliputi 

Desk Study, Survei Lapangan, dan Pengisian Kuesioner. (2) Pelaksanaan Kegiatan 

meliputi Focus Group Discussion (FGD), Pelatihan Tenaga Pendamping, 

Pelatihan Petani dan Pengolah, Percobaan Lapang/Demplot, Pendampingan, dan 

Penyusunan KMS-Kedelai.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Adaptasi Tanaman Kedelai di Lahan Pasang Surut Provinsi 
Lampung

a) Penelitian Studi Efisiensi Pemupukan N dan P Melalui Pemberian Bakteri  
Penambat N dan Pelarut  P terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai pada 
Budidaya Jenuh Air di Lahan Pasang Surut

Tinggi tanaman pada umur 8 MST, menunjukkan bahwa tanaman kedelai 

ini tumbuh sangat subur dengan penampakan warna daun hijau tua, dan tinggi 

tanaman berkisar antara 119,20 cm131,53 cm (Tabel 1). Pertumbuhan tanaman 

kedelai yang baik ini didukung oleh pertumbuhan bintil akar yang berkisar antara 

26,3357,00 bintil per tanaman (Tabel 2). Kondisi yang baik ini telah membuat 

tanaman kedelai mampu menghasilkan jumlah polong sebanyak 150 polong per 

tanaman.

Tabel 1 Pengaruh peberian Pupuk Hayati, P2O5 dan N terhadap tinggi tanaman kedelai  
umur 8 MST (cm)

Pupuk Hayati P2O5/ha (kg) N/ha (kg)
0 11,25 22,50 33,75 Rata-rata

Tidak Diberi

0 126,87 128,87 130,87 123,60 127,55
36 127,20 119,20 126,20 122,47 123,76
72 119,80 128,80 129,60 128,87 126,76
108 121,40 128,73 128,53 122,53 125,29
Rata-rata

Diberi

0 126,07 130,33 127,80 128,53 128,18
36 130,60 130,00 129,60 129,53 129,93
72 129,13 127,60 132,40 128,87 129,50
108 131,53 122,47 129,40 124,40 126,95
Rata-rata 126,57 127,00 129,30 126,10

Tabel 2 Pengaruh peberian Pupuk Hayati, P dan N terhadap jumlah bintil kedelai per 
tanaman

Pupuk Hayati Kg P2O5/ha Kg N/ha
0 11,25 22,50 33,75 Rata-rata

Tidak Diberi

0 27,00 37,67 35,00 53,67 38,33
36 26,67 26,33 38,33 33,33 31,16
72 57,00 31,33 50,00 61,33 49,91

108 37,33 46,67 65,67 57,33 51,75
Rata-rata

Diberi

0 48,00 40,00 44,67 34,33 41,75
36 36,00 50,33 32,33 46,00 41,16
72 36,67 42,00 36,33 43,00 39,50

108 48,00 39,00 35,67 32,00 38,66
Rata-rata 39,58 39,16 42,25 45,12
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b) Demontrasi Plot

 Survey Lapangan 
Berdasarkan kunjungan lapangan diputuskan lokasi Demontrasi Plot untuk 

Budidaya Kedelai Jenuh Air ditempatkan di Desa Labuhan Ratu Enam, Labuhan 

Ratu, Kab. Lampung Timur, dan Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

 Pelatihan Petani
Kegiatan pelatihan diikuti oleh para petani dan pengrajin tahu tempe. 

Setelah kegiatan pelatihan di dalam kelas kemudian dilanjutkan pratik pelatihan 

budidaya kedelai di lapangan dan peragaan pengolahan pangan berbasis kedelai di 

UKM olahan tahu dan tempe.

 Pelaksanaan Demontrasi Plot
Demplot budidaya kedelai dilakukan pada lahan seluas 9 ha. Pertumbuhan 

kedelai pada umur 60 HST di demontrasi plot mendekati pertumbuhan pada 

kegiatan penelitian dengan ketinggian sekitar 100120 cm.

Pertumbuhan dan Produksi Kedelai (Glycine max (L.) Merrill) Toleran 
Naungan Berbasiskan Agroforestri Sengon (Paraserianthes falcataria (L.) 
Nielsen)

Perlakuan naungan dan varietas memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap komponen hasil kedelai. Interaksi antara naungan dengan varietas 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap beberapa komponen hasil (Tabel 3). 

Tabel 3 Interaksi antara perlakuan naungan dan varietas terhadap komponen hasil kedelai

Peubah Naungan
Varietas
Argomulyo Grobogan Pangrango Wilis

Jumlah cabang produktif N0 3,46b 1,24c 4,52a 2,98b
N1 0,98c 1,00c 1,40c 1,50c

Jumlah polong isi N0 20,66c 13,96d 68,48a 38,87b
N1 1,52e 1,44e 2,20e 3,12e

Bobot biji kering 
pertanaman (gram 
tanaman-1)

N0 2,18b 1,85c 3,34a 2,37b

N1 0,80d 0,83d 0,77d 0,78d

Bobot biji kering per
petak bersih (gram)

N0 42,81c 34,22c 92,32a 55,10b

N1 1,43d 1,87d 0,93d 1,34d
Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda 
nyata pada taraf uji 5% (uji selang berganda Duncan).
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Pada perlakuan N1, secara berturut-turut bobot biji kering per tanaman, per 

petak bersih, dan per petak pinggir mengalami penurunan sekitar 97,60; 97,52;

dan 97,56% dari pada bobot biji kering di N0. Berdasarkan uji coba yang telah 

dilakukan Balitkabi (2012), kedelai varietas Wilis di bawah naungan paranet 50% 

atau ± 221.46 lux mengalami penurunan hasil biji per tanaman sebesar 50,42%. 

Intensitas cahaya tersebut lebih tinggi dari intensitas cahaya pada N1, yakni 

sebesar 78,02 lux. Hal ini diduga menyebabkan semakin tingginya penurunan 

hasil pada N1.

Varietas Pangrango memiliki bobot kering per tanaman dan per petak bersih 

tertinggi, sedangkan varietas Grobogan memiliki bobot kering per tanaman dan 

per petak bersih terendah daripada varietas lainnya. Interaksi antara naungan dan 

varietas menghasilkan bobot biji kering per tanaman dan per petak bersih tertinggi

adalah varietas Pangrango pada perlakuan N0, dan terendah adalah varietas-

varietas kedelai yang mendapatkan perlakuan N1. Sopandie et al. (2006) 

menjelaskan bahwa jumlah cabang, jumlah buku total, jumlah polong isi, jumlah 

polong total, dan persentase polong isi berkorelasi positif dan sangat nyata 

terhadap bobot biji per tanaman.

Pengembangan Rekomendasi Pemupukan P dan K pada Kedelai Berbasis 
Model

Berdasarkan model kalibrasi terbaik pada masing-masing ekstraktan dan 

kelas ketersediaan hara ditentukan dosis optimum rekomendasi pemupukan P dan 

K pada kedelai. Rekomendasi pemupukan P dicantumkan pada Tabel 4, 

sedangkan rekomendasi pemupukan K disajikan pada Tabel 5.

Tabel 4 Rekomendasi pemupukan P berdasarkan kelas ketersediaan hara pada kedelai 

Rekomendasi pupuk P (kg SP-36/ha)
Uji tanah P Rendah Sedang Tinggi
HCl 25% 140 127 114
Mehlich 201 113 82
Truog 282 167 52
Olsen 152 102 52
Bray1 207 145 83
Bray2 185 174 163
Colwell 163 97 32
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Tabel 5 Rekomendasi pemupukan K berdasarkan kelas ketersedtatuiaan hara pada kedelai 

Status K tanah
K Rendah K Tinggi

Rekomendasi pupuk K
(kg KCl/ha)

50 0

Pada status hara P rendah pada uji tanah P HCl 25%, Mehlich, Truog, 

Olsen, Bray 1, Bray 2 dan Colwell rekomendasi pemupukan P masing-masing 

adalah 140, 201, 282, 152, 207, 185, 163 kg SP-36/ha, sedangkan pada status hara 

P sedang adalah 127, 113, 167, 102, 145, 174 dan 97 kg SP-36/ha.  Pada status 

hara P tinggi rekomendasi pemupukan P masing-masing adalah 114, 82, 52, 52, 

83, 163, dan 32 kg SP-36/ha.  Adapun rekomendasi pemupukan kalium pada 

kedelai pada status hara K rendah uji tanah P HCl 25% adalah 50 kg KCl/ha, 

sedangkan pada status hara K tinggi tidak diperlukan pemupukan kalium. 

Revitalisasi Teknologi Pascapanen dan Teknik Penyimpanan Kedelai Dalam 
Mengurangi Susut Penyimpanan

Pengujian dilakukan terhadap dua mesin perontok. Mesin perontok A adalah 

milik kelompok tani berasal dari bantuan pemerintah sedang alat perontok B milik 

pribadi petani yang mempunyai usaha penyewaan alat perontok.

Putaran motor pada saat dioperasionalkan disesuaikan dengan kondisi 

kedele yang akan dirontok. Pada putaran dibawah 546 RPM, mesin perontok 

sering macet karena banyak berangkasan yang menyangkut pada silinder perontok 

sementara pada putaran di atas 600 RPM secara nyata terlihat banyak biji kedelai 

yang pecah. Prosedur kerja yang dilakukan oleh operator adalah mencoba mesin 

pada putaran umum (sekitar 600 RPM) di awal perontokan. Bila dilihat biji 

kedelai banyak yang rusak maka putaran motor akan diturunkan. Uji ini diulang 

sampai mendapatkan kondisi putaran motor yang menghasilkan biji kedelai 

dengan kerusakan yang kecil. Operator akan melakukan uji antara 2–3 kali 

perontokan sebelum diopersikan secara penuh.

Hasil perontokan pada ke dua mesin dengan putaran 546 RPM dan                    

600 RPM menunjukkan bahwa susut tercecer untuk masing-masing alat seperti 

pada Tabel 6.
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Tabel 6 Hasil pengukuran susut tercecer (%)

RPM
Alat 546 600
A 0,722±0,005 4,386±0,493
B 0,629±0,092 2,475±1,686

Tabel 6 menunjukkan bahwa mesin A lebih tinggi susut tercecernya 

dibanding dengan mesin B untuk kedua putaran mesin. Penggunaan terpal dengan

ukuran yang cukup luas (8x6 m) dan kondisi yang baik, mampu menampung biji 

kedelai yang terlempar dari alat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh 

Hasbullah (2009) bahwa untuk menekan susut tercecer perontokan dapat 

dilakukan dengan penggunaan alas perontokan yang layak.  

Hasil juga menginformasikan bahwa semakin cepat putaran mesin semakin 

tinggi gaya sentrifugalnya sehingga biji terlempar lebih jauh dari pusat alat. 

Namun dalam operasional di lapang pada umumnya operator atau pemilik mesin 

malakukan operasional mesin pada putaran 600 RPM dengan pertimbangan waktu 

perontokan menjadi lebih cepat.  

Pengolahan Dan Pemanfatatan Produk Berbasis Kedelai Untuk Kesehatan

a) Proses pengolahan sari kedelai dilakukan dengan beberapa tahap: Sortasi, 

Perendaman [Perendaman yang dilakukan dilakukan dengan 2 cara: 1) tanpa 

penambahan NaHCO3 dan 2) Penambahan NaHCO3], Penggilingan atau 

penghancuran, Penyaringan, Pemanasan Sari Kedelai. Kedelai tanpa 

penambahan NaHCO3 lebih disukai dibandingkan dengan penambahan 

NaHCO3 selama proses perendaman baik dari segi rasa dan bau

b) Proses pengolahan sari kedelai secara pilot plan dilakukan dengan beberapa 

tahap: Sterilisasi Alat, Sortasi, Perendaman (Perendaman yang dilakukan 

dilakukan dengan cara tanpa penambahan NaHCO3. Hal ini disebabkan karena 

diperoleh sari kedelai yang lebih baik secara hedonik saat dilakukan proses 

pembuatan sari kedelai secara manual), Penggilingan atau penghancuran, 

Perebusan, dan Penyaringan.

c) Pembuatan sari kedelai kuning skala kecil, trial skala kecil pembuatan sari 

kedelai ini dilakukan untuk menentukan formula yang terbaik sebelum 

diterapkan pada skala yang lebih besar (Skala Pilot Plan). Selain itu juga 
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dilakukan pengamatan terhadap masa simpan sari kedelai di suhu ruang dan 

suhu refrigerator. Formulasi yang akan dilihat perbandingannya adalah rasio 

kedelai kering dan air yang ditambahkan, yaitu perbandingan 1:8 atau 1:10. 

Kacang kedelai yang digunakan adalah kacang kedelai kuning sebanyak 2 kg, 

dengan 1 kg untuk pembuatan sari kedelai rasio 1:8 dan 1 kg untuk rasio 1:10. 

Sari kedelai disimpan dalam suhu ruang dan suhu refrigerator untuk 

pengamatan masa simpan. Pengamatan dilakukan selama sari kedelai tidak 

menunjukkan perubahan dari segi penampakan, warna, rasa, dan aroma.

Hasil yang diperoleh yaitu sari kedelai dengan rasio 1:8 dan 1:10 tidak 

terdapat perbedaan yang terlalu signifikan dari segi rasa, aroma, dan kekentalan. 

Namun, sari kedelai dengan rasio 1:10 memiliki ampas dan aroma langu serta 

aftertaste pahit yang sedikit lebih kuat dari rasio 1:8. Jumlah sari kedelai yang 

dihasilkan juga tidak terlalu berbeda jauh dari dua perlakuan tersebut, sari kedelai 

yang dihasilkan dari perlakuan rasio 1:8 adalah 4,825 L dan dari perlakuan rasio 

1:10 adalah 5,05 L. Berdasarkan hasil tersebut, ditarik kesimpulan untuk 

menggunakan metode dengan perlakuan rasio 1:8 karena pertimbangan rasa, 

aroma, serta wadah yang tersedia pada skala pilot plan.

Pengamatan masa simpan dari sari kedelai tersebut memberikan hasil yang 

tidak berbeda antara kedua rasio. Baik sari kedelai rasio 1:8 maupun 1:10, hanya 

bertahan selama 2 hari pada suhu ruang dan 5 hari pada suhu refrigerator. Hal ini 

dilihat dari sari kedelai yang telah mengalami penggumpalan dan rasa yang sudah 

sedikit berubah. Berdasarkan trial skala kecil ini disimpulkan untuk menggunakan 

rasio kedelai dan air sebesar 1:8, sari kedelai kuning disimpan dalam botol setelah 

pendinginan langsung pada suhu refrigerator, dan produksi sari kedelai kuning 

sebaiknya dilakukan setiap dua hari sekali. Hasil ini masih perlu ditinjau lebih 

lanjut dengan hasil trial skala pilot plan yang akan menjadi tahapan penelitian 

selanjutnya atau rencana ke depannya. 

Pendampingan UKM Petani Kedelai dan Agroindustri berbahan Baku 
Kedelai

a) Pelatihan tenaga pendamping

Tenaga pendamping untuk di tempatkan di lokasi penelitian telah 

ditetapkan, dan telah dilakukan bimbingan atau pelatihan terkait kegiatan 
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penelitian yang dilakukan. Bimbingan teknis kepada tenaga pendamping 

dilakukan di Bogor sebelum ditempatkan di lokasi.

b) Penyusunan juknis pendamping

Petunjuk Teknis (Juknis) Pendampingan telah disusun oleh tim untuk 

digunakan sebagai acuan oleh tenaga pendamping dalam melakukan kegiatan di 

lapangan. 

c) Penyusunan borang needs assessment dan monev

Dalam rangka mendampingi dan mengevaluasi kegiatan pendampingan 

yang dilakukan, telah disusun borang needs assessment dan borang monev untuk 

diisi oleh tenaga pendamping  selama melakukan kegiatan pendampingan di 

lapangan.

d) Kegiatan pendampingan 

Kegiatan pendampingan diharapkan dapat membantu pelaku usaha 

agribisinis (petani atau pengolah produk pertanian) meraih laba melalui fasilitasi 

beberapa bentuk kegiatan seperti penyediaan informasi, konsultasi, jasa-jasa, dan 

dukungan yang lain oleh lembaga atau tenaga pendamping. Melalui kegiatan 

pendampingan tersebut diharapkan akan terjadi keterkaitan antara on-farm 

agribusiness sub-system(yaitu kegiatan usaha tani atau budidaya pertanian) 

dengan down-stream agribusiness sub-system (kegiatan usaha pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian). Mekanisme pendampingan dilakukan oleh tim 

pendamping lapang secara day to day, dan tim pendamping dari IPB.  

Pendamping lapang melakukan pembinaan teknis budidaya jenuh air pada 

demplot yang telah ditanami kedelai agar sesuai dengan SOP budidaya yang telah

diajarkan.  Selain itu juga dilakukan pendampingan terhadap pengolah tahu 

tempe. Sementara kegiatan pendampingan oleh tim dari Bogor dilakukan 

sebanyak 2 kali dengan sasaran yang berbeda.  Pendampingan pertama dilakukn 

di Desa Harjo Sari dengan sasaran adalah pengolah tahu tempe, sementara 

pendampingan kedua di laksanakan di Desa Labuan ratu 6 dengan peserta adalah 

petani kedelai peserta program.

e) Pendampingan periode pertama

Pelaksanaan pendampingan di Desa Harjosari dilakukan secara partisipatif. 

Kegiatan utama pendampingan dengan topik pendampingan pencatatan keuangan 
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dan analisis usaha disampaikan oleh Deva Primadia Almada, S.Pi M.Si dan Nur 

Elisa Faizaty, SE. Diawali dengan penjelasan prinsip pembukuan secara singkat, 

kemudian dilanjutkan dengan simulasi dan diskusi pembukuan keuangan dan 

analisis usaha secara interaktif dengan alat bantu LCD projector. Dalam kegiatan 

simulasi tersebut, peserta dibekali dengan buku/lembar isian buku kas, buku 

hutang piutang, dan buku-buku lainnya agar dapat mempraktikkan secara 

langsung. Pada sesi kedua, disampaikan materi tentang analisis kelayakan usaha. 

Materi kedua diawali dengan penjelasan tentang prinsip analisis dan 

penggolongan biaya-biaya usaha, kemudian dilanjutkan dengan simulasi 

penghitungan kelayakan usaha. Praktik penghitungan kelayakan usaha mengambil 

topik yang sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh peserta pendampingan, yaitu 

analisis usahatani kedelai, dan analisis kelayakan usaha industry kecil berbasis 

kedelai (tahu, tempe, dan susu kedelai). Materi dan form isian terlampir.

f) Pendampingan periode kedua

Pendampingan periode kedua dilakukan di Desa Labuan Ratu 6, dengan 

peserta adalah petani kedelai. Materi yang diberikan sama dengan pendampingan 

periode pertama yaitu pembukuan sederhana dan analisis usaha budidaya kedelai. 

Setelah melakukan pendampingan usaha di tim pendamping IPB melakukan 

tinjauan ke lapangan untuk melihat perkembangan penanaman benih kedelai 

dengan teknik jenuh air di lahan pasang surut. Areal penanaman tersebar di daerah 

Labuan Ratu 6 dan Desa Soko Rahayu 2, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten 

Lampung Timur. Areal dengan luasan 9 ha di daerah Labuan Ratu 6 telah 

ditanami kedelai dengan usia tanaman 8 minggu. Areal dengan luasan 2 ha di 

Desa Soko Rahayu telah ditanamai kedelai dengan usia tanaman masih 4 minggu. 

Secara umum, kondisi tanaman tumbuh dengan baik. 

Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani/Gapoktan  Agribisnis Kedelai

a) Landasan hukum kelembagaan

Di Kecamatan Braja Seleba, terdapat tujuh (7) desa/kampong, masing 

masing memiliki satu Gapoktan (Gabungan Kelompok tani), dengan anggota

sejumlah Kelompok tani. Masing Masing Kelompok tani beranggotakan 2025 

orang petani. Gapoktan dari tujuh Kampong tersebut bergabung dalam satu wadah 
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kelembagaan Forum Koordinasi Gapoktan Kecamatan Braja Selebah. Semua 

Gapoktan di Kecamatan Brja Selebah telah memiliki badan hukum seperti tertera 

pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 Badan Hukum Gapoktan di Kecamatan Braja Seleba, Lampung Timur

Nama Desa Nama Gapoktan Badan Hukum
Desa Braja Harjasari Mitra Tani No 68/07-08-2008/01/13-03-2014
Desa Braja Yekti Mitra Tani 2 No 37, tgl 06 Desember 2012
Desa Braja Harjosari Mitra Tani 3 AHU-77-AH.02.01. TH 2008 No 65/08-08-

2008/
Desa Braja Indah Tani Makmur 1 AHU-77-AH.02.01. TH 2008
Desa Braja Kencana Tani Makmur 2 AHU-177-AH.02.01 TH 2008
Desa Braja Gemilang Tani Makmur 3 AHU-77-AH.02.01. TH 2008
Desa Braja Luhur Tani Makmur 4 AHU-177-AH.02.01 TH 2008

Di Kecamatan Braja Selebah, terdapat tujuh (7) Gapoktan yang memiliki 

anggota 133 kelompok tani, dengan rata-rata kelompok tani memiliki anggota               

25 orang petani. Setiap Gapoktan rata-rata telah memiliki unit simpan pinjam 

sebagai kegiatan utama dalam mengkoordinir aktivitas berusahha tani. Dalam 

perkembangan sejak pembentukan Gapoktan tahun 2006 sampai dengan tahun 

2014 (8 tahun) menunjukkan tren meningkat, rata-rata sebesar 31%/tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebutuhan petani untuk berorganisasi ataupun pentingnya 

fungsi organisasi Gapoktan di masyarakat petani kecamatan Braja Selebah.

Gapoktan di Kecamatan Braja Selebah secara manajemen telah memiliki 

unit usaha penyediaan sarana produksi pertanian dan usaha simpan pinjam, serta 

unit usaha lainnya, meskipun unit usaha simpan pinjam yang umumnya berjalan. 

Unit usaha pengadaan Saprotan, meskipun hampir semua Gapoktan menjalankan, 

namun menurut sebagaian besar petani yang diwawancarai menunjukkan masih 

banyak jenis dan jumlah sarana produksi pertanian yang diperoleh langsung, 

dengan cara membeli di pedagang menangah di Kota Kabupaten terdekat seperti 

Metro dan Sukadana, atau kota kecamatan. 

Salah satu Gapoktan telah memulai usaha pemasaran hasil petani (padi) ke 

padagang menengah yang memiliki usaha penggilingan padi. hal ini merupakan 

sisi positif sebagai cikal bakal kesediaan Gapoktan menjadi pelaku pemasaran 

komoditas kedelai di mada datang. Sehingga diharapkan Gapoktan juga berperan 

sebagai pengadaan benih kedelai bersertifikat.



b) Pandangan gapoktan terhadap komoditas kedelai

Terkait dengan upaya memasyarakatkan komoditas Kedelai lokal, semua 

Gapoktan siap mendukung, dengan mempertimban

bagi pertumbuhan agronomis Kedelai, komoditas peyelia diantara dua musim padi 

dan pertimbangan sebagai unit usaha Gapoktan yang memberikan keuntungan 

bisnis.

Gapoktan berpandangan bahwa kedelai impor, pada saat ini tetap 

bagi bahan baku industri pengolahan kedelai, karena ketersediaan kedelai lokal 

belum memadai dan tidak kontinu sepanjang tahun, juga kualitas kedelai lokal 

(dalam hal kesegaran, keragaman ben

bersaing dnegan kedelai impor. Namun kedelai lokal dinilai memiliki kelebihan 

dari sisi rasa dari Tahu

Aplikasi Model Pembiayaan Syariah Untuk 

Usaha kedelai baik budidaya maupun pengolahan memiliki kara

yang unik tidak hanya dari aspek usaha tetapi juga karakter manusianya sehingga 

diperlukan sebuah model pembiayaan yang tepat. 

Gambar 1 Model 

Sebagian besar pelaku usaha kedelai masih tinggal di pedesaan dengan 

corak budaya agamis terutama agama islam yang masih tinggi menjadikan sistem 
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Pandangan gapoktan terhadap komoditas kedelai

Terkait dengan upaya memasyarakatkan komoditas Kedelai lokal, semua 

Gapoktan siap mendukung, dengan mempertimbangkan potan kesesuaian lahan 

bagi pertumbuhan agronomis Kedelai, komoditas peyelia diantara dua musim padi 

dan pertimbangan sebagai unit usaha Gapoktan yang memberikan keuntungan 

Gapoktan berpandangan bahwa kedelai impor, pada saat ini tetap 

bagi bahan baku industri pengolahan kedelai, karena ketersediaan kedelai lokal 

belum memadai dan tidak kontinu sepanjang tahun, juga kualitas kedelai lokal 

(dalam hal kesegaran, keragaman bentuk dan kandungan kotoran) belum dapat 

kedelai impor. Namun kedelai lokal dinilai memiliki kelebihan 

dari sisi rasa dari Tahu-Tempe yang lebih baik daripada kedelai impor.

Model Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Budidaya Kedelai

Usaha kedelai baik budidaya maupun pengolahan memiliki kara

yang unik tidak hanya dari aspek usaha tetapi juga karakter manusianya sehingga 

h model pembiayaan yang tepat. 

Model pembiayaan syariah untuk usaha budidaya kedelai

Sebagian besar pelaku usaha kedelai masih tinggal di pedesaan dengan 

corak budaya agamis terutama agama islam yang masih tinggi menjadikan sistem 
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Terkait dengan upaya memasyarakatkan komoditas Kedelai lokal, semua 

gkan potan kesesuaian lahan 

bagi pertumbuhan agronomis Kedelai, komoditas peyelia diantara dua musim padi 

dan pertimbangan sebagai unit usaha Gapoktan yang memberikan keuntungan 

Gapoktan berpandangan bahwa kedelai impor, pada saat ini tetap diperlukan 

bagi bahan baku industri pengolahan kedelai, karena ketersediaan kedelai lokal 

belum memadai dan tidak kontinu sepanjang tahun, juga kualitas kedelai lokal 

dan kandungan kotoran) belum dapat 

kedelai impor. Namun kedelai lokal dinilai memiliki kelebihan 

Tempe yang lebih baik daripada kedelai impor.

Usaha Budidaya Kedelai

Usaha kedelai baik budidaya maupun pengolahan memiliki karakteristik 

yang unik tidak hanya dari aspek usaha tetapi juga karakter manusianya sehingga 

pembiayaan syariah untuk usaha budidaya kedelai.

Sebagian besar pelaku usaha kedelai masih tinggal di pedesaan dengan 

corak budaya agamis terutama agama islam yang masih tinggi menjadikan sistem 
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pembiayaan syariah sangat tepat untuk membiayai usaha kedelai. Hanya saja 

pembiayaan syariah yang sesuai dengan keunikan karakteristik usaha kedelai 

khususnya usaha budidaya kedelai saat ini masih belum dikembangkan secara 

optimal. Dengan penelitian ini yang telah melakukan pemetaan terhadap 

permasalahan yang ada sesuai dengan keunikan karakteristik usaha budidaya

kedelai baik yang diperoleh dari kegiatan FGD maupun indepth interview, maka 

dikembangkan model pembiayaan syariah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Model yang dikembangkan terdiri dari 5 (lima) komponen yang satu sama 

lain saling terkait yaitu: (1) tujuan pembiayaan, (2) tahapan pembiayaan,                   

(3) waktu pembiayaan, (4) bentuk pemberian pembiayaan, dan (5) pelaku 

terlibat/stakeholder. Setiap komponen perlu dilaksanakan sehingga tingkat 

keberhasilan dari model pembiayaan syariah untuk usaha budidaya kedelai ini 

dapat berhasil dengan baik. Pertama, tujuan pembiayaan yang terdiri dari tujuan 

umum dan tujuan khusus harus dipahami dan menjadi roh dari pelaksanaan 

kegiatan pembiayaan. Setiap pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan model 

pembiayaan ini harus mempunyai persamaan persepsi dan pemahaman terhadap 

tujuan sehingga terjadi sinergi harmonis dan upaya terarah untuk mencapai tujuan 

tersebut. Kedua, komponen pembiayaan yang berupa tahapan pembiayaan 

merupakan komponen utama dari model pembiayaan ini.  Komponen pembiayaan 

ini terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: (1) pra pembiayaan, (2) pembiayaan awal, 

(3) pembiayaan lanjut, dan (4) pembiayaan syariah komersial.  Keberhasilan pada 

satu tahap dalam komponen akan mempengaruhi keberhasilan pada tahap-tahap 

selanjutnya. Keberhasilan tahap pembiayaan awal akan sangat dipengaruhi oleh 

tingkat keberhasilan dari tahap sebelumnya yaitu tahap pra pembiayaan. Begitu 

juga keberhasilan dari tahap pembiayaan lanjut juga sangat dipengaruhi oleh 

tingkat keberhasilan tahap pembiayaan awal.  Apabila semua tahap dapat berjalan 

dan berhasil dengan baik maka menjadikan usaha pertanian memperoleh 

pembiayaan komersial akan sangat terbuka.

Namun demikian, keberhasilan setiap tahap pada komponen tahapan 

pembiayaan juga sangat tergantung pada keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan 

yang ada pada setiap tahap. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut juga sangat 

dipengaruhi oleh komponen-komponen yang lain. Kegiatan sosialisasi dan 
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pelatihan teknis pertanian pada tahap pra pembiayaan akan sangat tergantung dari 

kesiapan stakeholder seperti kementerian pertanian dan perguruan tinggi. Begitu 

juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya juga amat tergantung pada pelaksanaan 

komponen-kompenen lain seperti jenis pembiayaan, waktu dan bentuk pemberian 

pembiayaan.

Knowledge Management System Benih, Budidaya, Hama Penyakit, Pengola-
han Dan Agribisnis Kedelai

a) Evaluasi KMS yang ada 

Evaluasi sistem informasi kedelai yang telah berjalan dilakukan dengan cara 

observasi sederhana oleh Atmoko (2014), yaitu dilakukan pencarian berdasarkan 

kata kunci “kedelai”, “informasi kedelai”, “sistem kedelai” dan “sistem informasi 

kedelai” dan juga observasi sederhana mengenai sistem informasi kedelai berbasis 

web yang telah ada baik di indonesia maupun di luar negeri.

Hasil pencarian menunjukkan bahwa 20 tautan pertama pada Google untuk 

kata kunci “sistem informasi kedelai” menghasilkan tautan menuju halaman 

repository yang merujuk pada hasil penelitian berupa jurnal online bertipe .pdf 

(portable document format) dan selebihnya hanya berupa halaman blog. 

Kemudian untuk kata kunci “kedelai”, “informasi kedelai”, dan “sistem kedelai”  

masih menampilkan link menuju fail.pdf dari repositori perguruan tinggi atau 

lembaga riset.

b) Pembuatan kuesioner ICT literacy petani 

Sebelum menerapkan ICT di bidang petani, perlu  dilakukan evaluasi ICT 

literacy, yaitu pengukuran derajat ICT literacy petani. Pengukuran derajat ICT 

literacy perlu dilakukan karena perbedaan prefensi antara pengembang dan 

pengguna teknologi merupakan penyebab kegagalan dalam proses difusi teknologi 

(Lakitan 2009). Selain itu, agar sistem informasi yang dibangun dapat memenuhi 

karakteristik petani, pola atau trend petani terhadap akses sumber informasi dan 

yang lebih utama adalah sesuai dengan derajat ICT literacy petani. Instrumen 

yang digunakan adalah kuesioner berdasarkan framework ETS (2006). Pertanyaan 

kuesioner terdiri atas: karakteristik petani, penggunaan ICT dan ICT literacy. 
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Untuk pengukuran ICT literacy digunakan 5 variabel, yaitu access, manage, 

integrate, evaluate dan create (ETS 2006). 

c) Evaluasi ICT Literacy Petani Kedelai

Evaluasi ICT dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner ke 30 petani 

kedelai (Gambar 3). Adapun karakteristik responden petani kedelai, yaitu 50% 

berpendidikan SMA, 27% SMP, 17% SD dan 3% berpendidikan D3 serta S1. 

Selain itu, berdasarkan pengalaman bertani hanya 34% responden yang sudah 

berpengalaman lebih dari 20 tahun, dan 34% yang berpengalaman kurang dari                      

5 tahun. 

Berdasarkan karakteristik responden yang diamati, 73% petani yang diamati 

telah menggunakan HP, 13% komputer dan 7% internet. Para petani memiliki 

kemampuan acsess, manage, integrate, evaluate dan create yang tinggi pada HP 

dibandingkan komputer dan internet. ICT proficiency petani dengan 

menggunakan HP, komputer dan internet adalah 58%, 21% dan 17%. 

d) Merancang Blue print KMS Kedelai Versi 2

Blue print merupakan rancangan dari prototipe aplikasi sistem manajemen 

yang akan dibangun. Pengembangan aplikasi prototipe-1 KMS Kedelai 

menggunakan pendekatan adaptive SDLC (Satzinger 2009) dengan metode 

Website’s Lifecycle yang dikombinasikan dengan incremental process model

(Gambar 5) (Pressman dan Roger  2001). Core product atau incremental pertama 

dari pengembangan KMS Kedelai telah dikembangkan oleh Atmoko (2014), yaitu 

SIPEKSOY. Incremental kedua telah dikembangkan oleh Bestary (2014), yaitu 

sistem informasi visualisasi silsilah varietas kedelai berbasis web.Incremental tiga 

dikembangkan oleh Puspita (2014), yaitu pengembangan manajemen pengetahuan 

hama kedelai dan teknologi pengendali hama. Selanjutnya adalah pengembangan 

aplikasi khusus bagian budidaya kedelai dan agribisnis berdasarkan kebutuhan 

informasi stakeholder kedelai dan ICT literacy.

KESIMPULAN

Pertumbuhan kedelai sangat baik terlihat dari tinggi tanaman yang dapat 

mencapai 120-130 cm dengan jumlah polong yang dapat mencapai 150 polong per 
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tanaman. Pertumbuhan kedelai di demplot pada kondisi air yang tersedia telah 

mampu mendekati pertumbuhan di penelitian yang baik. Sebagian besar petani 

sebagian telah mampu menerapkan teknologi budidaya jenuh air. Varietas 

Pangrango pada perlakuan N0 lebih unggul dibandingkan varietas lainnya pada 

perlakuan yang sama. Penggunaan varietas kedelai toleran naungan pada 

agroforestri sengon 4 tahun menghasilkan produksi yang lebih rendah dari hasil di 

lahan terbuka.. Rekomendasi pemupukan kalium pada kedelai pada status hara K 

rendah uji tanah P HCl 25% adalah 50 kg KCl/ha, sedangkan pada status hara K 

tinggi tidak diperlukan pemupukan kalium. Operasional menis perontok untuk 

kedelai varietas argomulya pada putaran mesin dibawah 600 RPM tetapi lebih 

besar dari 540 RPM memberikan hasil yang masih masuk standar SNI biji kedelai  

Kemasan hermetic mampu menekan kerusakan benih dan mempertahankan 

daya kecambah. Meningkatnya kapasitas SDM Petani dan pengolah kedelai dalam 

teknias produksi dan manajemen usaha, termasuk analisis usaha dan pembukuan 

sederhana. Gapoktan/Kelompok tani di Kecamatan Braja Seleba berpotensi 

dikembangkan pada semua subsistem Agibisinis, melalui pemberdayaan dan 

penguatan kelembagaan. Telah terbangun KMS prototipe 1 yang terdiri dari 

plafform untuk KMS dari hulu ke hilir (SIPEKSOY), Silsilah Varietas dan KMS 

Hama-penyakit dan teknologi pengendali Hama-penyakit.
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VALIDASI METODE HDDS (HOUSEHOLD DIETARY
DIVERSITYSCORE) PADA RUMAH TANGGA PENERIMA PROGRAM

DIVERSIFIKASI PANGAN DI KABUPATEN BOGOR
(Validation HDDS (Household Dietary Diversity Score) on Dietary 

Diversification Program Participants in Bogor Districs)

Yayuk Farida Baliwati, Dodik Briawan, Vitria Melani
Dep. Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

ABSTRAK

HDDS merupakan metode sederhana yang dikembangkan oleh FAO untuk menilai 
keragaman konsumsi pangan rumah tangga. HDDS diharapkan mampu menjadi indikator 
alternatif dalam mendeteksi kejadian rawan pangan pada kelompok yang berisiko seperti 
rumah tangga miskin dan indikator dalam menilai kualitas konsumsi pangan terutama 
pada kelompok penerima program diversifikasi pangan. Tujuan penelitian ini adalah uji 
coba metode HDDS dalam mengidentifikasi rumah tangga rawan pangan dan sebagai 
indikator alternatif untuk menilai kualitas konsumsi pangan rumah tangga dalam rangka 
mengevaluasi keberhasilan program diversifikasi pangan. Desain penelitian yang 
digunakan adalah cross sectional study. Penelitian dilakukan pada enam Kecamatan di 
Kabupaten Bogor dari bulan Mei 2013 sampai November 2014. Pemilihan lokasi 
dilakukan secara purposive dengan metode pengumpulan data berupa recall 1×24 jam.
Hasil analisis tahun pertama menunjukkan HDDS tidak sensitif dalam mengidentifikasi 
rumah tangga rawan pangan, sehingga dilakukan modifikasi HDDS dengan 
mengategorikan kelompok pangan berdasarkan fungsi zat gizi. Hasil modifikasi 
menunjukkan HDDS sensitif dalam menangkap kejadian rumah tangga rawan pangan 
dengan nilai sensitivitas 91,04% danspesifisitas 35,61%. Hasil analisis tahun kedua 
menunjukkan bahwa HDDS tidak valid sebagai indikator dalam menilai kualitas 
konsumsi pangan rumah tangga penerima program diversifikasi pangan yang dibuktikan 
dengan nilai sensitivitas (14,03%), spesifisitas (66,7%) dan korelasi ( p < 0,01; r = 0,292).

Kata kunci: Diversifikasi pangan, HDDS, sensitivitas, spesifisitas.

ABSTRACT

HDDS is a simple method developed by FAO to assess household dietary diversity. 
HDDS are expected to be an alternative indicator to detect the incidence of food 
insecurity at risk groups such as the poor households and indicators that use to assess 
dietary quality, especially for participants of dietary diversification program groups. The 
general objective of this study was to validate HDDS methods to identifications of food 
insecure households and as an alternative indicator that use to assess household dietary 
quality to evaluate of dietary diversification program. A cross sectional study was 
conducted at six sub district in Bogor from May 2013 until November 2014. The location 
was taken purposively and using recall 1×24 hours to collect dietary data. The results 
analysis of the first year showed that HDDS are not sensitive to identified food insecure 
households. Thus, HDDS modification by categorize groups of food based on nutritional 
function. The results showed HDDS modification sensitive in capturing of food insecure 
households with sensitivity value 91,04% and specificity 35,61%. The results analysis of 
the second years showed that HDDS are not valid as an indicator to assess dietary quality 
in dietary diversification program participants that evidenced by the value of Se 
(14:03%), Sp (66,7%) and correlation (p <0:01; r = 0,292).

Keywords: Dietary diversification, HDDS, sensitivity, specificity.
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PENDAHULUAN

Pencapaian ketahanan pangan dapat diukur dari berbagai indikator 

(Maxwell dan Frankenberger 1992). Indikator proses meliputi akses pangan 

rumah tangga salah satunya dapat diukur menggunakan metode HDDS yang 

dikembangkan oleh FAO (Kennedy et al. 2011). Indikator dampak secara 

langsung dapat dilihat dari tingkat kecukupan energi (TKE) dan secara tidak 

langsung dapat diukur melalui status gizi (Baliwati dan Roosita 2004).

Analisis ketahanan pangan pada subjek tertentu didukung dengan indikator 

keragaman pangan yang dikonsumsi oleh subjek tersebut (Smith dan Subandoro 

2007). Salah satu metode yang digunakan dalam mengetahui keragaman konsumsi 

pangan adalah Household Dietary Diversity Score (HDDS) mencerminkan 

kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memperoleh berbagai jenis bahan 

pangan (Kennedy et al. 2013). Keragaman konsumsi pangan di tingkat rumah 

tangga memiliki potensi sebagai indikator dalam menggambarkan kejadian rawan 

pangan dan perlu dilakukan uji coba di berbagai kelompok sosioekonomi yang 

berbeda (Ruel 2002; Thorne-Lyman et al. 2010; Taruvinga et al. 2013; Vakili              

et al. 2013). Selain itu, HDDS juga memiliki potensi sebagai instrumen 

pengukuran kualitas konsumsi pangan dalam rangka evaluasi program 

diversifikasi pangan yang digalakkan oleh pemerintah yaitu Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Evaluasi program tersebut saat ini 

menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai instrumen penilaian 

keberhasilan program.

Berdasarkan hal di atas, HDDS memiliki potensi untuk dikembangkan agar 

dapat diterapkan sebagai metode penilaian kualitas konsumsi pangan yang cepat 

dan tepat, terutama untuk mengidentifikasi rumah tangga rawan pangan dan 

mengevalusi program seperti program P2KP. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian uji coba dan validasi metode HDDS sebagai metode alternatif dalam 

mengidentifikasi rumah tangga yang berisiko mengalami rawan pangan dan 

sebagai indikator dalam menilai keberhasilan program diversifikasi pangan di 

tingkat rumah tangga.
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METODE PENELITIAN

Desain, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional study. Penelitian 

dilaksanakan di Kabupaten Bogor dengan dua tahap penelitian. Tahap pertama 

pada empat kecamatan yaitu Gunung Putri (industri), Cibinong (pemukiman 

padat), Cigudeg (pertanian sawah), dan Ciawi (pertanian sayur) yang mewakili 

keragaman agroekologi di Kabupaten Bogor. Penelitian pada tahun kedua 

dilakukan pada dua desa penerima program Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan (P2KP). Kedua desa tersebut adalah desa Babakan (desa 

dengan karakteristik desa) dan desa Citayam (desa dengan karakteristik). 

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan kedua desa 

tersebut telah menerima Program P2KP sejak tahun 2012 dan memiliki persentase 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang tinggi yaitu lebih dari 60%. 

Penelitian dilakukan dari bulan Mei 2013 sampai November 2014.

Jumlah dan Cara Pengambilan Contoh 

Populasi contoh penelitian pada tahun pertama adalah rumah tangga yang 

bertempat tinggal di kecamatan dengan karakteristik agroekologi yang berbeda.

Kriteria inklusi contoh adalah (1) memiliki minimal satu anak usia di bawah lima 

tahun (balita), (2) termasuk ke dalam kelompok rumah tangga miskin, dan                

(3) pekerjaan utama kepala rumah tangga sesuai dengan karakteristik masing-

masing kecamatan. Jumlah rumah tangga contoh minimal yang akan diambil 

berdasarkan kriteria inklusi dengan menggunakan rumus Lemeshow (1990)

diperoleh jumlah rumah tangga contoh minimal sebesar 95 rumah tangga per 

kecamatan. Pada penelitian ini akan diambil 105 rumah tangga dari setiap 

kecamatan, sehingga total rumah tangga yang digunakan adalah 420 rumah 

tangga. 

Populasi contoh pada penelitian tahun kedua adalah rumah tangga di 

wilayah penerima program P2KP di Kabupaten Bogor. Kriteria inklusi contoh 

adalah (1) berada pada wilayah dengan persentase PHBS yang tinggi, (2) pene-

rima program P2KP, dan (3) bukan penerima program sebagai pembanding 
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dengan karakteristik yang mirip dengan rumah tangga penerima program P2KP. 

Sehingga jumlah seluruh rumah tangga contoh adalah 120 rumah tangga. 

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer 

meliputi data karakteristik rumah tangga dan konsumsi pangan selama 1×24 jam. 

Data sekunder terkait dengan keadaan umum daerah penelitian. Jenis dan cara 

pengumpulan data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis dan cara pengambilan data

Aspek Variabel Cara pengumpulan
Karakteristik 
rumah tangga

1. Jumlah anggota
2. Jenis kelamin
3. Usia
4. Pendidikan
5. Pekerjaan
6. Penghasilan kepala rumah tangga

Wawancara menggunakan 
kuesioner

Konsumsi pangan 
rumah tangga

Jumlah dan jenis pangan yang 
dikonsumsi

Recall konsumsi pangan 1x 
24 jam

HDDS Jenis pangan yang
Dikonsumsi

Recall konsumsi pangan 1x 
24 jam

Karakteristik 
balita

Sosio demografi balita (nama, jenis 
kelamin, usia, berat lahir, panjang 
lahir, berat dan tinggi saat ini)

Wawancara menggunakan 
kuesioner dan pengukuran 
anthropometri

Program P2KP Tahun mulai program, bibit yang 
ditanam, hasil panen, pemanfaatan 
hasil panen, dan respon responden 
terhadap program P2KP

Wawancara menggunakan 
kuesioner

Data status gizi balita diperoleh melalui pengukuran antropometri meliputi 

berat badan dan tinggi badan. Klasifikasi status gizi balita berdasarkan 3 indikator

WHO yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB (Balitbangkes 2010). Data sekunder yang 

berhubungan dengan penelitian diperoleh dari kantor desa terkait, serta melalui 

wawancara dengan aparat pemerintahan setempat. 

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan statistika inferensia. 

Data sekunder berupa gambaran umum lokasi penelitian dijelaskan secara 

deskriptif. Program komputer yang digunakan adalah Microsoft Excel 2007 dan 

SPSS  version 16.0 for Windows. Proses pengolahan data meliputi entry, coding, 

editing, dan analisis data.
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Pada perhitungan kualitas konsumsi digunakan skor HDDS, jenis pangan 

yang dikonsumsi rumah tangga dikelompokkan ke dalam 12 kelompok pangan 

(Swindale dan Bilinsky 2005) yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Kelompok pangan untuk menentukan skor HDDS

Kelompok pangan Kelompok pangan
Serealia Ikan dan makanan laut lainnya
Umbi-umbian Polong-polongan dan kacang-kacangan
Sayur-sayuran Susu dan olahannya
Buah-buahan Minyak dan lemak
Daging dan olahannya Gula dan pemanis
Telur Bumbu, rempah, dan minuman

Dalam pengolahannya, kisaran skor HDDS adalah 012 karena kelompok 

pangan yang semula 16 kelompok sudah diagregasi menjadi 12 kelompok. 

Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 1 jika rumah tangga 

mengkonsumsi salah satu jenis pangan yang terdapat dalam kelompok pangan dan 

skor 0 jika tidak mengkonsumsi salah satu jenis pangan yang terdapat dalam 

kelompok pangan yang sudah ditetapkan oleh FAO (Kennedy et al. 2011). 

Keragaman konsumsi pangan berdasarkan HDDS dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori yaitu rendah jika konsumsi ≤ 3 jenis bahan pangan, sedang jika konsumsi 

45 jenis bahan pangan, dan tinggi jika konsumsi ≥ 6 jenis bahan pangan. 

Penilaian kualitas konsumsi pangan rumah tangga ini akan dikombinasikan 

dengan metode penilaian konsumsi pangan rumah tangga. Konsumsi pangan 

rumah tangga merupakan penjumlahan dari konsumsi pangan masing-masing 

anggota rumah tangga (Hardinsyah et al. 2002). Angka kecukupan energi dan 

protein diperoleh dari daftar angka kecukupan energi dan protein populasi yang 

dianjurkan yang bersumber dari WNPG 2004. 

Klasifikasi tingkat kecukupan energi dan protein didasarkan pada kategori 

Depkes tahun 1996 yaitu defisit tingkat berat (<70%), defisit tingkat sedang 

(7079%), defisit tingkat ringan (8089%), normal (90119%), dan kelebihan 

(≥120%). Pengukuran yang terakhir adalah status gizi balita yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan status gizi balita dengan risiko kejadian rawan pangan. 

Analisis dilakukan dengan uji korelasi Spearman. 
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Data kualitas konsumsi pangan rumah tangga dengan metode HDDS 

selanjutnya akan dibandingkan dengan data konsumsi pangan rumah tangga. Hasil 

perbandingan yang telah dilakukan digunakan sebagai acuan dalam menilai 

kelayakan metode Household Dietary Diversity Score (HDDS) sebagai metode 

penilaian kualitas konsumsi pangan yang sederhana selanjutnya diuji dengan

mengukur Spesifisitas (Sp) dan Sensitivitas (Se). Perbandingan tersebut 

ditampilkan sesuai dengan Tabel 3.

Tabel 3 Perbandingan metode HDDS terhadap TKE dan TKP rumah tangga

HDDS
Tingkat kecukupan energi dan protein

JumlahRendah
(<70% AKG)

Tinggi
(≥70% AKG)

Kurang True positif False positif True positif+ False positif
Baik False negative True negative False negatif+ True negative
Jumlah True positif+ False 

negative
Falsepositif+
True negative

Total

Sumber: (WFP 2008)

Pengukuran Se dan Sp dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

Spesifisitas
Nilai true negatif

(Nilai true negatif + Nilai false positif)

Sensitivitas
Nilai true negatif

(Nilai true positif + Nilai false negatif )

Hasil uji validasi HDDS pada tahun pertama menunjukkan HDDS tidak 

sensitif dalam mengidentifikasi rumah tangga rawan pangan sehingga selanjutnya 

dilakukan modifikasi untuk meningkatkan sensitivitas HDDS dalam 

mengidentifikasi rumah tangga rawan pangan. HDDS modifikasi tersebut 

selanjutnya diujicoba pada tahun kedua pada rumah tangga penerima program 

P2KP sebagai indikator keberhasilan program P2KP pada skala rumah tangga 

dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai gold standard. 

Skor HDDS modifikasi disajikan pada Tabel 4.

Keragaman konsumsi pangan berdasarkan skor HDDS modifikasi 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu rendah (skor ≤ 5), sedang (skor 6–8), 

dan tinggi (skor ≥ 9).
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Penilaian kualitas konsumsi pangan rumah tangga ini akan dikombinasikan 

dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai gold standard digunakan 

sebagai acuan dalam menilai kelayakan metode Household Dietary Diversity 

Score (HDDS). Hasil perbandingan ini selanjutnya diuji dengan mengukur 

Spesifisitas (Sp) dan Sensitivitas (Se). Pengukuran Sp dan Se dilakukan untuk 

menguji kemampuan HDDS dalam mengukur tingkat keragaman konsumsi rumah 

tangga dengan tepat dan akurat.

Tabel 4 Kategori kelompok pangan untuk modifikasi Skor HDDS berdasarkan sumber zat 
gizi

Kategori Pangan 
Berdasarkan 

Sumber Zat Gizi

Kelompok Pangan HDDS
(16 kelompok pangan)

Skor
Skor 
Maks

Sumber
karbohidrat

Serealia 0 = tidak konsumsi
1 = berasal dari 1 kelompok 

pangan
2 = berasal dari ≥ 2 

kelompok pangan

2
Umbi-umbian

Gula dan pemanis

Sumber lemak Minyak dan lemak 0 = tidak konsumsi
1 = konsumsi 1 jenis
2 = konsumsi ≥ 2 jenis

2

Sumber protein 
hewani

Daging-dagingan 0 = tidak konsumsi
1 = berasal dari 1 kelompok 

pangan
2 = berasal dari ≥ 2 

kelompok pangan

2
Jeroan
Telur
Ikan dan makanan laut lainnya
Susu dan olahannya

Sumber protein 
nabati

Kacang-kacangan 0 = tidak konsumsi
1 = konsumsi 1 jenis
2 = konsumsi ≥ 2 jenis

2

Sumber vitamin
dan mineral

Sayur sumber vitamin A 0 = tidak konsumsi
1 = berasal dari 1 kelompok 

pangan
2 = berasal dari ≥ 2 

kelompok pangan

2Sayuran lainnya
Buah sumber vitamin A
Buah lainnya

Lain-lain Bumbu dan minuman jadi 0 = tidak konsumsi
1 = konsumsi 1 jenis
2 = konsumsi ≥ 2 jenis

2

Total 12

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Rumah Tangga

Rumah tangga contoh yang digunakan pada penelitian tahun pertama 

merupakan rumah tangga yang tergolong miskin, yang diduga memiliki risiko 
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rawan pangan yang lebih tinggi di desa Wanaherang, Nanggewer, Sukamaju, dan 

Citapen. Sebanyak 420 rumah tangga yang diwawancara pada penelitian ini

namun hanya 411 rumah tangga yang memenuhi kriteria asupan lebih dari sama 

dengan 500 kkal dan kurang dari sama dengan 5000 kkal (Wiesmann et al. 2009). 

Data yang disajikan berupa sebaran rumah tangga contoh menurut 

karakteristiknya (Tabel 5 dan Tabel 6).

Tabel 5 Karakteristik sosio ekonomi wilayah penelitian tahun pertama

Karakteristik sosio ekonomi 
rumah tangga

Persentase
Total Wanaherang Nanggewer Sukamaju Citapen

Usia kepala rumah tangga
16-18 tahun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19-29 tahun 23,8 30,7 21,4 25 18,4
30-49 tahun 68,1 68,3 68 62,5 73,8
50-64 tahun 7,5 0,0 10,7 11,5 7,8
≥ 65 tahun 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0

Usia ibu rumah tangga
16-18 tahun 0,7 0,0 1,0 1,0 1,0
19-29 tahun 43,8 50,5 36,9 35,6 52,4
30-49 tahun 53,8 48,5 59,2 60,6 46,6
50-64 tahun 1,5 1,0 2,9 2,9 0,0
≥ 65 tahun 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Usia balita
0-23 bulan 41,7 49,0 35,1 42,9 40,2
24-59  bulan 58,3 51,0 64,9 57,1 59,8

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga
Tidak sekolah 0,2 0,0 0,0 1,0 0,0
SD 44,5 4,0 18,4 89,4 65,0
SMP 20,2 21,8 26,2 9,6 23,3
SMA 33,8 71,3 53,4 0,0 11,7
PT 1,2 3,0 1,9 0,0 0,0

Tingkat pendidikan ibu rumah tangga
Tidak sekolah 1,0 0,0 1,0 1,0 1,9
SD 51,3 9,9 26,2 93,3 74,8
SMP 25,5 44,6 35,0 5,8 17,5
SMA 20,4 43,6 34,0 0,0 4,9
PT 1,7 2,0 3,9 0,0 1,0

Penghasilan kepala rumah tangga per bulan
< Rp 300.000 1,9 0,0 2,9 0,0 4,9
Rp 301.000–Rp 800.000 42,3 3,0 15,5 90,4 59,2
Rp 801.000–Rp1.300.000 17,0 0,0 32,0 6,7 29,1
Rp 1.301.000–Rp 1.800.000 9,5 13,9 19,4 1,9 2,9
>Rp 1.800.000 29,2 83,2 30,1 1,0 3,9
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Tabel 6 Karakteristik sosio ekonomi wilayah penelitian tahun kedua

Karateristik rumah tangga
Total Citayam Babakan 

n % P2KP
N (%)

Non PKP 
n (%)

P2KP
n (%)

Non PKP 
n (%)

Ukuran rumah tangga
Kecil (≤4 orang) 71 59,2 20(66,7) 19(63,3) 16(53,3) 16(53,3)
Sedang (5-7 orang) 45 37,5 10(33,3) 10(33,3) 14(46,7) 11(36,7)
Besar (≥8 orang) 4 3.3 0(0,0) 1(3,3) 0(0,0) 3(10,0)

Usia kepala rumah tangga
Dewasa awal (19-29 tahun) 6 5,0 0(0,0) 4(13,3) 0(0,0) 2(6,7)
Dewasa pertengahan (30-49 
tahun)

70 58,3 18(60,0) 19(63,3) 15(50,0) 18(60,0)

Dewasa akhir (50-59 tahun) 33 27,5 11(36,7) 5(16,7) 10(33,3) 7(23,3)
Lansia (≥60 tahun) 11 9,2 1(3,3) 2(6,7) 5(16,7) 3(10,0)

Usia ibu rumah tangga
Dewasa awal (19-29 tahun) 16 13,3 1(3,3) 7(23,3) 0(0,0) 8(26,7)
Dewasa pertengahan (30-49 
tahun)

77 64,2 24(80,0) 18(60,0) 20(66,7) 15(50,0)

Dewasa akhir (50-59 tahun) 21 17,5 5(16,7) 3(10,0) 8(26,7) 5(16,7)
Lansia (≥60 tahun) 6 5,0 0(0,0) 2(6,7) 2(6,7) 2(6,7)

Pendidikan kepala rumah tangga
Tidak sekolah 0 0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0)
SD 45 37,5 9(30,0) 13(43,3) 12(40,0) 11(36,7)
SMP 30 25,0 11(36,7) 8(26,7) 6(20,0) 5(16,7)
SMA 33 27,5 8(26,7) 7(23,3) 9(30,0) 9(30,0)
PT 12 10,0 2(6,7) 2(6,7) 3(10,0) 5(16,7)

Pendidikan ibu rumah tangga
Tidak sekolah 3 2,5 0(0,0) 2(6,7) 0(0,0) 1(3,3)
SD 55 45,8 15(50,0) 13(43,3) 14(46,7) 13(43,3)
SMP 29 24,2 9(30,0) 10(33,3) 2(6,7) 8(26,7)
SMA 30 25,0 6(20,0) 4(13,3) 13(43,3) 7(23,3)
PT 3 2,5 0(0,0) 1(3,3) 1(3,3) 1(3,3)

Pekerjaan kepala rumah tangga
Tidak bekerja 6 5,0 1(3,3) 2(6,7) 2(6,7) 1(3,3)

Petani 2 1,7 1(3,3) 1(3,3) 0(0,0) 0(0,0)
Buruh tani 6 5,0 2(6,7) 3(10,0) 0(0,0) 1(3,3)
Buruh non tani 26 21,7 3(10,0) 9(30,0) 5(16,7) 9(30,0)
Pedagang/wiraswasta 30 25,0 8(26,7) 10(33,3) 6(20,0) 6(20,0)
Karyawan 10 8,3 2(6,7) 0(0,0) 4(13,3) 4(13,3)
PNS/ABRI/Polisi 11 9,2 5(16,7) 0(0,0) 1(3,3) 5(16,7)
Jasa 23 19,2 8(26,7) 5(16,7) 7(23,3) 3(10,0)
Ibu rumah tangga 2 1,7 0(0,0) 0(0,0) 2(6,7) 0(0,0)
Lainnya 4 3,3 0(0,0) 0(0,0) 3(10,0) 1(3,3)

Pekerjaan ibu rumah tangga
Tidak bekerja 3 2,5 0(0,0) 2(6,7) 1(3,3) 0(0,0)

Petani 1 0,8 0(0,0) 1(3,3) 0(0,0) 0(0,0)
Buruh non tani 3 2,5 1(3,3) 2(6,7) 0(0,0) 0(0,0)
Pedagang/wiraswasta 14 11,7 3(10,0) 2(6,7) 5(16,7) 4(13,3)
Karyawan 1 0,8 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(3,3)
Jasa 10 8,3 3(10,0) 4(13,3) 2(6,7) 1(3,3)
Ibu rumah tangga 88 73,3 23(76,7) 19(63,3) 22(73,3) 24(80,0)

Pendapatan kepala rumah tangga
<Rp 1.960,000 69 57,5 15(50,0) 22(73,3) 16(53,3) 16(53,3)
≥Rp 1.960,000 51 42,5 15(50,0) 8(26,7) 14(46,7) 14(46,7)
Total 120 100,0 30(100) 30(100) 30(100) 30(100)
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Keragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga (Tahun Pertama)

Konsumsi pangan yang beragam diketahui sebagai elemen utama penentu 

kualitas diet (Ruel 2003), Pola konsumsi pangan dan gizi rumah tangga 

dipengaruhi oleh  kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.  Hasil analisis 

skor HDDS pada empat wilayah penelitian disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Kategori keragaman konsumsi pangan berdasarkan skor HDDS

Kategori Wilayah Rendah ( ≤ 3 jenis ) Sedang ( 4-5 jenis ) Tinggi ( ≥ 6 jenis)
Total 3,6 18,7 77,6
Desa Wanaherang 4,0 12,9 83,2
Desa Nanggewer 6,8 28,2 65,0
Desa Sukamaju 1,9 24,0 74,0
Desa Citapen 1,9 9,7 88,3

Desa yang memiliki tingkat keragaman konsumsi pangan yang paling tinggi 

adalah Desa Citapen yaitu sebesar 88.3%. Salah satu faktor pendukung tingginya 

keragaman konsumsi pangan di wilayah tersebut adalah akses fisik yang mudah 

terhadap beberapa kelompok pangan, seperti serealia dan sayuran. Faktor lainnya 

yang diduga mempengaruhi skor HDDS adalah pekerjaan kepala rumah tangga 

sebagai buruh tani yang sehari-harinya bekerja di sekitar rumah, sehingga untuk 

makan setiap hari juga dilakukan di rumah. Konsep HDDS yang hanya melihat 

pangan yang disiapkan dan dikonsumsi di rumah mendukung tingginya skor 

HDDS di wilayah tersebut. 

Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Rumah Tangga

Pada penelitian ini juga dihitiung Tingkat Kecukupan Energi dan Protein 

(TKE dan TKP) rumah tangga untuk melihat hubungan antara kuantitas dan 

kualitas konsumsi rumah tangga, juga untuk melihat apakah HDDS mampu 

mengidentifikasi rumah tangga rawan pangan. Hasil perhitungan TKE dan TKP 

disajikan pada Tabel 8.

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa 61,3% dari total rumah tangga contoh 

tergolong kelompok defisit energi tingkat berat (< 70%) yaitu rata-rata konsumsi 

energi rumah tangga 5286,22 kkal dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 

empat orang. Jika dilihat drai Tingkat Kecukupan Protein (TKP) sebanyak 57,2% 

rumah tangga contoh tergolong defisit berat.
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Tabel 8 Klasifikasi tingkat kecukupan energi dan protein rumah tangga contoh

Wilayah

Klasifikasi Tingkat Kecukupan Energi
Defisit tingkat 

berat
( < 70% )

Defisit tingkat 
sedang

( 70-79% )

Defisit tingkat 
ringan 

( 80-89% )

Normal
(90-119%)

Kelebihan
( ≥ 120% )

Tingkat Kecukupan Energi
Total 61,3 12,2 8,5 13,6 4,4
Wanaherang 55,4 12,9 10,9 14,9 5,9
Nanggewer 62,1 9,7 7,8 13,6 6,8
Sukamaju 68,3 11,5 8,7 10,6 1,0
Citapen 59,2 14,6 6,8 15,5 3,9
Tingkat Kecukupan Protein
Total 57,2 10,7 9,7 14,6 7,8
Wanaherang 45,5 8,9 12,9 18,8 13,9
Nanggewer 60,2 7,8 9,7 11,7 10,7
Sukamaju 62,5 10,6 9,6 15,4 1,9
Citapen 60,2 15,5 6,8 12,6 4,9

Hubungan Keragaman dan Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator dalam ketahanan pangan 

yang termasuk ke dalam dimensi pemanfaatan pangan. Salah satu indikator dalam 

pemanfaatan pangan adalah berat badan balita di bawah standar (underweight) 

(DKP 2009). Dalam mengidentifikasi rumah tangga rawan pangan, status gizi 

balita dapat dijadikan indikator karena balita merupakan prioritas utama dalam 

pemenuhan konsumsi pangan rumah tangga. 

Tabel 9 Status gizi balita per wilayah penelitian

Status gizi
Wanaherang Nanggewer Sukamaju Citapen
n % n % N % N %

Gizi buruk 16 15,2 0 0,0 27 22,7 2 1,8
Gizi kurang 21 20,0 11 9,7 24 20,2 8 7,0
Gizi baik 67 63,8 98 86,7 64 53,8 97 85,1
Gizi lebih 1 1,0 4 3,5 4 3,4 7 6,1
Total 105 100 113 100 119 100 114 100

Penilaian status gizi balita menunjukkan di keempat wilayah penelitian, 

prevalensi gizi baik lebih tinggi berbanding status gizi lainnya. Terdapat dua 

wilayah dengan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk yang masih tinggi. 

Prevalensi gizi kurang di desa Wanaherang sebesar 20,0% dan gizi buruk sebesar 

15,2%. Prevalensi gizi kurang di desa Sukamaju sebesar 20,2% dan gizi buruk 

sebesar 22,7%. 
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Berdasarkan uji korelasi Pearson, skor HDDS tidak berhubungan secara 

signifikan dengan status gizi balita (p>0,05). Namun, status gizi balita, khususnya 

usia 2459 bulan secara signifikan berhubungan dengan tingkat kecukupan energi 

(TKE) rumah tangga (p<0,05) dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0,218. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi TKE rumah tangga, maka status gizi anak 

usia 2459 bulan juga semakin baik. 

Validasi Metode HDDS

Penilaian metode HDDS secara kuantitatif dilakukan dengan menghitung 

nilai Sensitivitas (Se) dan Spesifisitas (Sp). Tujuannya adalahmengukur validasi 

metode HDDS dalam mengidentifikasi rumah tangga rawan pangan berdasarkan 

Tingkat Kecukupan Energi (TKE). Pada analisis ini, yang digunakan sebagai 

benchmark adalah TKE dengan cut off point < 70% (rawan pangan). Berikut hasil 

perhitungan nilai Se dan Sp dari metode HDDS.

Tabel 10 Kemampuan metode HDDS dengan benchmark tingkat kecukupan energi

HDDS
Tingkat Kecukupan Energi

Jumlah
Rendah ( < 70% AKE ) Tinggi ( ≥ 70% AKE)

Rendah (0-5) 69 23 92
Tinggi (6-12) 187 132 319

Jumlah 256 155 411

Sensitivitas 
69

(69+187)
26,96

Spesifisitas
132

(132+23)
85,16

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa HDDS hanya sensitif 

26,95% menilai keragaman konsumsi pangan pada rumah rawan pangan. Hasil uji 

Spesifisitas (Sp) menunjukkan HDDS hanya spesifik 85,16 % untuk menilai 

keragaman konsumsi pangan pada rumah tangga tahan pangan. Sehingga, perlu 

dilakukan modifikasi metode HDDS untuk meningkatkan nilai Se dan Sp.

Modifikasi Skor HDDS

Penentuan skor pada HDDS yang ditetapkan oleh FAO tidak 

mempertimbangkan fungsi zat gizi yang dikonsumsi. Sebagai contoh, serealia dan 
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umbi-umbian memiliki fungsi yang sama sebagai sumber karbohidrat (energi). 

Namun dalam pemberian skor keduanya berada pada kelompok yang berbeda

sehingga skor yang tinggi bisa saja berasal dari sumber pangan dengan fungsi zat 

gizi yang sama. 

Modifikasi dilakukan dengan mengkategorikan kelompok pangan dengan 

fungsi gizi yang sama ke dalam satu kategori. Pengkategorian tersebut 

ditampilkan pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11 Pengkategorian kelompok pangan untuk modifikasi skor HDDS

Kelompok Pangan
Kategori Pangan Berdasarkan 

Sumber Zat Gizi
Skor Maks

Serealia 
1. Sumber karbohidrat 2Umbi-umbian

Gula dan pemanis
Minyak dan lemak 2. Sumber lemak 2
Daging dan olahannya

3. Sumber protein hewani 2
Telur
Susu dan olahannya
Ikan dan makanan laut lainnya
Polong-polongan dan kacang-
kacangan 

4. Sumber protein nabati 2

Sayur-sayuran
5. Sumber vitamin dan mineral 2

Buah-buahan
Bumbu, rempah, dan minuman 6. Lain-lain 2

Total 12

Keragaman konsumsi pangan berdasarkan skor HDDS termodifikasi 

dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu rendah jika skor ≤ 8 dan tinggi jika 

skor ≥ 9. Hasil modofikasi ini memberikan nilai sensitivitas (Se) yang tinggi yaitu 

91,04%, dan nilai spesifisitas (Sp) yang rendah yaitu 35,61%. Nilai ini 

menunjukkan bahwa metode HDDS termodifikasi sensitif sebesar 91,04% 

untukmenilai keragaman konsumsi pangan pada rumah tangga rawan pangan dan 

hanya spesifik 35,61% untuk menilai keragaman konsumsi pangan pada rumah 

tangga tahan pangan.

Keragaman Konsumsi RT di Wilayah Penerima (Tahun Kedua)

Keragaman konsumsi pangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

mengatasi masalah gizi yang disebabkan rawan pangan dan kurangnya asupan zat 

gizi mikro. Keragaman konsumsi pangan menjadi hal penting dalam 
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meningkatkan kesehatan dan status gizi masyarakat karena dapat meningkatkan 

asupan zat gizi mikro (Rose et al. 2008). Rumah tangga contoh pada penelitian ini 

merupakan rumah tangga penerima P2KP dan non P2KP pada wilayah dengan 

karateristik pedesaan dan wilayah dengan karakteristik perkotaan.Hasil analisis 

skor HDDS pada empat wilayah penelitian disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Proporsi rumah tangga contoh menurut keragaman konsumsi pangan rumah 
tangga berdasarkan skor HDDS modifikasi

Kategori wilayah
Rendah (≤5) Sedang (6-8) Tinggi (≥9)
N % n % n %

Total 1 0,8 22 18,3 97 80,8
P2KP Citayam 0 0,0 4 13,3 26 86,7
P2KP Babakan 0 0,0 5 16,7 25 83,3
Non P2KP Citayam 1 3,3 5 16,7 24 80,0
Non P2KP Babakan 0 0,0 8 26,7 22 73,3

Berdasarkan Tabel 12, terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di total 

wilayah penelitian (80,8%) memiliki skor HDDS tinggi (>9 jenis pangan). Jika 

dilihat per kelompok rumah tangga berdasarkan kategori wilayah, kelompok 

penerima P2KP Desa Citayam memiliki keragaman konsumsi pangan tertinggi, 

yaitu sebanyak 86,7% rumah tangga penerima program mengonsumsi lebih dari 

sembilan jenis pangan. Berdasarkan konsep HDDS, keragaman konsumsi pangan 

di sini adalah untuk melihat kemampuan akses ekonomi rumah tangga terhadap 

pangan. Faktor yang menjadi pendukung tingginya keragaman konsumsi pangan 

di wilayah tersebut adalah adanya program penganekaragaman konsumsi pangan 

(P2KP). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi 

pangan masyarakat menjadi lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna 

menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif. Adanya program P2KP 

memudahkan rumah tangga untuk mengakses beberapa kelompok pangan melalui 

optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep kawasan rumah pangan 

lestari (KRPL). Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis 

tanaman sesuai kebutuhan rumah tangga seperti pangan sumber karbohidrat, 

protein, vitamin dan mineral. 

Kelompok rumah tangga yang memiliki tingkat keragaman tertinggi kedua 

adalah rumah tangga penerima P2KP di Desa Babakan yaitu sebanyak 83,3% 

rumah tangga penerima P2KP mengonsumsi lebih dari sembilan jenis pangan. 
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Sama halnya dengan kelompok penerima P2KP di Desa Citayam, faktor 

pendukung tingginya skor HDDS adalah adanya program P2KP berupa 

pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari (KRPL). 

Namun, jika dihubungkan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, jumlah 

anggota rumah tangga di desa Babakan penerima program P2KP lebih besar yaitu 

rata-rata berjumlah lima orang sehingga konsumsi pangan rumah tangga 

cenderung lebih sedikit dan kurang beragam dibandingkan dengan konsumsi 

pangan rumah tangga di Desa Citayam penerima P2KP yang rata-rata berjumlah 

empat orang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee dan 

Brown (1989) dalam Hardinsyah (2007) yang menunjukkan bahwa penambahan 

satu orang anggota rumah tangga pada rumah tangga yang terdiri atas dua orang 

akan berdampak lebih besar terhadap keragaman konsumsi pangannya 

dibandingkan penambahan jumlah anggota yang sama pada rumahtangga yang 

terdiri atas empat orang. Begitu juga secara kuantitas sejalan dengan penelitian 

Obayelu (2012) yang menyebutkan bahwa baik di pedesaan maupun perkotaan, 

insiden kerawanan pangan dapat meningkat dengan peningkatan ukuran rumah 

tangga. 

Keragaman konsumsi pangan yang paling rendah adalah kelompok non 

penerima P2KP di Desa Babakan. Mayoritas kepala rumah tangga di wilayah ini 

bekerja sebagai buruh pabrik. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka tidak 

makan di rumah, sehingga skor HDDS untuk wilayah ini lebih rendah. Jika 

ditinjau dari keadaan demografi Desa Citayam lebih memiliki akses yang baik 

terhadap makanan baik dari segi informasi maupun sosialisasi terkait makanan 

sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang makanan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok rumah tangga non penerima P2KP di Desa 

Babakan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Obayelu (2012) yang mengatakan 

bahwa rumah tangga perkotaan lebih tahan pangan dibandingkan dengan rumah 

tangga pedesaan hal tersebut berkaitan dengan kualitas makanan yang dikonsumsi

lebih baik dan adanya sosialisasi terkait makanan yang lebih tinggi di daerah 

perkotaan.

Menurut Swindale dan Bilinsky (2006) keragaman konsumsi pangan 

merupakan indikator yang baik karena konsumsi pangan yang lebih beragam 
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berhubungan dengan peningkatan hasil pada berat kelahiran, status antropometrik 

anak, dan peningkatan konsentrasi hemoglobin. Keragaman konsumsi pangan 

juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk memantau ketersediaan energi dan 

mengidentifikasi kecukupan zat gizi mikro ditingkat rumah tangga (Allen 2008). 

Tingginya tingkat kecukupan energi dan protein ditingkat rumah tangga disertai 

dengan keragaman konsumsi pangan yang tinggi dapat menggambarakan 

kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang baik dan seimbang. Pada penelitian 

ini juga dihitung Tingkat Kecukupan Energi dan Protein (TKE dan TKP) rumah 

tangga untuk melihat hubungan antara kuantitas dan kualitas konsumsi rumah 

tangga, juga untuk melihat apakah HDDS mampu menggambarkan kualitas 

konsumsi pangan rumah tangga. Dari 123 rumah tangga contoh, yang dapat 

dianalisis adalah 120 rumah tangga karena terdapat pencilan TKE dari tiga rumah 

tangga lainnya. Hasil perhitungan TKE dan TKP disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Proporsi rumah tangga contoh menurut tingkat kecukupan energi dan protein 
(TKE dan TKP)

Kriteria
Total Citayam Babakan

% P2KP Non P2KP P2KP Non P2KP
Klasifikasi TKE
Defisit tingkat berat (<70%) 42,5 26,7 46,7 43,3 53,3
Defisit tingkat sedang (70–79%) 12,5 16,7 10,0 10,0 13,3
Defisit tingkat ringan (80–89%) 9,2 6,7 10,0 10,0 10,0
Normal (90–119%) 25,8 36,7 20,0 30,0 16,7
Kelebihan (≥ 120%) 10,0 13,3 13,3 6,7 6,7
Klasifikasi TKP
Defisit tingkat berat (< 70%) 35,0 16,7 43,3 40,0 40,0
Defisit tingkat sedang (70–79%) 9,2 10,0 10,0 13,3 3,3
Defisit tingkat ringan (80–89%) 13,3 20,0 13,3 10,0 10,0
Normal (90–119%) 25,8 33,3 16,7 20,0 33,3
Kelebihan (≥ 120%) 16,7 20,0 16,7 26,7 13,3
Total 100 100 100 100 100

Berdasarkan Tabel 13 terlihat bahwa 42,5% dari total rumah tangga contoh 

tergolong kelompok defisit energi tingkat berat (<70%) yaitu rata-rata konsumsi 

energi rumah tangga 1657 kkal dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 

empat orang. Hasil analisis untuk tingkat kecukupan energi dari kedua wilayah 

baik penerima P2KP maupun non penerima P2KP memiliki hasil yang bervariasi. 

Sebanyak 36,7% kelompok rumahtangga penerima P2KP di Desa Citayam berada 

pada kategori normal (90–119%). Hal tersebut berkaitan dengan adanya upaya 
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sosialisasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang 

berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan 

yang beragam, bergizi dan sesuai dengan kebutuhan. Ditinjau dari kondisi 

demografi, Desa Citayam juga memiliki lahan yang lebih luas, sehingga lebih 

mendukung dalam peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah tangga. Hampir 

sebagian besar rumah tangga penerima program P2KP di Desa Citayam 

memanfaatkan pekarangan untuk menanam berbagai jenis sayuran untuk 

dikonsumsi secara pribadi sehingga dapat meningkatkan asupan energi keluarga 

penerima program. Dalam 100 gram sayuran, menyumbang energi sebesar 50 kkal 

sehingga tingkat kecukupan energi rumah tangga penerima program P2KP di 

Desa Citayam berada pada rentang normal (90–119%). Kelompok rumah tangga 

non penerima P2KP di Desa Babakan mengalami defisit energi tingkat berat 

tertinggi yaitu sebanyak 53,3% rumahtangga hanya mengonsumsi rata-rata energi 

sebesar 1578 kkal/kap/hari. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi demografi Desa 

Babakan yang lebih dekat dengan pasar sehingga diduga konsumsi pangan luar 

untuk kelompok non penerima program P2KP desa Babakan lebih tinggi 

dibandingkan wilayah lainnya. 

Jika dilihat dari Tingkat Kecukupan Protein (TKP) sebanyak 35,0% rumah 

tangga contoh tergolong defisit berat. Sebanyak 33,3% kelompok rumahtangga 

penerima P2KP di Desa Citayam berada pada kategori normal (90–119%). Hal 

tersebut berkaitan dengan adanya budidaya ikan air tawar yang dijalankan oleh 

sebagian besar rumah tangga penerima program P2KP. Sedangkan untuk 

kelompok rumahtangga non penerima P2KP di Desa Citayam mengalami defisit 

protein tingkat berat (<70%) yaitu sebanyak 43,3% rumah tangga hanya 

mengonsumsi rata-rata protein 42,5 gram/kap/hari. Begitu juga dengan kelompk 

rumahtangga penerima P2KP maupun non penerima P2KP di Desa Babakan yang 

mengalami defisit protein tingkat berat (<70%).

Validasi HDDS dengan Skor PPH

Tingkat validasi antara skor HDDS terhadap skor PPH dapat diketahui 

melalui perhitungan uji sensitifitas dan uji sensitifitas. Berikut merupakan nilai 

sensifitas dan spesifisitas rumah tangga yang mencukup seluruh wilayah 

penelitian yaitu di Desa Citayam dan Desa Babakan.
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Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa nilai Se sebesar 18,8% 

dan Sp sebesar 66,7%. Nilai Se bernilai 18,8%, artinya sebesar 18,8%  

pengukuran keragaman konsumsi pangan metode HDDS tidak sensitif  

mengkategorikan rumah tangga berdasarkan kategori skor PPH (rendah dan 

tinggi). Namun spesifik (Sp= 66,7%) dalam mengkategorikan rumah tangga 

dengan keragaman konsumsi pangan yang tinggi sesuai skor PPH. Berdasarkan 

nilai Se dan Sp yang didapat, maka pengukuran keragaman konsumsi pangan di 

wilayah penelitian dapat dikatakan tidak sensitif tapi spesifik untuk mengukur 

keanekaragaman konsumsi pangan yang tinggi pada tingkat rumah tangga. 

Tabel 14 Sebaran skor HDDS modifikasi dengan gold standard Skor PPH rumah   tangga 
pada wilayah penelitian

HDDS
Skor PPH

Jumlah
Rendah (< 90) Tinggi (≥90)

Rendah (0–8) 22 1 23
Tinggi (9–12) 95 2 97
Jumlah 117 3 120

Sensitivitas (Se) 
22

(22+117)
18,8

Spesifisitas (Sp) 2

(1+2)
66,7

Berikut ini merupakan analisis nilai Se dan Sp pada responden yang 

menerima P2KP di Desa Citayam dan Desa Babakan terhadap keragaman 

konsumsi pangan skor PPH.

Tabel 15 Sebaran skor HDDS modifikasi dengan gold standard Skor PPH rumah tangga 
pada wilayah penerima P2KP

HDDS Skor PPH Jumlah
Rendah
( < 90)

Tinggi
( ≥90)

Rendah (0–8) 8 1 9
Tinggi (9–12) 49 2 51
Jumlah 57 3 60

Sensitivitas 8

(8+49)
1,03

Spesifisitas  2

(1+2)
66,7
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Se sebesar 14,03% 

dan Sp sebesar 66,7%.Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui terdapat 

hubungan yang berbanding terbalik antara HDDS dan PPH, di mana keragaman 

konsumsi pangan wilayah penelitian tinggi berdasarkan metode HDDS, namun 

rendah berdasarkan metode PPH. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa 

faktor, salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab perbedaan tersebut adalah 

dalam menghitung skor PPH tidak memperhitungkan konsumsi pangan luar 

rumah tangga yang dapat menyebabkan skor PPH menjadi rendah. Konsumsi 

pangan luar rumah tangga tidak dimasukan ke dalam perhitungan skor PPH 

karena penelitian ini mengikuti alur konsep HDDS yaitu hanya menghitung 

makanan yang dimasak dan dikonsumsi di dalam rumah. Selain itu diduga pula 

bahwa umur program yang masih seumur jagung yaitu satu tahun mempengaruhi 

hal tersebut. Meskipun program P2KP telah dicanangkan dari tahun 2011, namun 

pada kenyataannya pada Desa Citayam maupun Desa Babakan baru menjalankan 

program sejak tahun 2013 hingga sekarang.

KESIMPULAN 

Berdasarkan uji korelasi Pearson, skor HDDS tidak berhubungan secara 

signifikan dengan status gizi balita (p>0,05). Namun, status gizi balita, khususnya 

usia 24-59 bulan secara signifikan berhubungan dengan tingkat kecukupan energi 

(TKE) rumah tangga (p<0,05) dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0,218. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi TKE rumah tangga, maka status gizi anak 

usia 24-59 bulan juga semakin baik. Uji sensitivitas (Se) dan spesifisitas (Sp) 

menunjukkan metode HDDS hanya sensitif 26,95% menilai keragaman konsumsi 

pangan pada rumah tangga rawan pangan dan hanya spesifik 85,16 % untuk 

menilai keragaman konsumsi pangan pada rumah tangga tahan pangan.

Modifikasi HDDS dilakukan dengan memperhitungkan fungsi zat gizi di dalam 

penentuan skor. Skor berkisar dari 02 untuk setiap kategori dan 012 untuk total 

skor.  Hasil modifikasi menunjukkan HDDS sensitif 91,04% menilai keragaman 

konsumsi pangan pada rumah tangga rawan pangan dan hanya spesifik 35,61% 

untuk menilai keragaman konsumsi pangan pada rumah tangga tahan pangan.

Hasil uji validasi HDDS modifikasi pada tahun kedua pada rumah tangga 
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penerima program P2KP dengan gold standard skor PPH menunjukkan HDDS 

modifikasi tidak sensitif menilai keragaman konsumsi pangan rumah tangga 

penerima program P2KP. HDDS belum bisa digunakan dalam evaluasi program 

P2KP.
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MODEL ECODESIGN LANSKAP PERMUKIMAN PERKOTAAN
(Ecodesign Model of Urban Settlement Landscape)
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Vina Pratiwi2), Prita Indah Pratiwi2), Priambudi Trie Putra2)

1)Dep. Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, IPB.
2)Calon Dosen Beasiswa Unggulan DIKTI.

ABSTRAK

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan utama yang telah berdampak pada 
meningkatnya 20% emisi bangunan, 12% konsumsi air, dan 40% gas rumah kaca 
eksisting. Keselarasan antara permukiman dan lingkungan telah menjadi dasar dari 
gerakan ekologis (eco atau green) saat ini. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini
adalah komponen penting ecodesign lanskap permukiman, standar kriteria yang 
digunakan sebagai acuan penilaian, serta pemenuhan kriteria ekologis dari permukiman
yang menggunakan konsep ecodesign. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi komponen penting yang berpengaruh dalam membentuk lanskap 
permukiman perkotaan dengan konsep ekologis, mengidentifikasi dan menganalisis 
persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat, dan memformulasikan konsep ecodesign
lanskap permukiman perkotaan. Proses Hierarki Analitis digunakan sebagai metode untuk 
mengidentifikasi komponen penting ecodesign. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
prioritas alternatif ecodesign lanskap di permukiman perkotaan, yaitu partisipasi 
penduduk (41,2%), desain tapak (36,6%), dan kelembagaan (22,2%). Komponen penting 
penyusun ecodesign lanskap permukiman perkotaan adalah air (29,9% ), sedangkan 
variabel yang terpenting adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat (15,8%). Model 
awal untuk mengindikasikan lanskap permukiman ekologis (CESI) dijelaskan di 
dalamnya. 

Kata kunci: Desain tapak, ecodesign, kriteria ceklis, partisipasi masyarakat, permukiman 
perkotaan ekologis.

ABSTRACT

Settlement is one of primary need which has impacted increasing in 20% of building 
emission, 40% of national energy consumption, 12% of water consumption, and 40% of 
existing greenhouse gas. Harmony between settlement and environment has become basis 
of ecological movement recently. The examined issues in this research were the critical 
components of ecodesign in settlement landscape, ideal criteria for guidance of 
assessment, and the fulfillment of ecological criteria of settlement which applied 
ecodesign concept. The objective of this research was to identify the critical component 
that influence in creating urban settlement landscape with the ecological concept, to 
identify and analyze the residents’ perception, preference, and behavior, and to formulate 
the ecodesign concept of urban settlement landscape. Analytical Hierarchy Process 
(AHP) was used as a method to identify ecodesign critical component. The results 
showed the alternative priority of landscape ecodesign in urban settlement, they are 
residents’ participation (41,2%), site design (36,6%), and institutional (22,2%). The 
primary priority of the components was water (29,9% ), while the most important variable 
was awareness and residents’ paricipation (15,8%). The initial model for indicating the 
ecosettlement landscape (CESI) is explained inside. 

Keywords: Ecodesign, ecological urban settlement, checklist criteria, residents 
participation, site design.
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PENDAHULUAN

Perluasan area perkotaan mencapai 50% di tingkat global, sedangkan di 

Indonesia diperkirakan hingga 60% penduduk tinggal di perkotaan pada tahun

2010. Hal ini berarti bahwa kawasan perkotaan di Indonesia akan menghadapi

tantangan berupa dampak tekanan penduduk (Firman 2010). Peningkatan

penduduk akan meningkatkan kebutuhan berupa tempat tinggal dan 

pembangunan permukiman.

Permukiman menjadi penting karena menjadi salah satu kebutuhan dasar 

manusia yaitu kebutuhan papan. Kebutuhan permukiman di Indonesia telah 

mencapai 13,2 juta unit blok rumah (BPS 2011). Permukiman dengan dominasi 

komposisi bangunan menyebabkan emisi yang besar apabila tidak diimbangi 

dengan komponen lain. Berdasarkan The 4th Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) 20071, penyebab krisis iklim yang ada saat ini, 20% penyebabnya 

adalah emisi bangunan. Rata-rata bangunan menggunakan input energi 40% dari 

konsumsi energi nasional (Moskow 2008) dan 12% input total air bersih, 

sedangkan emisi yang dihasilkan antara lain 30% dari emisi CO2 dan 40% dari gas 

rumah kaca yang ada.

Isu mengenai keselarasan antara bangunan dengan lingkungan menjadi 

sangat penting dan mendorong upaya penghematan fosil maupun energi. Hal 

tersebut menjadi dasar dari gerakan ekologis (eco atau green) saat ini (Roaf et al.

2001). Permukiman juga mengalami gerakan tersebut melalui pemenuhan

kebutuhan permukiman dengan cara terbarukan. Sebaliknya, cara tidak terbarukan

akan dihindari atau dihemat, sehingga mulai berkembang konsep ekologis/green

pada permukiman. Konsep tersebut dikenal sebagai eco-property, digunakan

untuk menyebut konsep properti yang ramah lingkungan, yang tidak hanya

mencakup konsep ruang terbuka hijau, namun juga penerapannya dalam

perumahan, bangunan, serta pemilihan bahan bangunan.

Terdapat beberapa permasalahan mengenai kondisi lanskap permukiman 

ekologis saat ini. Salah satu permasalahan adalah adanya permukiman dengan 

konsep mengacu pada lingkungan, tetapi belum diketahui apakah permukiman 

sudah memenuhi kriteria ekologis. Hal tersebut terjadi karena belum diketahui 
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komponen penting penyusun lanskap permukiman yang ekologis. Di samping itu, 

belum adanya standar kriteria lanskap permukiman ekologis yang digunakan 

sebagai acuan penilaian. Kajian tentang permukiman yang ekologis dapat dibahas

melalui konsep ecodesign. Ecodesign memungkinkan mendesain sistem artifisial

menuju sistem natural dengan menggunakan prinsip ekologis dalam mendesain 

lingkungan terbangun. Dasar pemikiran dari desain adalah untuk membentuk

lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Pendekatan desain ekologis (Ecological 

Design Approach) memiliki perbedaan fundamental dibandingkan pendekatan 

lainnya (misalnya engineering approach). Penelitian mengenai konsep hemat

energi pada skala rumah telah dilakukan, tetapi belum dilakukan kajian lebih

lanjut tentang konsep ecodesign untuk skala permukiman yang diduga akan

memiliki komponen desain yang berbeda dibandingkan skala rumah. Hal ini

diperkuat oleh penelitian Deviana (2011) yang menyatakan nilai ekologis suatu 

permukiman dipengaruhi oleh kondisi tata guna lahan, air, partisipasi masyarakat 

dan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian ecodesign

lanskap permukiman perkotaan pada skala kawasan. Penelitian ini penting

dilakukan untuk mengidentifikasi komponen penting yang berpengaruh dalam 

membentuk lanskap permukiman perkotaan dengan konsep ecodesign, 

mengindentifikasi dan menganalisis persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat 

yang tinggal pada permukiman yang mengusung konsep ekologis, dan 

memformulasikan konsep ecodesign lanskap permukiman perkotaan yang 

mempertimbangkan komponen penting pembentuk ecodesign, serta persepsi, 

preferensi, dan perilaku masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama 

dilaksanakan pada bulan Januari 2013 sampai dengan November 2013, dan tahap 

kedua dilaksanakan pada bulan Juni 2014 sampai dengan November 2014. Lokasi 

kajian merupakan kawasan permukiman test-case yang didasarkan pada kesamaan 

lokasi di perkotaan dan penggunaan konsep ecodesign, dengan waktu 

pengembangan yang berbeda. Oleh karena itu, dipilih Bogor Nirwana Residence 

dan Sentul City sebagai lokasi test-case.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

90

Alat yang digunakan pada penelitian adalah alat dokumentasi yaitu kamera

Single Lens Refletive (SLR), sementara bahan yang diperlukan adalah peta 

administrasi, foto citra, dan standar/kriteria analisis, kuisioner Analysis Hierarchy 

Process (AHP), dan data pendukung kawasan permukiman. Software yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Expert Choice versi 11, Autocad 2007, dan

Photoshop CS 3.

Identifikasi dan Pengujian Komponen Ecodesign Lanskap Permukiman

Pada tahap ini, dilakukan studi pustaka sebagai dasar penentuan rancangan 

hierarki yang terdiri atas tujuan, komponen, variabel (subkomponen) dan 

alternatif keputusan terkait ecodesign lanskap permukiman (Gambar 1). Pustaka 

yang digunakan terkait dengan topik permukiman, permukiman hijau, 

permukiman ramah lingkungan, dan ecodesign lanskap.

Hasil identifikasi komponen diuji dengan sistem pengambilan keputusan 

AnalyticalHierarchy Process (AHP) untuk menentukan alternatif keputusan, 

bobot komponen, serta bobot variabel. Analytical Hierarchy Process merupakan 

metode pengambilan keputusan terhadap penentuan prioritas pilihan dari berbagai 

alternatif (Saaty 1993). Tahapan analisis dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penetapan struktur hierarki yang terdiri atas empat level. Tujuan kajian      

(Level 1), komponen (Level 2), variabel (Level 3), dan alternatif keputusan 

dalam mencapai ecodesign lanskap permukiman (Level 4).

2. Pembentukan matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison). 

Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat 

keputusan (responden pakar) dengan menilai tingkat kepentingan suatu 

komponen dibandingkan komponen lainnya (Saaty 1993). Pembuat keputusan 

adalah pihak akademisi dan pihak pengembang (Tabel 1). Metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling (dipilih secara sengaja). 

Kriteria penentuan pakar adalah memiliki keahlian atau menguasai secara 

akademik, memiliki reputasi kedudukan sebagai ahli, dan berpengalaman 

dalam bidang kajian yang dimiliki.

3. Perhitungan bobot dan komponen penting. Tahap ini dilakukan menggunakan 

software Expert Choice 11. Penilaian oleh pakar dilakukan dengan 
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membandingkan antar komponen serta variabel dalam matriks pada skala 1–9. 

Pada matriks akan dicari bobot dari tiap-tiap kriteria.

4. Pengujian konsistensi penilaian AHP. Uji konsistensi (Consistency Ratio-CR)

perlu dilakukan agar diketahui tingkat konsistensi preferensi pakar. Apabila 

tingkat inconsistency ratio≤ 10% (CR≤0,10), hal tersebut menunjukkan 

preferensi penilaian konsisten.

Gambar 1 Struktur hierarki AHP pada ecodesign lanskap permukiman perkotaan Sumber: 
Pengolahan literatur dari KepmenKimpraswil No.534/Kpts/M/2001, Kibert (2008),
Suryani (2011), Deviana (2011), UU No. 1 Tahun 2011, RTRW Bogor 2011-2031.

Tabel 1 Bidang kepakaran responden pakar

Bidang kepakaran Asal institusi/lembaga
Jumlah
orang

Arsitektur Lanskap Dept. Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian IPB 1
Ekologi Lanskap Dept. Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian IPB 1
Sipil & Teknik 
Kayu

Dept. Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan 
IPB

1

Planologi Prodi Planologi, Fakultas Teknik Universitas Pakuan 1
Planning & Design 
Arsitektur

Lokasi test-case
Dept. Arsitektur, Fakultas Teknik UI

1
5

Penyusunan Standar Checklist Criteria

Alat analisis yang digunakan pada tahap ini adalah checklist criteria 

(Nowosielski et al. 2007). Kriteria disusun dari struktur hierarki ecodesign

lanskap permukiman dan dideskripsikan menjadi parameter yang terukur. Tabel 

kriteria ceklis penilaian terdiri atas komponen, variabel (subkomponen), dan 

parameter (Tabel 2). Masing-masing parameter dideskripsikan pada tiga kondisi 



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

92

kesesuaian, sehingga kriteria ecodesign lanskap permukiman yang ideal diperoleh 

dari kondisi kesesuaian tinggi (maksimum) pada komponen penting ecodesign

lanskap permukiman.

Tabel 2 Kriteria ceklis eco-design lanskap permukiman perkotaan

Komponen Sub komponen Parameter

Tata guna 
lahan1

Tutupan vegetasi
Indeks penutupan lahan, kesesuaian penutupan 
lahan, T.Lingkungan, T.bermain, T.rumah, RTH 
rekreasi, RTH jalan

Kesesuaian lahan Ketinggian tempat, slope, status lahan

Air1

Run off dan 
drainase

Luas, tinggi, lama, frekuensi genangan, 
penanganan

Konsumsi air
Tingkat pelayanan, kebutuhan dasar, kebutuhan 
lanskap, tanaman dengan kebutuhan air rendah, 
minimalisasi lawn

Efisiensi air Pelayanan vs. kebutuhan

Fisik 
Permukiman1,3

Lokasi

Lokasi, keselarasan dengan komunitas sekitar, 
jarak ke lingkungan sensitif, jarak ke 
infrastruktur, kedekatan thd SDM, orientasi 
bangunan, orientasi permukiman

Aksesibilitas
Jalan lingkungan, setapak, kemudahan bagi 
pedestrian, sepeda, transport publik, kendaraan 
darurat

KDB dan KDH Koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau
Kepadatan 
bangunan

Jumlah bangunan/ha

Perilaku SDM1

Kesadaran dan 
partisipasi

Keikutsertaan penghuni meningkatkan kualitas 
lanskap, pemanfaatan ruang publik, 
pemeliharaan, ketersediaan lembaga pendamping, 

Persepsi dan 
preferensi

Pengalaman, pemahaman konsep, tingkat 
kebutuhan, penerapan konsep, preferensi

Teknologi2, 3

Sistem pengolahan 
limbah

Tingkat penyediaan sarana sanitasi, pengelolaan 
limbah khusus, penerapan 3R, dan sebagainya

Energi terbarukan
Penggunaan natural force sebagai alternatif 
energi

Material
Jenis material (soft & hard), kemudahan didaur 
ulang, sumber material

Institusi4,5

Koordinasi 
stakeholder

Keterlibatan dalam pengembangan & 
pengawasan, Tugas dan wewenang

Kesesuaian analisis 
dengan kebijakan

Kesesuaian kebijakan permukiman (UU, RTRW) 
dan sertifikasi ecoproperties

Sumber: Tabel ceklis: Nowosielski et al. 2007 disesuaikan dengan kajian. Pengolahan literatur dari 
1Kepmen Kimpraswil No.534/Kpts/M/2001, 2Kibert (2008), 3Suryani (2011), 4UU No. 1 
Tahun 2011, 5RTRW Bogor 2011-2031.

Penilaian Kawasan Test-case

Penilaian kawasan test-case dilakukan untuk memberi aplikasi penilaian 

ecodesign dengan mengevaluasi kondisi eksisting terhadap checklist criteria. 
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Parameter pada kriteria ceklis dijelaskan dalam tiga kondisi, yaitu kurang sesuai, 

cukup sesuai, dan sesuai yang diberi skala 0–2 (Tabel 3). Setiap jumlah skala 

akandikalikan dengan bobot subkomponen (hasil AHP) menghasilkan skor 

subkomponen kawasan permukiman.

Tabel 3 Skala estimasi penilaian kondisi eksisting tapak

Kondisi Skala Keterangan
Kurang 
sesuai

0 eksisting masih memenuhi kriteria ecodesign pada kualitas 
yang rendah

Cukup sesuai 1 eksisting memenuhi kriteria, namun tidak dalam kondisi 
maksimal

Sesuai 2 eksisting memenuhi kriteria lanskap yang ecodesign (kondisi 
maksimal)

Berdasarkan perhitungan total skor maksimum dan minimum, disusun tiga 

klasifikasi yaitu kelas rendah, sedang, dan tinggi. Kelas rendah bermakna 

ketercapaian ecodesign lanskap permukiman pada level rendah, diperlukan 

perbaikan mendasar untuk memenuhi kriteria. Kelas sedang bermakna 

ketercapaian ecodesign lanskap permukiman pada level sedang, diperlukan 

perbaikan untuk sampai ke kriteria sangat sesuai. Kelas tinggi bermakna 

ketercapaian ecodesign lanskap permukiman pada level tinggi, maka ketercapaian 

perlu dipertahankan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Pengujian Komponen Ecodesign Lanskap Permukiman

Berdasarkan penilaian pakar ekologi, arsitektur, dan gabungan keduanya, 

alternatif prioritas yang menentukan ecodesign lanskap permukiman perkotaan 

adalah partisipasi penduduk (38,4; 43,5; 41,2%). Untuk mewujudkan konsep 

ecodesign pada permukiman hal pertama yang perlu diperhatikan adalah 

partisipasi penduduk. Alternatif prioritas selanjutnya adalah desain tapak (35,9;

37,4; 36,6%), dan kelembagaan (25,7; 20,2; 22,2%). Partisipasi penduduk 

berperan penting dalam mewujudkan ecodesign lanskap permukiman perkotaan, 

kemudian desain tapak, dan kelembagaan (Gambar 2).
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Gambar 2 Alternatif prioritas berdasarkan keahlian pakar.

Bobot subkomponen partisipasi besar, dikarenakan tanpa adanya patisipasi 

dari masyarakat, desain tidak dapat diterima. Oleh karena itu, desain yang dibuat 

harus berbasis pada keinginan masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari local 

knowledge, dan local wisdom. Disamping itu, kebijakan akan berperan untuk 

mendukung, melegalisasi, serta membuat peraturan yang dapat dijadikan pedoman 

masyarakat.

Partisipasi publik dilihat sebagai formulasi penghuni dengan kebijakan dan 

strategi untuk pembangunan. Pada kasus permukiman, yaitu mempertemukan 

antara rencana pengembangan dengan keinginan masyarakat (Firman 2010). 

Partisipasi akan membantu pengetahuan publik tentang desain pembangunan, 

mendekatkan masyarakat dengan komunitasnya, peningkatan rasa memiliki pada 

lingkungan, dan peningkatan ekonomi lokal. Partisipasi masyarakat sebagai 

prioritas alternatif dapat diaplikasikan melalui keikutsertaan dalam proses desain 

dan pemeliharaan lingkungan permukiman (Beatley 2000). Dalam hal ini 

diperlukan sumber daya berupa waktu, upaya dari organisasi, komunikasi, dan 

komitmen seluruh pihak.

Berdasarkan penilaian pakar ekologi, arsitektur, dan gabungan keduanya, 

komponen penting ecodesign lanskap permukiman adalah komponen air (29,6; 

31,8; 29,9%). Keseimbangan antara konsumsi dan suplai air, kualitas air, 

kemampuan tapak menyerap dan mengalirkan air menjadi parameter penilaian. 
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Pentingnya komponen ini disebabkan air merupakan kebutuhan yang mendasar 

bagi kehidupan masyarakat (Gambar 3). Nilai inkonsistensi keseluruhan hierarki 

adalah 0,03 (3%). Hal ini menunjukkan tingkat konsistensi dari preferensi 

pengambil keputusan baik, karena tingkat inkonsistensinya ≤0,1 (10%). 

Konsistensi ini bermakna komponen dan variabel serupa dapat dikelompokkan 

sesuai keseragaman, relevansi, dan hubungan antara komponen dengan variabel.

Gambar 3 Komponenen eco-design berdasarkan keahlian pakar.

Penyusunan Checklist Standar Kriteria

Kriteria disusun melalui studi literatur dengan dasar penentuan kriteria 

berdasarkan 16 variabel pada hierarki AHP (Tabel 4). Penilaian dengan bentuk 

checklist criteria ini lebih mudah dilakukan untuk menganalisis area yang diklaim 

ecodesign, karena kondisi di lapang akan diklasifikasikan dalam skala tertentu. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang menyatakan dalam mengaplikasikan 

desain berkelanjutan terkait dua hal, yaitu kriteria rancangan dan komitmen 

pemerintah/institusi (Abioso 2007). 

Ecodesign lanskap permukiman yang ideal memiliki kriteria desain berupa 

terpenuhinya efisiensi komponen air, tidak terdapat genangan banjir, mengikuti 

kebutuhan standar air bersih, ketersediaan taman dan RTH rekreasi >20%, secara 

fisik dan sesuai untuk daerah permukiman, masyarakatnya memiliki tingkat 

partisipasi yang tinggi, memiliki pemahaman dan persepsi yang tinggi, didukung 
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seluruh stakeholder, pengembangan mengacu pada aspek legal. Disamping itu 

memiliki koefisien dasar hijau >50%, permukiman dengan kepadatan rendah, 

lokasi yang strategis, ketercapaian akses didalam kawasan, memiliki sistem 

pengolahan limbah tersendiri, pemilihan material lokal yang mudah didaur ulang, 

dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi.

Tabel 4 Checklist criteria
Subkomponen & parameter Sesuai Cukup Sesuai Kurang Sesuai

Skala Estimasi 2 1 0
Tutupan vegetasi 
Indeks penutupan lahan > 75% 30–75% < 30% 

Kesesuaian penggunaan lahan > 75% 40 –75% < 40%

Taman lingkungan 30% luas RTH 10–20% <10%

Taman bermain 20% luas RTH 10–15% <10%

Taman rumah Tersedia Sebagian tersedia Tidak tersedia
RTH rekreasi 30% luas RTH 10–20% luas 

RTH

<10% luas RTH

RTH jalan 20% luas RTH 10–15% luas 
RTH

<10% luas RTH

Kesesuaian lahan permukiman 
Ketinggian tempat <1000 m 1000–2000 m > 2000 m 
Kemiringan lereng 0–8% 8–15% 15- 40% 

Pengendalian run off & drainase
Luas genangan banjir tidak ada ada , 5–10 ha ada 10 ha

Tinggi genangan tidak ada rata2 30 cm >30 cm
Lama genangan tidak ada <2 jam >2 jam
Frekuensi banjir tidak ada < 2x setahun >2x setahun
Kualitas penanganan makro drainage saluran sekunder saluran tersier
Konsumsi air 
Tingkat pelayanan air bersih tinggi sedang rendah
Kebutuhan standar air bersih 125–150 L >150 L <125 L

Lanskap minimalisasi lawn <25% lawn 25–50% lawn >50% lawn

Efisiensi air
Pelayanan vs. kebutuhan efisien surplus Defisit
Kesadaran & partisipasi 
Keikutsertaan sering pernah/jarang tidak pernah
Pemanfaatan benda/ruang 
publik

tinggi sedang Rendah

Keikutsertaan pemeliharaan sering pernah/jarang tidak pernah
Lembaga pendamping ada tidak ada
Persepsi & preferensi
Pengalaman terhadap lanskap baik sedang Kurang
Pemahaman permukiman 
ekologis

tinggi sedang Rendah

Kebutuhan lanskap permuk. eco tinggi sedang Rendah
Preferensi >50% 25%-50% <25% 
Lokasi & orientasi
Lokasi permukiman strategis, sesuai 

RTRW, bebas 
bencana

50% terpenuhi <50% terpenuhi

Keselarasan komunitas sekitar tinggi sedang Rendah
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Tabel 4 lanjutan
Subkomponen & parameter Sesuai Cukup Sesuai Kurang Sesuai

Skala Estimasi 2 1 0
Jarak ke lingkungan yang 
sensitif

>50 m 25-50 <25 m

Jarak ke infrastruktur 300 m <300 m >500 m
Jarak kedekatan terhadap SDM 3 km 3-5 km >5 km
Orientasi terhadap mata angin dominan T-B T-B dan U-S dominan U-S
Aksesibilitas
Jalan lingkungan P= 40-60 P= <40 P= >60 
Jalan setapak (m/Ha) P= 50-110 P= <50 atau >110 Tidak ada 
Kemudahan akses Ya mudah jika 

berkendara
Tidak

Tabel 4 lanjutan
Subkomponen & parameter Sesuai Cukup Sesuai Kurang Sesuai

Skala Estimasi 2 1 0
Kemudahan akses public
transport

Ya - Tidak

Kemudahan kendaraan darurat Ya - Tidak
KDB & KDH
Koefisien dasar bangunan 
(KDB)

<40% 40–50% >50%

Koefisien dasar hijau (KDH) >50% 40–50% <40%

Kepadatan bangunan
Jumlah bangunan/ha <40 41–60 >61

Sistem pengolahan limbah
Tingkat penyediaan sarana 
sanitasi 

individual, 
komunal

sanitasi individual penyediaan <50% 

Pemisah greywater-blackwater Ada 50% Tidak
Kebocoran dan rembesan Tidak 50% Ada
Komplain masyarakat Tidak 50% Ada
Sistem pengolahan limbah 
khusus

Ya - Tidak

Daur ulang sampah individual Ya - Tidak
Tempat pewadahan tersedia Ya - Tidak
Pengangkutan reguler Ya - Tidak
Penanganan sampah sementara Ya - Tidak
Pembuangan selain di tmpt 
sampah

Tidak - Ya

Penerapan 3 R Ya - Tidak
Energi terbarukan
penggunaan naturalforce ada, > 50% ada ≤ 50% tidak ada
Material
Domminan soft material lokal/asli gabungan eksotik
Dominan hard material lokal gabungan non-lokal
Kemudahan material di recycle mudah sedang sulit
Sumber hard material bio-based land-based petroleum-based 
Koordinasi stakeholder
Keterlibatan stakeholder seluruhnya beberapa tidak
Pengembangan & pengawasan kolaborasi dominan swasta tdk berkolaborasi 
Kesesuaian kebijakan-analisis
Kebijakan (UU, RTRW) sesuai kurang sesuai ketidaksesuaian 
Sertifikasi eco-properties tersertifikasi proses sertifikasi belum

Sumber: Hasil kompilasi dari Kepmen Kimpraswil No.534/Kpts/M/2001, Kibert (2008), Suryani 
(2011), UU No. 1 Tahun 2011, dan RTRW Bogor 2011–2031.
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Kriteria ecodesign minimal bagi lanskap permukiman adalah kesesuaian 

kawasan sebagai daerah permukiman, pengembangan mengacu pada aspek legal, 

lokasi yang strategis, konservasi air, penghematan energi, serta ketersediaan 

taman dan RTH yang memadai. Berdasarkan observasi dan pengolahan data 

diperoleh hasil penilaian ecodesign lanskap permukiman pada dua kawasan test-

case (Tabel 5).

Tabel 5 Penilaian ecodesign lanskap permukiman pada kawasan test-case

Komponen
Subkomponen 

(Variabel)
Bobot Skor Skor Bobot x skor

Variabel T1 T2 T1 T2

Air2

Pengendalian run 
off & drainase

0.085215 10 10 0.85215 0.85215

Konsumsi air 0.061594 4 5 0.246376 0.30797
Efisiensi air 0.15249 1 1 0.15249 0.15249

Subtotal 1.251016 1.31261

Tata guna 
lahan2

Tutupan vegetasi 0.080036 6 9 0.480216 0.720324
Kesesuaian lahan 
bagi permukiman 

0.133964 3 3 0.401892 0.401892

Subtotal 0.882108 1.122216

Perilaku SDM1

Kesadaran & 
Partisipasi 
masyarakat

0.158039 3 1 0.474117 0.158039

Persepsi & 
preferensi

0.052961 10 9 0.52961 0.476649

Subtotal 1.003727 0.634688

Institusi1,2

Koordinasi 
Stakeholder

0.050025 2 2 0.10005 0.10005

Kesesuaian 
kebijakan dengan 
hasil analisis

0.036975 2 1 0.07395 0.036975

Subtotal 0.174 0.137025
Fisik Lokasi & orientasi 0.016781 10 9 0.16781 0.151029

Permukiman1,2

Aksesibilitas 0.010476 6 8 0.062856 0.083808
KDB & KDH 0.043068 3 1 0.129204 0.043068
Kepadatan 
bangunan

0.026675 2 2 0.05335 0.05335

Subtotal 0.41322 0.331255

Teknologi1,2

Pengolahan 
Limbah

0.041943 22 22 0.922746 0.922746

Energi terbarukan 0.027435 0 0 0 0
Material 0.023715 5 4 0.118575 0.09486

Subtotal 0.085215 1.041321 1.017606
TOTAL 4.765392 4.5554
Keterangan: T1= test-case 1, T2= test-case 2. Sumber data: 1hasil pengamatan lapang, 

2pengolahan data.

Kawasan permukiman test-case 1 yang sudah lebih awal berkembang, 

memiliki skor total lebih tinggi (skor= 4,77) dibandingkan kawasan permukiman 

test-case 2 (skor= 4,55) yang masih berkembang (Tabel 5). Permukiman yang 



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

99

sudah berkembang (established) memiliki skor total yang lebih tinggi karena 

cenderung sudah stabil dan dapat menjalankan fungsi ekologis lebih optimal. 

Sedangkan pada kawasan permukiman yang sedang berkembang, aktivitas 

pembangunan masih akan berlangsung sehingga rentan terhadap degradasi 

lingkungan yang dapat menurunkan nilai ekologisnya. Disamping itu, kapasitas 

tiap komponen untuk beradaptasi dan menjalankan fungsinya masih belum 

optimal. Meskipun terdapat perbedaan nilai antara kedua test-case, namun 

keduanya memiliki ketercapaian ecodesign lanskap permukiman pada level yang 

sama yaitu level sedang (moderat). Konsep ecodesign masih belum sepenuhnya 

diterapkan kedua kawasan permukiman test-case, namun masih dapat 

ditingkatkan ke level ideal. Peningkatan ecodesign dapat dilakukan dengan 

penetapan konsep berupa kriteria rancangan yang berorientasi pada konsep hemat 

energi, pembentukan komitmen pemerintah (Abioso 2007), peningkatan 

partisipasi penduduk, dan kearifan (wisdom) sebagai pertimbangan dalam 

mendesain lanskap permukiman.

KESIMPULAN

Pertimbangan penting dalam mewujudkan ecodesign lanskap permukiman 

perkotaan adalah partisipasi penduduk (41,2%), desain tapak (36,6%), dan 

kelembagaan (22,2%). Pertimbangan utama dalam hal ini adalah partisipasi 

penduduk. Hal tersebut bermakna desain lanskap permukiman yang ekologis 

serta kebijakan yang mendukung tidak akan berkelanjutan apabila tidak didukung 

partisipasi masyarakat. 

Prioritas komponen penyusun ecodesign lanskap permukiman perkotaan 

berturut-turut yaitu komponen air (29,9%), tata guna lahan (21,4%), perilaku 

sumber daya manusia (21,1%), fisik permukiman (9,7%), teknologi (9,3%), dan 

institusi (8,7%). Air menjadi komponen paling penting dalam menentukan desain 

ekologis lanskap permukiman.

Ecodesign lanskap permukiman yang ideal memenuhi kriteria desain 

darienam belas subkomponen. Kriteria ecodesign lanskap permukiman disusun 

menjadi tabel daftar periksa, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui 

tingkat ekologis suatu lanskap permukiman. Ecodesign lanskap permukiman ideal 
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memenuhi kriteria: efisiensi komponen air, tidak terdapat genangan banjir, 

mengikuti kebutuhan standar air bersih, ketersediaan taman dan ruang terbuka 

hijau untuk rekreasi >20%, kesesuaian secara fisik sebagai daerah permukiman, 

tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, pemahaman dan persepsi yang tinggi, 

didukung seluruh stakeholder, pengembangan mengacu pada aspek legal. 

Disamping itu memiliki koefisien dasar hijau >50%, memiliki kepadatan 

bangunan yang rendah, lokasi strategis, ketercapaian akses di dalam kawasan, 

memiliki sistem pengolahan limbah sendiri, pemilihan material lokal, dan 

pemanfaatan energi terbarukan 
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ABSTRAK

Membran polimer elektrolit sel bahan bakar untuk aplikasi membrane electrode assembly
(MEA) harus stabil pada suhu tinggi, memiliki konduktivitas proton yang tinggi, dan 
permeabilitas metanol yang rendah. Dalam penelitian ini telah dibuat MEA berbasis 
polistirena tersulfonasi (PSS) dengan oleum pada suhu 60 ºC. Keberhasilan proses 
sulfonasi ditunjukkan oleh nilai derajat sulfonasi, yaitu 21,35%. Pencirian membran 
menggunakan spektrofotometer inframerah transformasi Fourier menunjukkan puncak 
serapan –SO3 di daerah 1274 cm-1 dan 1120 cm-1. MEA merupakan komponen dari 
proton exchange membrane fuel cell yang kedua sisi membrannya diapit oleh elektrode 
sebagai katalis. Katalis yang digunakan adalah Ag/C 20% dengan metode pres panas. 
Scanning electron microscopy menunjukkan bahwa MEA-PS memiliki struktur yang 
kaku dibandingkan MEA-PSS. Kinerja membran diuji menggunakan direct methanol fuel 
cell. MEA-PSS memiliki konduktivitas proton dan beda potensial tertinggi sebesar 
2.2390×10-4 S/cm dan 350 mV. Hal ini menunjukkan bahwa MEA meningkatkan 
konduktivitas proton lebih tinggi.

Kata kunci: Membrane electrode assembly, polistirena tersulfonasi, sel bahan bakar.

ABSTRACT

Polymer electrolyte membrane fuel cell for membrane electrode assembly (MEA) 
application must be stable in high temperature, high proton conductivity, and low 
methanol permeability. In this experiment, MEA based on sulfonated polystyrene (PSS) 
was prepared by using oleum at 60 ºC. The degree of sulfonation which gained through 
sulfonation process is 21,35%. Membrane characterization using Fourier transform 
infrared spectrophotometer showed –SO3 absorption at 1274 cm-1 and 1120 cm-1

. MEA is 
a component from proton exchange membrane fuel cell with both side of the membrane 
was flanked by electrode as catalyst. The catalyst used was Ag/C 20% prepared by 
hotpress method. Scanning electron microscopy showed that MEA-PS has a rigid 
structure that than of MEA-PSS. The performance of membrane was tested on direct 
methanol fuel cell. The MEA-PSS had the highest proton conductivity of 2.2390×10-4

S/cm and the potential different of 350 mV. This indicate that MEA can increase proton 
conductivity.

Keywords:Fuel cell, membrane electrode assembly, sulfonated polystyrene.

PENDAHULUAN

Energi merupakan suatu kebutuhan dasar dari kehidupan masyarakat 

modern. Krisis energi yang selama ini telah menjadi suatu permasalahan penting 
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di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya cadangan 

energi yang sebagian besar berasal dari bahan fosil. Produksi minyak bumi di 

Indonesia hanya 306,6 juta barel atau lebih rendah dari produksi 2012 yang 

sebanyak 314,7 juta barel (Bappenas 2013).  Produksi minyak tiap tahun 

menyusut akibat eksploitasi besar-besaran selama sepuluh tahun Selama ini energi 

listrik di dunia relatif menggunakan sumber energi atau bahan bakar yang tak 

terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang keberadaannya 

sudah semakin menipis. Salah satu cara alternatif untuk mengatasi masalah ini 

adalah sel bahan bakar (fuel cell) karena memanfaatkan bahan bakar terbarukan 

(Suka et al. 2009).

Fuel cell merupakan suatu perangkat yang menggunakan hidrogen sebagai 

bahan bakar untuk menghasilkan elektron, panas, proton, dan air (Rayment 2003). 

Jenis fuel cell yang merupakan solusi terbaik sebagai pembangkit energi listrik 

adalah proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) dan direct methanol fuel 

cell (DMFC) yang menggunakan proton sebagai konduktor melewati membran 

dari bahan polimer yang berfungsi sebagai elektrolit dari anode ke katode. 

Membran polimer yang umum digunakan pada sistem PEMFC dan DMFC adalah 

nafion. Nafion merupakan jenis asam perflourosulfonat yang memiliki 

konduktivitas proton yang cukup tinggi sebesar 0,082 S/cm pada suhu 25 ºC (Shin 

et al. 2005), stabilitas hidrofilik, dan oksidatif yang tinggi. Kendala utama dari 

nafion untuk pemakaian pada DMFC yaitu adanya methanol crossover yang sulit 

dihindari dan konduktivitas proton menurun pada suhu tinggi (> 80 oC) (Handa-

yani dan Dewi 2007). Oleh karena itu, diperlukan membran polimer alternatif 

pengganti seperti polimer hidrokarbon tersulfonasi.

Salah satu membran polimer hidrokarbon tersulfonasi adalah polistirena 

yang memanfaatkan limbah styrofoam. Polistirena merupakan polimer sintetik 

yang memiliki gugus benzena pada rantai polimernya. Polimer aromatik ini 

memiliki ketahanan kimia yang sangat baik, sifat mekanik yang baik, dan 

harganya relatif murah. Polimer tersebut banyak menjadi pilihan dalam 

pembuatan polimer elektrolit karena memiliki ketahanan termal yang tinggi 

berkisar antara 150-200 ºC. Walaupun memiliki ketahanan termal yang tinggi, 

polistirena perlu dimodifikasi agar bermuatan pada rantainya. Salah satu proses 
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modifikasinya dengan cara sulfonasi, yaitu penambahan gugus sulfonat pada 

rantai polimernya (Pramono et al. 2012). Susiyanti (2012) melakukan penelitian 

polistirena tersulfonasi menghasilkan konduktivitas proton sebesar 1.5511x10-6

S/cm pada suhu 30 οC. Hal ini menunjukkan bahwa nilai konduktivitasnya jauh 

lebih rendah dibandingkan Nafion.

Upaya untuk meningkatkan konduktivitas proton membran polimer tersebut 

dilakukan dengan menggunakan membrane electrode assembly (MEA). MEA 

merupakan komponen utama dalam suatu sistem fuel cell yang terdiri atas dua 

elektrode (anode dan katode) dan elektrolit. Metode ini dapat meningkatkan 

efisiensi berkisar antara 10–20% untuk reaksi elektrokimia pada elektrode 

tersebut (Peck et al. 1999). Pada umumnya, katalis yang digunakan dalam 

pembuatan MEA adalah Pt/C karena mempercepat reaksi oksidasi bahan bakar di 

katode, bersifat inert, dan kestabilannya yang tinggi. Wisojodharmo dan Dewi 

(2008) telah melakukan penelitian MEA menggunakan nafion dengan katalis Pt/C 

menghasilkan beda potensial sebesar 0,61 V. Namun penggunaan katalis tersebut 

memerlukan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

digunakan katalis Ag/C dengan harga yang lebih murah dan mudah didapat.

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan dibuat membrane 

electrode assembly berbasis polistirena tersulfonasi dengan katalis Ag/C. Tujuan 

penelitian ini adalah mempelajari pengaruh pembuatan membrane electrode 

assembly terhadap kinerja membran polistirena tersulfonasi pada sistem DMFC.

METODE PENELITIAN

Sintesis Polistirena Tersulfonasi (PSS) (Peixiang et al. 2004)

Sintesis PSS dimulai dengan membuat polistirena dengan konsentrasi 15% 

dilarutkan ke dalam kloroform sebanyak 50 ml dan diaduk hingga homogen. 

Oleum dimasukkan ke dalam corong pisah sebanyak 10 ml dan dipisahkan dengan 

labu leher tiga lalu diteteskan secara bertahap dan gas SO3 didorong oleh gas 

nitrogen menuju larutan PS. Larutan PS tersebut dipanaskan pada suhu 60 ºC 

kemudian diaduk hingga homogen menggunakan pengaduk magnetik. Sintesis 

PSS dilakukan selama 30 menit di lemari asam. Hasil dari sintesis PSS 15% 
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dikeringkan selama 24 jam pada suhu kamar. PSS yang sudah kering kemudian 

dilarutkan ke dalam 10 ml diklorometana dan diaduk hingga homogen. Setelah 

homogen, membran PSS dicetak di atas pelat kaca. Bagian pinggir kaca diselotip 

dengan ketebalan tertentu.

Penentuan Derajat Sulfonasi (Modifikasi Martins et al. 2007)

Sebanyak 0,1 g PSS direndam dalam NaOH 1 N sebanyak 10 ml selama         

3 hari. Kemudian sisa NaOH dititrasi dengan HCl 1 N dan digunakan indikator 

fenolftalein sebanyak 3 tetes. Titrasi dilakukan hingga terjadi perubahan warna 

dari merah muda hingga tidak berwarna (Dhuhita dan Kusuma 2010). Derajat

sulfonasi didapatkan melalui persamaan:

DS = (Vawal-Vakhir) x N HCl x BE SO3

bobot sampel
× 100%

Keterangan:
Vawal = Volume HCl blangko (ml)
Vakhir = Volume HCl sampel (ml)
N = Normalitas HCl (N)
BE = Bobot ekuivalen (g/ek)

Penentuan Bobot Jenis
PS dan PSS dipotong dengan ukuran yang seragam lalu dimasukkan ke 

dalam piknometer yang telah diketahui bobot kosongnya (w0). Sampel yang telah 

dimasukkan ke dalam piknometer ditimbang bobotnya (w1). Kemudian 

piknometer tersebut ditambahkan akuades hingga tidak terdapat gelembung udara 

dan ditimbang bobotnya (w2). Bobot piknometer berisi air juga ditimbang dan 

bobotnya dicatat (w3). Bobot jenis sampel dihitung menggunakan rumus:

d = w1-w0

w3-w0 -(w2-w1)
 × dl-da +da

Keterangan:
D : bobot jenis sampel (g/ml)
d1 : bobot jenis air (g/ml)
da : bobot jenis udara (g/ml)

Pengujian Water Uptake

Membran PSS dikeringkan dalam oven pada suhu 120 ºC selama 24 jam 

lalu ditimbang sebagai bobot kering. Setelah kering, membran direndam dalam air

deionisasi pada suhu ruang selama 24 jam. Selanjutnya, membran dikeluarkan dan

dibersihkan dengan tisu lalu ditimbang sebagai bobot basah (Handayani 2008).
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Penimbangan dilakukan untuk mengetahui selisih bobot membran pada saat basah

dan kering melalui persamaan.

% Water uptake
Wbasah-Wkering

Wkering
×100%

Pembuatan Membrane Electrode Assembly (MEA)

Elektrode yang terdiri atas katode dan anode masing-masing dilapisi dengan 

katalis Ag/C. Elektrode yang dipakai adalah kertas karbon. Katalis Ag/C dibuat 

dengan mencampurkan 20% (b/b) Ag/C dengan larutan PSS 5% (b/b) dalam 

diklorometana sebagai pelarut hingga terbentuk pasta. Lalu dioleskan secara 

langsung pada kertas karbon secara perlahan. Penyusunan MEA dilakukan dengan 

menghimpitkan membran PSS dengan elektrode yang telah dilapisi katalis yang 

selanjutnya dicetak menggunakan pres panas pada suhu 120–125 oC selama           

3 menit.

Pencirian Membran
FTIR

Analisis struktur PS dan PSS menggunakan spektrofotometer FTIR dengan 

resolusi 4 dan payar 32. Pengujian dengan FTIR dilakukan untuk menentukan 

perubahan gugus fungsi membran PS dan PSS (Handayani 2008).

SEM
Analisis morfologi membran menggunakan SEM dilakukan untuk melihat 

pori-pori membran yang terbentuk berdasarkan penampang lintang dan bagian 

muka membrane PS dan PSS. Membran PS dan PSS dibekukan dengan nitrogen 

cair lalu dipatahkan dan diletakkan pada cell holder. Membran dilapisi dengan 

emas lalu dimasukkan ke dalam chamber, dan dipotret permukaan dan 

penampang lintang membran.

Uji Permeabilitas Metanol (Modifikasi Shin et al. 2005)
Permeabilitas metanol diukur dengan menggunakan sel difusi yang terdiri 

atas 2 bejana. Membran diapit di antara 2 bejana tersebut. Sebanyak 50 ml

metanol 3 M dimasukkan ke dalam salah satu bejana kemudian posisi sel diatur 

agar metanol berada di atas membran selama 30 menit. Bagian bawah membran 

kemudian diseka dengan tisu untuk menentukan secara kualitatif permeabilitas 
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metanol dengan melihat metanol berdifusi melalui membran dan masuk ke dalam 

bejana kedua.

Pengukuran Konduktivitas Proton

Konduktivitas proton dari membran PSS yang melintang diukur 

menggunakan impedance analyzer LCR-meter (Handayani 2008). Impedance 

analyzer LCR-meter yang digunakan adalah HIOKI 3532–50. Elektrode yang 

akan digunakan diaktivasi terlebih dahulu dengan cara direndam dalam HCl 1 N 

selama 1 hari, dilanjutkan direndam dengan NaOH selama 1 hari. Elektrode aktif 

dicuci dengan air deionisasi sebanyak 3 kali, kemudian direndam dalam air 

deionisasi hingga akan digunakan.

Membran diaktivasi dengan cara direndam berturut-turut dalam air 

deionisasi, H2O2, dan H2SO4 selama 1 jam, kemudian dibilas air deionisasi 

sebanyak 3 kali. Membran dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1 cm dijepit di 

antara 2 elektrode karbon. Nilai konduktivitas membran dan nilai konduktivitas 

proton ditentukan berdasarkan persamaan:

σ  G×
d

A
Keterangan: σ= konduktivitas proton (S.cm-1)
d = tebal membran (cm)
G = konduktivitas membran (S)
A = luas elektroda (cm2)

Uji Aplikasi Sistem DMFC
Membran PSS ditempatkan sebagai pembatas antara kompartemen anode 

dan katode. Sebanyak 150 ml metanol 0.3 N dimasukkan ke dalam kompartemen 

anode, sedangkan pada kompartemen katode dimasukkan larutan K3[Fe(CN)6]                          

1 mM sebanyak 80 ml dan larutan Na2HPO4 1 mM sebanyak 80 ml. Elektrode 

dimasukkan ke dalam kedua kompartemen yang dihubungkan dengan kutub 

positif dan negatif. Beda potensial listrik diukur dengan voltmeter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membran Polistirena Tersulfonasi (PSS)
Reaksi sulfonasi merupakan suatu reaksi yang bertujuan untuk mensubtitusi 

atom -H dengan gugus -SO3 pada molekul organik melalui ikatan kimia pada 



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

108

atom karbonnya. Sintesis PSS menggunakan polistirena yang berasal dari 

styrofoam. Styrofoam dilarutkan dalam kloroform karena pelarut organik ini dapat 

melarutkan styrofoam. Polistirena tersulfonasi disintesis menggunakan oleum 

sebagai agen sulfonat yang dialirkan oleh gas nitrogen untuk mendorong gas SO3 

ke larutan polistirena pada suhu 60 oC selama 45 menit. Setelah itu akan terbentuk 

larutan berwarna kuning jernih.

Reaksi sulfonasi adalah reaksi yang terjadi dengan pembentukan sulfon 

dikarenakan adanya ikatan silang antara dua gugus dari unit PS-SO3H yang 

berbeda melewati mekanisme antarmolekul dan intramolekul. Reaksi ini 

merupakan reaksi yang dapat balik, dapat terbentuk produk ataupun kembali ke 

reaktannya tergantung pada kondisi reaksi. Ikatan silang dapat meningkat dengan 

meningkatnya keberadaan gugus sulfonat (Jamal et al. 2007). Pereaksi sulfonasi 

dapat berupa asam sulfat pekat atau oleum. Reaksi sulfonasi dengan oleum akan 

berlangsung lebih cepat dibandingkan asam sulfat pekat (Handayani 2002). Pada 

substitusi aromatik elektrofilik, SO3H merupakan elektrofilik yang dihasilkan dari 

oleum. Benzena sebagai senyawa aromatik pada polistirena yang diserang oleh 

HSO3
- dan menghasilkan asam sulfonat polistirena. Pada umumnya reaksi 

subtitusi polistirena tersulfonasi memiliki gugus sulfonat pada posisi para-

(Gambar 2) dan orto-. Namun reaksi subtitusi cenderung lebih mudah terjadi pada 

posisi para- dibandingkan orto- karena tidak adanya halangan sterik. Sulfonasi 

pada polistirena akan mengakibatkan senyawa yang terbentuk akan bersifat 

hidrofilik dibandingkan sebelum sulfonasi.

Sintesis PSS dilakukan dengan menggunakan metode inversi fase, yaitu 

proses perubahan polimer dari fase cair menjadi fase padat. Larutan PS dan PSS 

dikeringudarakan selama 1 hari untuk menghilangkan kloroform sebagai pelarut. 

Kemudian, PS dan PSS yang terbentuk dilarutkan dalam diklorometana agar 

menjadi pasta dan dicetak pada pelat kaca. Warna yang dihasilkan dari membran 

PS (Gambar 2a) dan PSS (Gambar 2b) sedikit berbeda, membran PS memiliki 

warna yang lebih transparan dibandingkan PSS. 
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Gambar 1 Reaksi polistirena tersulfonasi pada posisi pengarah para- (McMurry 2008).

Gambar 2 Membran polistirena (a) dan polistirena tersulfonasi (b).

Derajat sulfonasi merupakan rata-rata jumlah gugus sulfonat yang 

dihasilkan oleh polimer tersulfonasi. Derajat sulfonasi PSS ditentukan dengan 

metode titrasi asam basa, dengan menimbang sejumlah membran yang telah 

ditimbang massanya direndam dalam larutan asam atau basa bergantung pada sifat 

gugus fungsinya, kemudian dititrasi dengan larutan asam atau basa. Semakin 

banyak oleum yang ditambahkan pada larutan PS menghasilkan PSS dengan 

derajat sulfonasi yang semakin tinggi. Gugus sulfonat dapat mempengaruhi nilai 

derajat sulfonasi, semakin besar nilai derajat sulfonasinya maka semakin banyak 

gugus sulfonat yang terbentuk pada PS. Peningkatan nilai derajat sulfonasi akan 

meningkatkan sifat hidrofiliknya sehingga semakin banyak menyerap air untuk 
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transfer proton. Proses sulfonasi dilakukan pada suhu 60 oC selama 45 menit. 

Berdasarkan data yang diperoleh membran PS memiliki derajat sulfonasi sebesar 

21.35%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 21% dari total rantai polistirena telah 

tersubtitusi oleh gugus sulfonat.

Pengujian water uptake pada membran dilakukan dengan cara mengurangi 

bobot membran basah dengan bobot membran kering kemudian dibagi dengan 

bobot membran kering. Water uptake erat hubungannya terhadap konduktivitas 

proton, karena semakin besar persen nilai water uptakenya akan semakin banyak 

air yang terserap membran sehingga transfer proton (ion H+ dari molekul air) 

semakin baik. Air merupakan media transfer proton atau penghantar ion yang 

dapat meningkatkan nilai konduktivitas proton membran. Water uptake dilakukan 

pada PS dan PSS dengan konsentrasi 15%. Gambar 3 menunjukkan nilai water 

uptake membran PSS lebih tinggi sebesar 5 kali lipat dari membran PS. Hal ini 

disebabkan oleh pengaruh gugus sulfonat yang masuk ke dalam membran, yang 

menyebabkan membran semakin bersifat hidrofilik. Membran yang bersifat 

hidrofilik akan semakin banyak air yang terserap oleh membran sehingga transfer 

proton akan semakin baik (Handayani dan Dewi 2007).

Gambar 3 Water uptake pada membran PS dan PSS.

Penentuan bobot jenis pada PS dan PSS menunjukkan adanya peningkatan 

berat jenis dengan meningkatnya komposisi. Analisis ini dilakukan untuk melihat 

keteraturan molekul dalam menempati ruang. Suatu molekul memiliki tingkat 

keteraturan yang tinggi maka bobot jenis dari polimer tersebut akan meningkat. 

Penentuan bobot jenis menggunakan metode piknometer, yaitu contoh harus 

dipotong dengan ukuran yang sama dan diukur dengan piknometer (Kemala et al.

2011). Bobot jenis membran PSS lebih tinggi dibandingkan PS, disebabkan oleh 
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adanya ikatan silang gugus sulfonat dari PSS sehingga struktur PSS lebih rapat 

dibandingkan PS. Gambar 4 menunjukkan nilai bobot jenis yang semakin 

meningkat dengan adanya penambahan gugus sulfonat pada PSS sebesar 2,28%. 

Gambar 4 Bobot jenis pada membran PS dan PSS.

Membrane Electrode Assembly (MEA)

MEA merupakan komponen inti dalam suatu sistem fuel cell yang dibuat 

dengan menghimpitkan membran dengan elektrode. Elektrode yang menghimpit 

elektrolit berfungsi sebagai katalis. Elektrolit yang digunakan adalah membran 

polistirena dan polistirena tersulfonasi (Gambar 5a) yang berfungsi sebagai media 

transportasi proton yang dihasilkan dari reaksi anode ke katode sehingga 

menghasilkan energi listrik. Katalis Ag/C yang dibuat merupakan campuran dari 

AgNO3, karbon, dan larutan membran yang selanjutnya dicetak menggunakan 

pres panas sehingga menghasilkan MEA (Gambar 5b). Katalis tersebut memiliki 

peranan penting untuk meningkatkan kinerja membran. Metode pres panas dipilih 

agar membran dapat menempel dengan elektrode sehingga mendapatkan 

konduktivitas proton secara optimal dari membran. 

Gambar 5 (a) Membran PSS (b) membrane MEA PSS.
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Pencirian Membran
Analisis Spektrum

Pencirian membran menggunakan spektrofotometri FTIR digunakan untuk 

mengetahui terjadinya sulfonasi dengan adanya gugus sulfonat. Spektrum FTIR 

diambil pada daerah bilangan gelombang 450-4000 cm-1. Gambar 6 menunjukkan 

spektrum membran PS ( ) dan PSS ( ). Spektrum PS menunjukkan puncak 

serapan pada bilangan gelombang 1601-1452 cm-1 untuk C=C aromatik, 1943-

1772 cm-1 untuk benzena monosubtitusi, 2925-2850 cm-1 untuk C-H (sp2), 3082-

3026 cm-1 untuk C-H (sp3), dan 757-701 cm-1 untuk C-H monosubtitusi. 

Gambar 6 Spektrum inframerah pada PS ( ) dan PSS ( ).

Keberhasilan adanya gugus sulfonat pada polistirena tersulfonasi dibuktikan 

dengan puncak serapan baru pada bilangan gelombang 1200-1125 cm-1 untuk 

vibrasi regang S=O (Bozkurt 2005). Daerah serapan untuk senyawa benzena 

disubtitusi posisi para- berada pada bilangan gelombang 2000-1667 cm-1 (Pavia et 

al. 2001). Spektrum membran PSS yang dihasilkan menunjukkan puncak serapan

pada bilangan gelombang 1274 cm-1 untuk regang S=O asimetrik dan 1120 cm-1

untuk regang S=O simetrik. Hal ini mengindikasikan adanya gugus sulfonat yang 

terbentuk pada membran PSS. Pada bilangan gelombang 2000-1667 cm-1

menunjukkan puncak serapan untuk senyawa benzena disubtitusi pada posisi 

para-. Hal ini menyebabkan terbentuknya ikatan silang antar gugus sulfonat pada 

PSS. Keberadaan gugus sulfonat memiliki peranan penting karena berkaitan erat 

dengan konduktivitas protonnya.
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Analisis Morfologi
Analisis morfologi membran dilakukan dengan menggunakan Scanning 

electron microscopy (SEM). SEM digunakan untuk mengetahui morfologi 

permukaan dan penampang lintang membran. Berdasarkan struktur dan prinsip 

pemisahannya, membran terdiri atas 3 jenis, yaitu membran berpori, nonpori, dan 

pembawa (Mulder 1996). Berdasarkan hasil permukaan pada membran PS 

(Gambar 7a) dan PSS (Gambar 7b) menunjukkan bahwa kedua jenis membran 

merupakan membran nonpori namun membran PSS memiliki struktur yang lebih 

homogen dibandingkan PS. Hal ini dapat dilihat pada penelitian Shin et al. (2005) 

bahwa membran PSS termasuk membran nonpori dan lebih homogen (Gambar 

7c). Semakin homogen suatu membran akan menyebabkan transfer proton 

semakin baik (Hendrana et al. 2007)

Gambar 7 Hasil uji SEM pada permukaan PS (a), PSS (b), dan literatur PSS (Shin et al. 
2005) (c) perbesaran 10000×.

Penampang lintang yang dihasilkan dari MEA-PS dan MEA-PSS berturut-

turut dapat dilihat pada Gambar 8a dan Gambar 8b. Morfologi MEA PS yang 

dihasilkan memiliki struktur membran yang menjari dan kaku sedangkan MEA-

PSS memiliki struktur yang lebih melebar karena terdapat gugus sulfonat yang 

akan mengurangi kekakuan membran sehingga transfer proton semakin baik. 

Gambar 8 Hasil uji SEM penampang lintang MEA-PS (a) dan MEA-PSS (b) perbesaran 
10000×.
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Permeabilitas Metanol

Permeabilitas metanol adalah kemampuan yang dimiliki suatu membran 

untuk menahan metanol agar tidak lolos ke katode. Pengujian permeabilitas 

metanol dilakukan secara kualitatif untuk melihat adanya methanol crossover 

dalam membran. Methanol crossover adalah ketidakmampuan membran untuk 

menahan metanol akibat proses difusi molekular dari anode ke katode yang dapat 

menyebabkan laju reaksi di katode menjadi lambat yang dapat menurunkan 

kinerja voltase sel secara keseluruhan (Handayani dan Dewi 2009). Berdasarkan 

hasil pengujian, membran PS dan PSS mampu menahan methanol crossover yang 

ditandai dengan tidak adanya metanol yang lolos ke katode, artinya membran 

tersebut baik digunakan untuk aplikasi DMFC.

Konduktivitas Proton

Konduktivitas proton pada suatu membran didefinisikan sebagai 

kemampuan suatu proton untuk dapat bergerak dari katode menuju ke anode. 

Pengukuran konduktivitas proton pada membran menggunakan alat impedance 

analyzer LCR-meter dengan elektrode karbon dan campuran Fe-Cu. Pengukuran 

konduktivitas proton dilakukan 2 perlakuan, yaitu membran non-aktivasi dan 

aktivasi. Membran diaktivasi menggunakan H2O2 dan H2SO4 agar membran 

tersebut memberikan nilai konduktivitas proton yang lebih tinggi dibandingkan 

membran yang tidak diaktivasi. Aktivasi membran berfungsi untuk 

menghilangkan sisa-sisa radikal atau kontam dari air yang terserap sehingga tidak 

menghalangi proses pemindahan proton ketika melewati membran.

Membran PSS yang diaktivasi memiliki konduktivitas proton lebih tinggi 

sebesar 9.5400×10-5 S/cm dibandingkan membran PSS yang tidak diaktivasi 

sebesar 7.5500×10-5 S/cm. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aktivasi membran 

dan gugus sulfonat akan meningkatkan nilai konduktivitas proton. Pada MEA, 

membran akan menghasilkan nilai konduktivitas lebih tinggi dibandingkan 

membran yang tersulfonasi saja karena terdapat katalis Ag yang mempercepat 

aliran perpindahan proton melewati membran didalamnya. Berdasarkan data yang 

dihasilkan, membran MEA-PSS memiliki nilai konduktivitas yang lebih tinggi 

dibandingkan MEA-PS, PS, dan PSS sebesar 2.2390×10-4 S/cm yang ditunjukkan 

pada Gambar 9. 
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Gambar 9 Konduktivitas proton pada elektrode karbon ( ) dan campuran Fe-Cu ( ).

Elektrode campuran Fe-Cu untuk MEA-PSS menghasilkan nilai efisiensi 

sebesar 145.18%. Hal ini menunjukkan bahwa konduktivitas proton menggunakan 

MEA mengalami peningkatan efisiensi sekitar 41145% (Gambar 10).

Gambar 10. Peningkatan konduktivitas MEA pada elektrode karbon ( ) dan campuran 
Fe-Cu ( ).

Uji Aplikasi Sistem DMFC
Direct methanol fuel cell merupakan salah satu jenis fuel cell yang 

menghasilkan energi listrik dengan cara mengoksidasi bahan bakar secara 

elektrokimia (Smith et al. 2001). Prinsip kerja fuel cell merupakan kebalikan 

proses elektrolisis, yaitu hidrogen direaksikan dengan oksigen dan menghasilkan 

listrik (Dewi et al. 2008). Sistem DMFC menggunakan sebuah kompartemen yang 

dimasukkan larutan metanol di anode dan kalium ferisianida dalam bufer fosfat di 

katode serta menggunakan elektrode karbon dan campuran Fe-Cu (Gambar 11). 

Sel bahan bakar ini langsung memanfaatkan metanol untuk menghasilkan 

energi. Metanol memiliki nilai potensial reduksi lebih kecil dibandingkan air 

sehingga mudah mengalami oksidasi. Pada sisi anode, metanol akan dioksidasi 

menjadi CO2, proton, dan elektron. Elektron ini dipisahkan dari proton 

menggunakan membran elektrolit yang permeabel. Selanjutnya elektron dialirkan 
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melalui rangkaian alat listrik yang menyebabkan timbulnya beda potensial antara 

dua elektrode. Beda potensial ini merupakan bentuk energi listrik yang dihasilkan 

dari reaksi oksidasi reduksi. Pada sisi katode, molekul oksigen, proton, dan 

elektron akan bereaksi membentuk molekul air sebagai produk samping. Fe (III) 

dari larutan K3Fe(CN)6 akan mengalami reduksi menjadi Fe (II) yang ditandai 

dengan timbulnya warna hijau kebirauan pada larutan. Reaksi yang terjadi dalam 

DMFC sebagai berikut: 

Reaksi di anode : CH3OH + H2O  CO2 + 6 H+ + 6 e-

Reaksi di katode : 3/2 O2 + 6 H++ 6 e- 3 H2O
Reaksi total : CH3OH + 3/2 O2 CO2 + 2 H2O

Gambar 11 Kompartemen sistem DMFC.

Data beda potensial menggunakan elektrode Fe-Cu menghasilkan nilai lebih 

besar dibandingkan elektrode karbon. Beda potensial paling tinggi dihasilkan oleh 

MEA-PSS sebesar 350 mV dengan elektrode Fe-Cu (Gambar 12). Dengan adanya 

katalis dan gugus sulfonat akan mempercepat terjadinya transfer proton sehingga 

meningkatkan nilai beda potensialnya. Selain itu, jenis elektrode mempengaruhi 

nilai beda potensial, elektrode Fe-Cu menghasilkan beda potensial yang lebih 

besar dibandingkan elektrode karbon karena logam besi mudah mengalami reaksi 

oksidasi reduksi dengan larutannya.

Gambar 12 Beda potensial pada elektrode karbon ( ) dan campuran Fe-Cu ( ).
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KESIMPULAN

Peningkatan kinerja membran elektrolit untuk aplikasi membrane electrode 

assembly (MEA) berbasis polistirena tersulfonasi (PSS) berhasil dibuat 

menggunakan katalis Ag/C 20% dengan metode pres panas. Konduktivitas proton 

paling tinggi yang dihasilkan MEA berbasis PSS dengan elektrode Fe-Cu, yaitu 

2.2390×10-4 S/cm dengan peningkatan sebesar 145.18%. Membran tersebut tidak 

mengalami methanol crossover sehingga baik digunakan untuk sistem DMFC 

dengan beda potensial sebesar 350 mV.
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ABSTRAK

Pemanfaatan bahan lignoselulosa dari limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) untuk 
produksi gula pereduksi menarik perhatian karena keberadaannya yang melimpah dan 
mudah diperbaharui. Tantangannya terlihat pada saat mengubah bahan lignoselulosa 
melalui proses konversi langsung untuk mendapatkan gula pereduksi. Pengaruh faktor 
dan permukaan respons dari laju kultur bergoyang dan lama kultivasi dilakukan terhadap 
konversi langsung dalam LCPKS. Penentuan pengaruh faktor laju kultur bergoyang 
dilakukan pada kecepatan yang berkisar antara 100150 rpm dan lama kultivasi antara 
26 hari. Rancangan percobaan yang diinvestigasi untuk menentukan permukaan respons
adalah rancangan Central Composit Design (CCD) dengan tiga titik pusat. Hasil yang 
didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa laju kultur bergoyang berpengaruh 
negatif terhadap respons selulosa sisa dengan selang kepercayaan sebesar 90,09%. 
Bentuk permukaan respons yang dihasilkan dari persamaan tersebut adalah sadel (saddle 
point). Perkiraan terbaik proses konversi langsung didapatkan pada laju kultur bergoyang 
sebesar 152,28 rpm dan lama kultivasi 4,35 hari serta penurunan selulosa sebesar 0,61 g/l 
atau 7,68% dengan jumlah gula pereduksi yang dihasilkan sebesar 0,81 g/l.

Kata kunci: Aerobik, konversi langsung, LCPKS, permukaan respons.

ABSTRACT

The utilization of lignocellulosic materials from palm oil mill effluent (POME) for 
reducing sugar  production attract increasing attention as an abundantly available and 
cheap renewable residue. The most challenging part in conversion of lignocellulosic 
materials is the direct conversion process in order to obtain a reducing sugar. The 
influence factors and response surface of the shaking culture rate and cultivation time 
were investigated towards the direct conversion in POME. The determination of shaking 
culture rate was carried out in the range of 100150 rpm and cultivation time for                  
26 days. The experiment design used to determine the response surface was Central 
Composit Design (CCD) with three center point. The result of this research showed that 
the shaking culture rate negatively affect the direct conversion with 90.09%. The 
response surface shape of the equation resulted the saddle point. The best forecast for 
direct conversion process obtained at the shaking culture rate of 152.28 rpm and 
cultivation time of 4.35 days and the degradation of cellulose’s value was 0.61 g/l or 
7.68% with total of reducing sugar obtained of 0.81 g/l.  

Keywords: Aerobic, direct conversion, optimization, POME, response surface.
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PENDAHULUAN

Perkembangan pesat produksi minyak kelapa sawit mentah menyebabkan 

kenaikan pada jumlah limbah dari pabrik kelapa sawit. Limbah yang dihasilkan 

oleh pabrik kelapa sawit meliputi limbah padat (cangkang, tandan kosong, dan 

abu kalium karbonat), limbah cair, dan gas (asap dan debu). Produksi CPO untuk 

keperluan industri hilir harus diimbangi dengan pengamanan di tingkat hulu 

karena terkait isu sensitif dunia, yaitu lingkungan. Salah satu limbah yang 

memiliki dampak penting bagi lingkungan adalah Limbah Cair Pabrik Kelapa 

Sawit (LCPKS). 

Untuk memproduksi satu ton minyak kelapa sawit mentah rata-rata 

memerlukan 57,5 ton air dan lebih dari 50% air tersebut terkonversi menjadi 

LCPKS (Ahmad et al. 2003). Menurut Baharuddin et al. (2010), LCPKS yang 

masih segar terdapat 41,02 g/l total padatan yang terdiri dari 38,36% selulosa, 

23,21% hemiselulosa, dan 26,72% lignin. Jika dikonversikan kedalam satuan 

yang berbeda maka LCPKS mengandung 15,74 g/l selulosa dan 9,52 g/l 

hemiselulosa sehingga total glukosa sebesar 25,26 g/l. Berdasarkan perhitungan 

yang dilakukan, maka jumlah karbon yang terkandung dalam lignoselulosa setara 

dengan 28,08 g/l glukosa sehingga LCPKS berpotensi untuk dimanfaatkan 

mikroorganisme dalam menghasilkan produk biomassa melalui aktivitas 

metaboliknya.

Selain itu, LCPKS dapat digunakan sebagai sumber selulosa yang harus 

dapat dihidrolisis menjadi gula-gula sederhana. Akan tetapi sebelum dihidrolisis, 

LCPKS memiliki zat penghambat pertumbuhan mikroorganisme berupa lignin 

dan struktur kristalin. Proses memecah dan menghilangkan kandungan lignin

(delignifikasi) dapat dilakukan secara kimiawi, enzimatis, maupun biologis

(Habib et al. 1997). Secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan konsentrasi 

dan suhu tinggi sehingga lebih berisiko, investasi lebih mahal, dan menyebabkan 

efek samping yang dapat menghambat pertumbuhan sel. Proses delignifikasi juga 

dapat dilakukan secara enzimatis yang memiliki sifat lebih efektif, lebih banyak 

menghasilkan rendemen dan ramah lingkungan, akan tetapi masih membutuhkan 

biaya yang tinggi. Masalah ini dapat diatasi dengan memproduksi enzim 
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pendegradasi lignin secara lokal di laboratorium melalui substrat terbarukan 

sehingga biaya produksi minimal dan tak perlu membeli enzim lain (Sukumaran       

et al. 2009). Dari beberapa alternatif, cara yang terbaik ialah dengan melakukan 

proses delignifikasi secara biologis karena memanfaatkan konsorsium 

mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim ligninase dalam melakukan 

pemecahan lignin yang terkandung dalam biomassa limbah cair pabrik kelapa 

sawit. Hal ini dikarenakan jika delignifikasi biologi bersifat ramah lingkungan dan 

biayanya lebih rendah dibanding yang lain.

Tahapan selanjutnya untuk konversi bahan berlignoselulosa menjadi gula 

pereduksi yaitu proses hidrolisis. Pada tahapan ini gula-gula yang kompleks 

(seperti selulosa dan hemiselulosa), dihidrolisis menjadi gula-gula sederhana. 

Proses pemanfaatan secara langsung mikroorganisme yang terkandung pada 

LCPKS memiliki banyak kelebihan. Beberapa kelebihannya, yaitu lebih cepat 

dalam beradaptasi sehingga mengurangi atau menghilangkan waktu fase lag 

dalam grafik pertumbuhan mikroorganisme, lebih ekonomis, dan mereduksi 

resiko kegagalan karena mikroorganisme yang tidak tumbuh. Menurut Ahmed           

et al. (2006), mikroorganisme yang banyak terkandung dalam LCPKS adalah 

Trichoderma reesei, Mucor hiemalis, dan Phanerochaete chrysosporium. Akan 

tetapi dalam penelitian ini akan digunakan konsorsium mikroorganisme dengan 

melibatkan beberapa mikroba yang terkandung dalam LCPKS.

Konversi langsung memerlukan enzim yang dihasilkan oleh mikroorga-

nisme sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Isroi et al.

(2010), faktor yang memengaruhi konversi langsung meliputi laju kultur 

bergoyang dan lama kultivasi. Laju kultur bergoyang media cair dapat lebih 

mempercepat proses degradasi, dibandingkan dengan kultur media padat. Menurut 

Hairong (2004), Anuradha dan Darah (2006), laju kultur bergoyang memengaruhi 

aktivitas enzim terkait pada suplai kebutuhan oksigen dan pencampuran nutrien 

secara homogen dalam proses kultivasi dengan kecepatan yang diberikan, yaitu 

100,150, dan 200 rpm. 

Lama kultivasi merupakan faktor penting pada kondisi proses degradasi 

lignoselulosa (Rashid et al. 2011). Lama kultivasi untuk produksi enzim selulase 
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berbeda-beda pada berbagai substrat yang digunakan. Penelitian terkait lama 

kultivasi didapatkan hasil pada proses sakarifikasi enzimatik pada tandan buah 

kosong sawit menggunakan Trichoderma reesei RUT C-30 diperoleh rendemen 

gula pereduksi tertinggi sebesar 41,82% dengan waktu sakarifikasi 120 jam 

(Rashid et al. 2011).

Dalam penelitian pemanfaatan lignoselulosa pada LCPKS untuk 

menghasilkan bioproduk yang memiliki nilai tambah tinggi telah dipelopori oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya dengan menggunakan proses secara bertahap. Proses 

tersebut diawali dengan delignifikasi kemudian sakarifikasi untuk menghasilkan 

gula pereduksi. Kendala yang dihadapi oleh proses tersebut terletak dalam hal 

kompleksitas peralatan yang tinggi diikuti dengan biaya investasi dan operasional 

yang mahal. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dipilihlah pemanfaatan 

LCPKS yang dilakukan secara konversi langsung dalam sekali proses dengan 

menggunakan konsorsium mikroorganisme yang sesuai. Menurut Alam et al. 

(2009), sifat dari konversi langsung LCPKS untuk produksi bioproduk adalah 

ekonomis, praktis, dan penuh manfaat. Selain itu, pengembangan dan imple-

mentasi teknologinya akan menyediakan lapangan kerja, mengurangi impor 

minyak, dan memberikan solusi parsial untuk pembuangan limbah.

Faktor yang memengaruhi proses degradasi lignoselulosa meliputi laju 

kultur bergoyang dan lama kultivasi. Laju kultur bergoyang dibutuhkan untuk 

mengatur kebutuhan oksigen bagi aktivitas metabolik mikroorganisme. 

Pertumbuhan mikroorganisme cukup erat kaitannya dengan keberadaan oksigen. 

Namun selain dapat mempercepat pertumbuhan sel, laju kultur bergoyang juga 

dapat memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan kapang. Menurut Singh 

(2006), kecepatan kultur bergoyang yang terlalu tinggi dapat mengganggu dinding 

sel kapang. Lama kultivasi juga perlu diperhatikan karena juga berkaitan dengan 

masalah pertumbuhan dan kemampuan kapang dalam mendegradasi selulosa pada 

substrat.

Pada proses optimasi dikondisikan enzim hanya mendegradasi lignin tanpa 

mengkonsumsinya dan selanjutnya langsung dilakukan degradasi selulosa. 

Dengan proses terkendali, maka hasil konversi langsung pada LCPKS oleh 
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konsorsium mikroorganisme ini dapat dimanfaatkan menjadi gula-gula pereduksi 

pada kondisi optimum. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pengaruh faktor laju kultur 

bergoyang dan lama kultivasi serta mengetahui permukaan respons dalam proses 

konversi langsung pada limbah cair pabrik kelapa sawit oleh konsorsium kapang 

secara aerobik.

METODE PENELITIAN

Bahan baku utama yang digunakan pada penelitian ini, yaitu limbah cair 

pabrik kelapa sawit (LCPKS) yang diperoleh dari Pabrik Kelapa Sawit PTPN VII 

Rojosari, Lampung Selatan dan PT Condong Garut. Bahan yang digunakan untuk 

karakterisasi LCPKS antara lain aquades, K2SO4, HgO, H2SO4 0.3N, NaOH 1.5N, 

batu didih, H2O, H3BO3, indikator campuran metilen merah dan metilen biru, 

NaOH-Na2S2O3, HCl 0.02N, NaOH pekat, dan etanol 95%.

Bahan prakultur yang digunakan, yaitu 1 g pepton, 0,5 g ekstrak khamir, 

dan 1 g NaCl yang dilarutkan dalam 100 mL aquades. Media stok kultur yang 

digunakan, yaitu gliserol 30% (30 g gliserol dalam 100 mL air aqua bidestilata). 

Bahan yang digunakan untuk konversi langsung antara lain LCPKS, 

chloramphenicol, isolat konsorsium kapang dari kolam Anaerobik 4 PT. Condong 

Garut, dan isolat konsorsium kapang dari kolam Anaerobik 2 PTPN VII Rojosari 

Lampung. Bahan yang digunakan untuk kebutuhan analisis antara lain reagen 

acetic nitric, aquades, pereaksi DNS (10,6 g asam; 3,5 dinitrosalisilat; 19,8 g 

NaOH; 306 g Na-K Tartrat; 7,6 g fenol; 8,3 g Na-Metabisulfit), HCl 0,1 N, 

indikator fenolftalein, dan NaCl 0,9%.

Alat-alat yang digunakan untuk karakterisasi antara lain timbangan analitik, 

gelas ukur, gelas piala, pipet, corong, cawan alumunium, oven bersuhu 

100105 °C, desikator, labu kjeldahl 30 ml, erlenmeyer 125 ml, alat destilasi 

(labu alas bulat, kondensor, termometer, erlenmeyer, pemanas, adaptor, selang 

penghubung, batu didih, statif, dan klem), alat titrasi (erlenmeyer, labu ukur, pipet 

ukur, gelas arloji, pipet tetes, karet penghisap, buret, dan statis), cawan porselin, 

muffle furnace bersuhu 600 °C, erlenmeyer 500 ml, kertas Whatman No. 40, dan 

labu sentrifuse 50 ml.
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Alat yang digunakan untuk konversi langsung antara lain, otoklaf 121 ºC 

selama 20 menit, kertas pH, jarum ose, bunsen, erlenmeyer 100 dan 500 mL, pipet 

mikro, alat pengocok linear 120 rpm pada suhu ruang (2630 °C), erlenmeyer           

300 mL, waterbath shaker Certomat WR, dan kapas. Alat-alat yang digunakan 

untuk analisis antara lain tabung sentrifugasi 15 mL, timbangan analitik, 

sentrifugator Hermle Z 383 K, vortex, penangas air, oven 40 °C, tabung reaksi, 

tabung ulir, spektrofotometer Hach DR 2500, labu ukur, pipet mikro, syringe filter,

dan eppendorf tube 1,5 mL. 

Karakterisasi LCPKS

Karakterisasi LCPKS dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia LCPKS 

sebagai bahan yang akan digunakan sebagai media substrat dalam proses konversi 

langsung, meliput kadar air, protein, abu, lemak, dan serat kasar (AOAC 2005). 

Sebelum dikarakterisasi, sampel disentrifugasi terlebih dahulu untuk memisahkan 

padatan cairannya. Cairannya dibuang dan padatannya dilakukan analisis 

proksimat.

Penentuan Pengaruh Faktor Laju Kultur Bergoyang dan Lama Kultivasi

Penentuan pengaruh faktor laju kultur bergoyang dan lama kultivasi 

dilakukan dengan melakukan perlakuan terhadap konversi langsung. Pada tahapan 

ini dilakukan kultivasi konsorsium kapang pada LCPKS steril dengan 

menggunakan waterbath shaker. Proses konversi langsung dilakukan pada suhu 

37 C dengan penambahan konsorsium mikroorganisme pendegradasi lignin dan 

pendegradasi selulosa terbaik yang telah diisolasi sebelumnya, masing-masing

sebanyak 1% dari volume total media. Selain itu, juga ditambahkan 40 μL

chloramphenicol agar tidak ada bakteri yang tumbuh. 

Untuk mencapai kondisi optimum maka dikondisikan laju kultur bergoyang 

pada kecepatan antara 100150 rpm, serta lama kultivasi dua sampai enam hari.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan percobaan faktorial dua 

tingkat dengan nilai rendah dan nilai tinggi dari masing-masing faktor yang 

disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1 Nilai rendah dan nilai tinggi dari perlakuan percobaan
Jenis Perlakuan Kode Nilai Rendah Nilai Tinggi

Laju kultur bergoyang (rpm) X1 100 150
Lama kultivasi (hari) X2 2 6

Model rancangan percobaan faktorial untuk mengetahui pengaruh linear 

digunakan Persamaan-1 (Berger & Meurer 2002).

=  + ∑  + ∑ + ε   ............................................... (1)

Keterangan: 

Y = respons pengamatanβ0 = intersepβi = koefisien linierβij = koefisien linier dua faktorx = pengaruh linear faktor utamax x = pengaruh linear dua faktor

ε = galat

Parameter respons yang digunakan adalah selulosa sisa (Updegraff 1969

dimodifikasi Fadzilah & Mashitah 2010), gula pereduksi (Miller 1959), dan 

biomassa (Scragg 1991) Nilai hasil interaksi antar faktor kemudian dianalisis 

untuk digunakan sebagai seleksi faktor dengan mengetahui koefisien parameter 

regresi, persentase signifikansi, dan pola interaksi faktor yang berpengaruh nyata 

terhadap respons.

Penentuan Kondisi Terbaik dari Pengaruh Faktor Laju Kultur Bergoyang 
dan Lama Kultivasi

Penentuan kondisi terbaik dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing faktor perlakuan terhadap respons. Pengaruh nyata tidaknya setiap faktor 

maupun pengaruh interaksi keduanya diperoleh melalui rancangan percobaan. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah CCD (Central Composite Design) 

yang dianalisis menggunakan ANOVA dan RSM (Respons Surface Method). 

Analisis regresi dan varian dilakukan menggunakan Statistical Analysis Software 

(SAS) v9.1 yang menghasilkan persamaan polinomial orde kedua dan grafik dalam 

gambar 3D (tiga dimensi) berupa plot pemukaan respons. Kombinasi perlakuan 

pada rancangan percobaan ini dilakukan dengan tiga titik pusat. Model persamaan 
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polinomial orde kedua yang digunakan untuk rancangan percobaan CCD dengan 

dua faktor sesuai dengan Persamaan-2 (Berger & Meurer 2002).

Y = β0 + ∑ +  ∑ + ∑ ∑ +  ε ........................ (2)

Keterangan:

Y = respons pengamatan

β0 = intersep

βi = koefisien linier faktor utama

βii = koefisien kuadratik faktor utama

βij = koefisien linier dua faktorx = pengaruh linier faktor utama

x = pengaruh kuadratik faktor utamax x = pengaruh linier dua faktor

ε = galat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik LCPKS

Limbah cair pabrik kelapa sawit mengandung bahan organik relatif tinggi 

dan secara alamiah dapat mengalami penguraian oleh mikroorganisme (kapang) 

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Karakterisasi LCPKS dilakukan 

untuk mengetahui komponen-komponen tertentu yang baik secara langsung atau 

tidak memengaruhi proses konversi langsung. Bahan yang digunakan untuk 

karakterisasi adalah LCPKS segar PTPN VII Rojosari, Lampung Selatan yang 

diambil sebelum kolam pengolahan anaerobik. Hasil karakterisasi berupa uji 

proksimat LCPKS disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Karakteristik limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) segar

Komponen 
Kandungana

(Hasil Penelitian)
Kandungana

(Teoh dan Mashitah 2010)
Kadar protein (%) 16,33 ± 3.456 11,11 – 16,66 
Kadar abu (%) 10,88 ± 1.202 18,88 – 22,22 
Kadar lemak (%) 27,31 ± 2.104 –
Kadar serat kasar (%) 46,60 ± 8.430 14,44 – 16,66
Total padatan setelah disentrifugasi (g/l) 37,61 41,02b

a Basis kering
b Baharuddin et al. (2010)

Berdasarkan Tabel 2, perbandingan antara data hasil penelitian dengan hasil 

pengujian Teoh dan Mashitah (2010) dan Baharuddin et al. (2010) menunjukkan 
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kandungan dengan jumlah yang berbeda. Hal ini terjadi karena perbedaan lokasi 

Pabrik Kelapa Sawit tempat pengambilan sampel LCPKS, baik dari aspek kualitas 

tandan buah segar (TBS) yang dipergunakan maupun kapasitas pengolahannya. 

Menurut Baharuddin et al. (2010), total padatan yang terkandung dalam LCPKS 

mengandung bahan lignoselulosa, yaitu lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Hal ini 

menunjukkan bahwa LCPKS memiliki potensi untuk diolah menjadi substrat 

bioproduk. 

Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa LCPKS segar 

memiliki kadar lemak sebesar 27,31 ± 2.104% dan kadar protein sebesar 16,33 ± 

3.456%. Akan tetapi, pada penelitian ini sumber karbon yang digunakan bukan 

lemak atau protein melainkan kadar serat kasar sebesar 46,60 ± 8.430%. Menurut 

Lynd et al. (1999), karbohidrat merupakan komponen utama yang didegradasi 

oleh mikroorganisme lignoselulolitik. Mikroorganisme tersebut tidak mampu 

menggunakan lemak ataupun protein sebagai sumber karbonnya untuk 

pertumbuhan. Oleh karena itu, LCPKS diambil di tempat yang jumlah lemak dan 

proteinnya sedikit.

Sumber nitrogen dan mineral untuk pertumbuhan kapang berasal dari 

protein dan abu yang terkandung pada LCPKS. Abu merupakan campuran dari 

komponen anorganik atau mineral. Nilai kadar abu yang terdapat pada LCPKS 

segar yang digunakan sebesar 10,88 ± 1.202% berada di bawah interval Teoh dan 

Mashitah (2010). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kandungan mineralnya 

lebih sedikit. Kandungan senyawa anorganik yang ada pada LCPKS ini dapat 

digunakan sebagai sumber karbon dan kandungan mineral dapat berfungsi sebagai 

penyusun utama sel pada mikroorganisme, sehingga diharapkan akan bermanfaat 

pada laju pertumbuhan sel dari konsorsium mikroorganisme yang digunakan pada 

proses konversi langsung.

Pengaruh Laju Kultur Bergoyang dan Lama Kultivasi

Hubungan dan pengaruh laju kultur bergoyang dan lama kultivasi terhadap 

parameter disajikan dalam suatu model atau persamaan linear. Parameter uji yang 

digunakan untuk mengetahui adanya reaksi dari degradasi lignoselulosa pada 

proses konversi langsung ini adalah jumlah selulosa sisa selama proses kultivasi 



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

128

berlangsung. Pada Tabel 3 disajikan rancangan percobaan pengaruh laju kultur 

bergoyang dan lama kultivasi terhadap respons utama, yakni jumlah selulosa sisa.

Tabel 3 Rancangan percobaan untuk pengaruh laju kultur bergoyang dan lama kultivasi 
terhadap respons utama jumlah selulosa sisa 

Kode Nilai sebenarnya
Jumlah selulosa sisa

(g/l)X1 X2 Laju kultur bergoyang (rpm)
Lama kultivasi 

(hari)
Selulosa awal – – 7,94

–1 –1 100 2 7,22
1 –1 150 2 6,72

–1 1 100 6 7,52
1 1 150 6 6,79
0 0 125 4 7,36
0 0 125 4 7,40
0 0 125 4 7,45

Berdasarkan Tabel 3, jumlah selulosa sisa tertinggi yang dihasilkan dari 

proses konversi langsung pada LCPKS adalah 7,52 g/l yang diperoleh pada laju 

kultur bergoyang 100 rpm dan lama kultivasi enam hari. Sedangkan jumlah 

selulosa sisa terendah yang dihasilkan adalah 6,72 g/l yang diperoleh pada laju 

kultur bergoyang 150 rpm dan lama kultivasi dua hari. Untuk nilai rata-rata dari 

jumlah selulosa sisa yang dihasilkan adalah 7,21 g/l.

Tabel 4 Pengaruh laju kultur bergoyang dan lama kultivasi serta interaksi faktornya 
terhadap respons selulosa sisa 

Parameter Koefisien Parameter Signifikansi (%)
Intersep 7.208571
Laju kultur bergoyang (X1) –0,3075 90
Lama kultivasi (X2)   0,0925 47
Interaksi X1dan X2 –0,0575 31
R2 68

Hasil analisis statistik (Tabel 4) menunjukkan bahwa hanya faktor laju 

kultur bergoyang (X1) yang memberikan pengaruh terhadap jumlah selulosa sisa 

pada LCPKS yang dikultivasi dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Faktor ini 

berpengaruh negatif pada respons jumlah selulosa sisa, yaitu semakin tinggi laju 

kultur bergoyang yang diberikan, maka jumlah selulosa sisa akan semakin kecil. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laju kultur bergoyang maka tingkat 

degradasi lignoselulosa oleh konsorsium kapang selama proses konversi langsung 

pada LCPKS semakin tinggi. 
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Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa faktor laju kultur bergoyang (X1) yang 

digunakan memberikan pengaruh positif pada respons jumlah gula pereduksi yang 

dihasilkan dengan tingkat kepercayaan lebih besar dibandingkan dengan faktor 

lama kultivasi, yakni sebesar 97%. Hasil ini berlawanan dengan hasil statistik 

pada respons jumlah selulosa sisa. Pada proses konversi langsung, terlihat bahwa 

adanya peningkatan laju kultur bergoyang dapat meningkatkan konsentrasi gula 

pereduksi yang ada pada LCPKS. Laju kultur bergoyang yang semakin tinggi 

menunjukkan bahwa kondisi proses pada saat kultivasi akan teraduk lebih tinggi. 

Laju kultur bergoyang dibutuhkan untuk mengatur kebutuhan oksigen bagi 

aktivitas metabolik mikroorganisme.

Tabel 5 Pengaruh laju kultur bergoyang dan lama kultivasi serta interaksi faktornya
terhadap respons jumlah gula pereduksi

Parameter Koefisien Parameter Signifikansi (%)

Intersep 0,487679
Laju kultur bergoyang (X1) 0,000930 97
Lama kultivasi (X2) 0,247000 61
Interaksi X1dan X2            –0,001805 88
R2 87

Kebutuhan oksigen berkaitan dengan laju pertumbuhan mikroorganisme 

dapat dicapai pada kondisi aerobik. Pada kondisi lingkungan aerobik, maka laju 

laju pertumbuhan mikrooorganisme menjadi lebih tinggi. Pada parameter respons

biomassa, faktor laju kultur bergoyang berpengaruh dengan nilai koefisien positif 

sebesar 2,97.

Tabel 6 Pengaruh laju kultur bergoyang dan lama kultivasi serta interaksi faktornya
terhadap respons biomassa

Parameter Koefisien Parameter Signifikansi (%)

Intersep            9,28
Laju kultur bergoyang (X1)    2.9675 85
Lama kultivasi (X2)    0,3425 40
Interaksi X1dan X2 –0,1325 16
R2 90

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai laju kultur 

bergoyang maka jumlah biomassa yang dihasilkan semakin meningkat. 

Peningkatan jumlah biomassa sel ini juga berkaitan dengan jenis mikroorganisme 

yang digunakan sebagai isolat konsorsium yang ditumbuhkan. Semakin tinggi laju 
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kultur bergoyang, meningkatkan laju pertumbuhan mikroorganisme. Selain 

pertumbuhan mikroorganisme, kemampuan masing-masing mikroorganisme 

anggota konsorsium harus baik. Hal ini dapat dilihat melalui laju degradasi dari 

setiap mikroorganisme selama proses konversi langsung. Peningkatan aktivitas 

metabolik mikroorganisme pada proses konversi langsung dalam LCPKS ini telah 

menghidrolisis fraksi serat terutama selulosa yang mempunyai ikatan β-1,4 

glikosida (Sanchez 2009) untuk menghasilkan gula pereduksi sehingga jumlah 

biomassanya juga semakin bertambah. 

Untuk mengetahui faktor pembatas dari proses konversi langsung maka 

dilakukan identifikasi jenis kapang pada sampel LCPKS yang memiliki jumlah 

biomassa sel tertinggi, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil identifikasi jenis kapang pada sampel LCPKS yang telah mengalami proses 
konversi langsung

Jenis kapang Jumlah koloni mikroorganisme (CFU/ml)
Trichoderma sp. 1
Mucor sp. 1
Hypomycetes sp. 10

Berdasarkan tabel tersebut, jenis kapang yang tumbuh pada sampel LCPKS 

setelah proses konversi langsung meliputi, Trichoderma sp., Mucor sp., dan 

Hypomycetes sp. Penyebab tingginya jumlah biomassa sel pada LCPKS setelah 

dikonversi langsung adalah kemampuan dari kapang Trichoderma sp. 

Dibandingkan dengan jenis kapang lain, kemampuan Trichoderma reesei 

mendegradasi selulosa LCPKS paling tinggi dibandingkan kelompok 

basidiomycetes (Rashid et al. 2009). Hal ini yang menyebabkan, walaupun 

pertumbuhannya rendah 1 CFU/ml tetapi kemampuan jenis kapang tersebut lebih 

baik. Jenis kapang ini dapat mendegradasi lignin dan selulosa. Selain itu, jumlah 

biomassa sel yang tinggi juga disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat dari 

kapang Hypomycetes sp., yaitu sebesar 10 CFU/ml lebih tinggi dibanding jenis 

kapang lainnya yang tumbuh. Sedangkan kapang Mucor sp. juga mampu 

menghasilkan enzim selulolitik untuk mendegradasi selulosa. Kapang ini biasa 

dimanfaatkan pada proses bioremediasi karena sifatnya yang mampu bertahan 

hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrem seperti suhu tinggi, nutrisi yang 

terbatas, dan tingkat aerasi yang kecil serta mampu mendegradasi komponen 
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plastik seperti polietilen. Jenis kapang Hypomycetes sp. termasuk jenis kapang 

yang mampu mendegradasi selulosa (Singh 2006). Akan tetapi kapang jenis 

Mucor sp. dan Hypomycetes sp. ini tidak dapat mendegradasi lignin.

Selain jenis kapang yang diidentifikasi pada Tabel 7, pada sampel LCPKS 

yang dikonversi langsung sebelumnya juga ditumbuhkan kapang pendegradasi 

lignin, yaitu Gliomastrix sp dan Aspergillus sp. (Tabel 8 ).

Tabel 8 Hasil identifikasi jenis kapang pendegradasi lignin terpilih dari Kolam Anaerobik 
4 PT Condong Garut

Jenis kapang Jumlah koloni mikroorganisme awal (CFU/ml)
Gliomastrix sp. 15
Aspergillus sp. 10

Berdasarkan hasil identifikasi jenis kapang setelah proses konversi langsung 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7 ternyata kedua kapang tersebut tidak 

tumbuh. Padahal kedua kapang tersebut memiliki potensi dalam mendegradasi 

lignin. Kapang Gliomastix sp. mendegradasi lignin terbaik dengan perlakuan 

menggunakan rotary shaker dan lama inkubasi selama 10 hari didapatkan 

penurunan lignin sebesar 46,95% (Rohmah et al. (2009).  Hal ini menyebabkan 

proses degradasi lignin hanya dilakukan oleh kapang Trichoderma sp. yang 

jumlahnya hanya sedikit dibanding kapang jenis lain yang tumbuh sehingga 

kinerja proses degradasi lignin kurang efektif. Oleh karena itu, proses degradasi 

lignin menjadi faktor pembatas dalam konversi langsung. Oleh karena itu, untuk 

menghasilkan gula pereduksi yang maksimum maka lapisan lignin yang menutupi 

selulosa harus didegradasi dahulu dengan baik sehingga proses konversi langsung 

dapat berjalan dengan efektif.

Optimasi Konversi Langsung LCPKS

Untuk menentukan kondisi optimum yang paling efektif dalam proses 

konversi langsung LCPKS menjadi gula pereduksi telah dirancang sebelas 

perlakuan menggunakan dua tingkat faktorial pecahan dengan titik pusat tunggal 

sehingga diperoleh persamaan regresi berdasarkan hasil yang diperoleh (Tabel 9). 
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Tabel 9 Rancangan percobaan untuk mengetahui permukaan respons dari pengaruh laju 
kultur bergoyang dan lama kultivasi
Kode Nilai sebenarnya Selulosa sisa

(g/l)X1 X2 Laju kultur bergoyang (rpm) Lama kultivasi (hari)
–1 –1 100 2 7,22
1 –1 150 2 6,72

–1   1 100 6 7,52
1   1 150 6 6,79−√2   0 89,5 4 7,77

    √2   0 160,35 4 7,73

0
    −√2 125 1,18 6,86

0 √2 125 6,82 7,41
0    0 125 4 7,36
0    0 125 4 7,40
0    0 125 4 7,45

Adapun model regresi polinomial yang digunakan dengan

mempertimbangkan pengaruh linear, kuadrat, dan interaksi pada respons utama 

(selulosa sisa) digunakan Persamaan-3.

Jumlah selulosa sisa (Y1, g/l) = 7.403333 – 0.160821X1 + 0.143478X2 + 

0.078334X1
2 – 0.0575X1X2 – 0.229167X2

2 ……………………………………. (3)

R2 = 65.59%

Menurut Persamaan-3, nilai R2 menunjukkan bahwa variasi sampel 65,59% 

untuk selulosa sisa yang dihasilkan dikaitkan dengan faktor independen berupa 

laju kultur bergoyang dan lama kultivasi. 

Metode Permukaan Respons dipergunakan untuk mengetahui respons factor

laju kultur bergoyang (X1) dan lama kultivasi (X2) terhadap kondisi selulosa sisa 

terbaik pada saat proses konversi langsung oleh konsorsium kapang pada LCPKS. 

Sasaran utama dari permukaan respons adalah mencari nilai optimum dari faktor 

sehingga respons dimaksimalkan (Tanyildizi et al. 2005). Setiap kurva kontur 

mewakili jumlah tak terbatas atas kombinasi kedua faktor, sementara faktor yang 

lain dipertahankan pada titik nol (pusat). Kontur elipsoid diperoleh ketika ada 

interaksi antara faktor independen yang sempurna (Muralidhar et al. 2001). 

Bentuk permukaan respons pada respons konversi langsung ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.
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konversi langsung
) dan lama kultivasi (X2).

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa jumlah selulosa sisa (Y1) 

) diturunkan nilainya. Hal ini 

diduga karena pada saat laju kultur bergoyang ditingkatkan maka miselium 

kapang akan rusak sehingga fungsi kapang tersebut sebagai pendegradasi 

enzim lignoselulase yang dihasilkan 

ingga lignoselulosa yang didegradasi menjadi lebih sedikit. Hasil 
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analisis kanonik terhadap permukaan respons diketahui bahwa model permukaan 

respons berbentuk sadel (saddle point). Hal tersebut menyebabkan nilai optimum 

tidak dapat ditentukan dari model permukaan respons. Perkiraan hasil terbaik 

diperoleh dari estimasi jumlah selulosa sisa sebesar 7,33 g/l sehingga jumlah 

penurunan selulosanya sebesar 0,61 g/l atau 7,68% dengan jumlah gula pereduksi 

yang dihasilkan sebesar 0,81 g/l. Hasil ini dicapai dengan nilai faktor reaksi laju 

kultur bergoyang sebesar 152,28 rpm dan lama kultivasi 4,35 hari.

KESIMPULAN

Proses konversi langsung LCPKS menggunakan konsorsium kapang pada 

kondisi aerobik dapat dilakukan dengan mengoptimumkan beberapa faktor yang 

berpengaruh, antara lain faktor laju kultur bergoyang dan lama kultivasi. 

Berdasarkan penentuan pengaruh faktor reaksi didapatkan hasil bahwa laju kultur 

bergoyang berpengaruh negatif terhadap respons jumlah selulosa sisa dengan 

selang kepercayaan sebesar 90%. Hasil optimasi terhadap jumlah selulosa sisa 

menunjukkan bahwa permukaan respons dari faktor laju kultur bergoyang (X1) 

dan lama kultivasi (X2) memiliki model permukaan respons berbentuk sadel 

(saddle point). Jumlah selulosa sisa yang terjadi sebesar 7,33 g/l sehingga jumlah 

penurunan selulosanya sebesar 0,61 g/l atau 7,68% dengan jumlah gula pereduksi 

yang dihasilkan sebesar 0,81 g/l. Hasil ini dicapai dengan nilai faktor reaksi laju 

kultur bergoyang sebesar 152,28 rpm dan lama kultivasi 4,35 hari.
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KARAKTERISTIK KAYU JABON TERKOMPREGNASI 
Pengaruh Pra-Perlakuan Microwave

(Characteristics of Compregnated Jabon Wood: Effect of 
Microwave Pre-Treatment)

Dodi Nandika, Wayan Darmawan, Arinana, Irsan Alipraja
Dep. Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB

ABSTRAK

Jabon merupakan salah satu jenis pohon cepat tumbuh yang memiliki nilai ekonomis 
cukup baik dan dapat dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun 
demikian, di pihak lain, kualitas kayu jabon umumnya tergolong rendah sehingga 
pemanfaatannya menjadi sangat terbatas. Teknologi kompregnasi diketahui efektif dalam 
meningkatkan karakteristik kayu cepat tumbuh. Namun pemulihan tebal kayu selalu 
terjadi saat kayu dipaparkan pada kondisi lingkungan. Suatu penelitian telah dilakukan 
untuk mengetahui efektivitas pra-perlakuan microwave terhadap pemulihan tebal kayu 
jabon terkompregnasi serta pengaruhnya pada kerapatan dan ketahanan kayu terhadap 
rayap kayu kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kompregnasi mampu 
meningkatkan kerapatan, stabilitas dimensi, dan ketahanan kayu jabon terkompregnasi 
terhadap rayap kayu kering secara signifikan. Pra perlakuan microwave mampu 
menurunkan pemulihan tebal kayu jabon terkompregnasi hingga 23,53%.

Kata kunci: Jabon, khitosan, kompregnasi, perlakuan microwave.

ABSTRACT

Jabon is a fast-growing tree species that has a good economic value and can be cultivated 
in almost all parts of Indonesia. However, the quality of jabon wood is generally quite 
low thus make its utilization very limited. Compregnation technology is well known in 
improving the characteristics of fast-growing wood species. However, wood always tends 
to return to its original shape when exposed to the weather. A study was conducted to 
evaluate the effectiveness of microwave pre-treatment on the springback of compregnated 
jabon wood and its effect on the density and susceptibility against drywood termite. The 
results showed that compregnation process positively affected density, dimensional 
stability, and wood resistancy against drywood termite. Microwave pre-treatment reduced 
springback of compregnated jabon wood up to 23,53%.  

Keywords: Chitosan, compregnation, jabon, microwave treatment.

PENDAHULUAN

Jabon (Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq.) merupakan salah satu jenis 

pohon cepat tumbuh yang banyak ditanam di Indonesia. Pohon jabon umumnya 

dapat dipanen pada umur 56 tahun dengan diameter mencapai 30 cm atau lebih 

(Halawane et al. 2011). Namun demikian, meskipun memiliki rotasi tebang yang 

relatif singkat, kualitas kayu jabon pada umumnya rendah, terutama menyangkut 

kekuatan dan keawetannya. Abdurrachman dan Hadjib (2006) melaporkan bahwa 
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kayu jabon tergolong ke dalam kelas kuat IIIIV dan kelas awet IVV. 

Rendahnya kualitas kayu jabon terutama disebabkan oleh masih tingginya 

persentase masa kayu muda (juvenile wood), dimana sel-selnya relatif pendek dan 

dinding selnya tipis (Darmawan et al. 2013; Rahayu et al. 2014). 

Salah satu teknologi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas 

kayu jabon, yaitu melalui metode kompregnasi kayu. Prinsip utama kompregnasi 

kayu adalah memadatkan kayu berkerapatan rendah, yaitu dengan cara 

mengimpregnasi kayu menggunakan senyawa kimia tertentu kemudian 

mengempanya pada suhu dan tekanan tertentu sehingga diperoleh produk kayu 

yang memiliki sifat fisis dan mekanis lebih baik daripada kayu asalnya. Nandika 

et al. (2013) melaporkan bahwa proses kompregnasi kayu dengan menggunakan 

larutan khitosan mampu meningkatkan sifat fisis dan mekanis kayu sengon, jabon, 

dan manii. Namun demikian, proses pemulihan tebal kayu terpadatkan belum 

sepenuhnya terkendali. Di pihak lain, pemanasan kayu dengan menggunakan 

microwave diketahui mampu meningkatkan permeabilitas kayu (Torgovnikov 

2009; Li et al. 2010; Dashti et al. 2012) dan plastisitas kayu (Gasparik dan Gaff 

2013). Peningkatan permeabilitas dan plastisitas kayu diharapkan dapat 

meningkatkan penetrasi larutan khitosan ke dalam kayu serta mempermudah 

proses pengempaan kayu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pra-perlakuan 

microwave terhadap pemulihan tebal kayu jabon terkompregnasi serta 

pengaruhnya pada sifat fisis dan ketahanan kayu jabon terhadap rayap kayu kering.

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kayu jabon 

(Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq.) bebas cacat berumur 5 tahun yang 

diperoleh dari hutan rakyat di Bogor (Jawa Barat), serbuk khitosan, asam asetat 

5%, air destilata, dan rayap kayu kering Cryptotermes cynocephalus Light. 

Sementara itu alat yang digunakan adalah oven, neraca elektrik, gelas piala, 

autoclave, microwave merk ® Sharp, dan mesin kempa panas merk ® Weili.
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Pembuatan Larutan Khitosan

Serbuk khitosan (4060 mesh) dilarutkan dalam asam asetat dengan 

perbandingan antara serbuk khitosan (g) dan asam asetat (ml) adalah 1 : 15. 

Larutan kemudian diencerkan dengan menambahkan air destilata hingga 

konsentrasi khitosan dalam larutan 0,5%. 

Persiapan Contoh Uji

Kayu jabon dipotong menjadi contoh uji berupa papan tangensial berukuran 

25 cm (arah longitudinal, L) x 12 cm (arah tangensial, T) x 3 cm (arah radial, R). 

Contoh uji kemudian dipilah berdasarkan kerapatannya, dan hanya dipakai contoh 

uji yang kerapatannya bernilai ( x ± 2 sd).

Kompregnasi Kayu

Sebelum dikompregnasi, contoh uji terlebih dahulu dipanaskan 

menggunakan microwave dengan perlakuan waktu pemanasan yang berbeda (0; 2;

4; dan 6 menit). Contoh uji kemudian diimpregnasi dengan larutan khitosan 0,5% 

menggunakan autoclave (pada suhu 100 °C) selama 90 menit. Contoh uji yang 

telah diimpregnasi dipadatkan pada arah radial menggunakan mesin kempa pada

suhu 150 °C selama 60 menit sehingga diperoleh ukuran tebal contoh uji

terpadatkan 1,5 cm. Contoh uji kemudian didiamkan pada mesin kempa selama       

3 jam hingga suhu plat kempa di bawah 100 °C.

Pengujian Sifat Fisis 

Pengujian sifat fisis kayu jabon terkompregnasi meliputi kerapatan dan 

pemulihan tebal. Pengujian kerapatan contoh uji dilakukan dengan mengacu pada

British Standard 373: 1957 dengan modifikasi ukuran tebal contoh uji. Kerapatan 

dihitung dengan menggunakan formula:

Kerapatan
massa

volume

Sementara itu pemulihan tebal contoh uji kayu terkompregnasi dihitung

dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Pemulihan tebal (%) = 100
0

01 x
T

TT 
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dimana T0= tebal contoh uji segera setelah pemadatan (cm); T1= tebal

contoh uji satu minggu setelah pemadatan (cm).

Uji Ketahanan Contoh Uji Terhadap Rayap Kayu Kering

Uji ketahanan contoh uji terhadap rayap kayu kering dilakukan di 

laboratorium berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01.7207-2006. 

Contoh uji berukuran 5 cm (L) x 2,5 cm (T) x 1,5 cm (R) dikeringkan di dalam 

oven pada suhu (103 ± 2 °C) hingga beratnya konstan (B1). Pada salah satu sisi 

terlebar contoh uji tersebut dipasang pipa paralon berdiameter 2 cm. Ke dalam 

pipa paralon tersebut dimasukkan rayap pekerja yang sehat dan aktif sebanyak            

50 ekor. Lubang atas pipa paralon kemudian ditutup dengan kapas. Contoh uji 

tersebut disimpan di tempat gelap selama 12 minggu. Setelah 12 minggu contoh 

uji dibersihkan dan dikeringkan dalam oven pada suhu (103 ± 2 °C) hingga 

beratnya konstan. Kehilangan berat kayu dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Kehilangan berat (%) = 100
1

21 x
B

BB 

dimana B1=berat kering tanur contoh uji sebelum diujikan terhadap rayap 

kayu kering dan B2 = berat kering tanur contoh uji setelah diujikan terhadap rayap 

kayu kering.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerapatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerapatan kayu jabon yang telah 

mengalami kompregnasi, yaitu rata-rata 0,65 g/cm3, lebih tinggi dibandingkan 

kerapatan kayu jabon yang tidak mengalami kompregnasi yang hanya rata-rata 

0,45 g/cm3 (Gambar 1). Dengan perkataan lain proses kompregnasi telah 

meningkatkan kerapatan kayu jabon hingga 43,79%. Pra-perlakuan microwave

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kerapatan kayu jabon 

terkompregnasi. Kayu jabon terkompregnasi yang mengalami pra-perlakuan 

microwave memiliki kerapatan rata-rata yang relatif sama dengan kayu jabon 

terkompregnasi yang tidak mengalami pra-perlakuan microwave. 
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Peningkatan kerapatan kayu jabon terkompregnasi disebabkan karena 

berkurangnya volume kayu (hingga mencapai 50%) akibat proses pengempaan 

sedangkan masanya relatif tetap (tidak banyak berkurang). Darwis (2008) 

menyatakan bahwa proses pemadatan kayu melalui pengempaan mengakibatkan 

sel-sel kayu memipih sehingga menyebabkan rongga-rongga (lumen) sel 

menyempit dan membuat bagian dalam kayu menjadi lebih padat. Semakin tinggi 

tingkat pengempaannya, maka semakin besar pula volume sel kayu yang 

terpadatkan. Kerapatan kayu umumnya memiliki hubungan linier dengan 

kekuatan kayu, artinya semakin tinggi kerapatan kayu maka semakin tinggi pula 

kekuatan kayu. Mengingat kerapatan kayu juga sangat berkorelasi dengan berat 

jenis kayu maka merujuk kepada Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (1972), 

kekuatan kayu jabon terkompregnasi meningkat menjadi Kelas Kuat II 

dibandingkan dengan kayu jabon yang tidak mengalami proses kompregnasi yang 

termasuk ke dalam Kelas Kuat III.

Gambar 1 Kerapatan kayu jabon kontrol dan kayu jabon terkompregnasi.

Keterangan: Masing-masing nilai rata-rata diperoleh dari lima ulangan. Huruf yang sama di atas 
masing-masing nilai rata-rata menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata                
(p< 0,05)

Di pihak lain, Torgovnikov dan Vinden (2004) melaporkan bahwa 

modifikasi kayu dengan menggunakan microwave dapat menurunkan kerapatan 

kayu. Penurunan kerapatan kayu disebabkan karena rusaknya bagian sel kayu 

maupun karena terdegradasinya sebagian komponen kimia kayu oleh suhu tinggi 

selama perlakuan microwave. Namun, pada penelitian ini pra-perlakuan 

microwave tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kerapatan kayu. Hal ini 

diduga karena energi yang dipergunakan untuk memanaskan kayu jabon pada 

penelitian ini masih tergolong rendah disamping waktu pemaparannya yang juga 

tergolong singkat.
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Pemulihan Tebal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pemulihan tebal kayu jabon 

terkompregnasi yang mengalami pra-perlakuan microwave adalah 3,67% 

sedangkan rata-rata pemulihan tebal kayu jabon terkompregnasi yang tidak 

mengalami pra-perlakuan microwave adalah 4,80% (Gambar 2). Dengan 

perkataan lain pra-perlakuan microwave telah menurunkan intensitas pemulihan 

tebal (springback) kayu jabon terkompregnasi hingga 23,53%. Sementara itu, 

durasi pra-perlakuan microwave tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

pemulihan tebal kayu jabon terkompregnasi. 

Nandika et al. (2013) melaporkan bahwa impregnasi larutan khitosan 0,5% 

pada proses kompregnasi kayu sengon, jabon, dan manii mampu menekan 

intensitas springback yang terjadi. Di pihak lain, Torgovnikov dan Vinden (2004) 

melaporkan bahwa perlakuan microwave mampu meningkatkan permeabilitas 

kayu. Permeabilitas kayu meningkat karena rusaknya rongga sel kayu, tilosis 

(pada jenis hardwood), keluarnya resin kayu, hingga rusaknya sel jari-jari kayu 

sehingga menyebabkan kayu memiliki porositas yang lebih tinggi. Semakin tinggi 

tingkat modifikasi microwave maka semakin tinggi pula tingkat porositas kayu 

yang dihasilkan. Dalam proses kompregnasi kayu jabon, pra-perlakuan microwave

diduga memiliki peranan penting dalam meningkatkan penetrasi larutan khitosan 

ke dalam kayu.  

Gambar 2 Pemulihan tebal kayu jabon terkompregnasi.

Keterangan: Masing-masing nilai rata-rata diperoleh dari lima ulangan. Huruf yang sama di atas 
masing-masing nilai rata-rata menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata           
(p< 0,05)

Ketahanan Kayu Terhadap Rayap Kayu Kering

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kayu jabon yang telah mengalami 

kompregnasi lebih awet terhadap serangan rayap kayu kering dibandingkan kayu 
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jabon sebelum mengalami kompregnasi. Hal tersebut tercermin dari persentase 

penurunan berat kayu jabon setelah pengumpanan terhadap rayap kayu kering             

C. cyanocephalus selama 12 minggu, dimana kayu jabon terkompregnasi hanya 

mengalami penurunan berat kayu rata-rata sebesar 2,30% dibandingkan 

penurunan berat kayu jabon sebelum mengalami kompregnasi yang mencapai 

4,52% (Gambar 3). Dengan perkataan lain proses kompregnasi telah menurunkan 

tingkat serangan rayap kayu kering terhadap kayu jabon hingga 49,19%. 

Gambar 3 Kehilangan berat kayu jabon kontrol dan kayu jabon terkompregnasi setelah 
pengumpanan terhadap rayap kayu kering selama 12 minggu.

Keterangan: Masing-masing nilai rata-rata diperoleh dari lima ulangan. Huruf yang sama di atas 
masing-masing nilai rata-rata menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata                  
(p< 0,05)

Rismayadi dan Arinana (2009) menyatakan bahwa khitosan memiliki 

senyawa aktif yang secara biologis dapat membunuh rayap. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa pada prinsipnya rayap tidak secara langsung mencerna kayu 

atau bahan berselulosa lainnya melainkan melalui bantuan enzim yang dihasilkan 

oleh protozoa-protozoa yang berada di dalam ususnya. Dalam hal ini, senyawa 

aktif dalam khitosan berperan dalam membunuh protozoa-protozoa penghasil 

enzim selulase tersebut sehingga mengakibatkan proses pencernaan rayap menjadi 

terganggu.

KESIMPULAN

Proses kompregnasi kayu mampu memperbaiki sifat fisis dan ketahanan 

kayu jabon terhadap rayap kayu kering. Pra-perlakuan microwave tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sifat fisis dan keawetan kayu 

jabon terkompregnasi namun memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan 

laju pemulihan tebal kayu jabon terkompregnasi.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

144

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, Hadjib N. 2006. Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat untuk 
Komponen Bangunan. Prosiding Semniar Hasil Litbang Hasil Hutan: 
130148.

Darmawan W, Nandika D, Rahayu I, Fournier M, Marchal R. 2013. 
Determination of Juvenile and Mature Transition Ring for Fast Growing  
Sengon and Jabon Wood. Proceeding of Measurement and Modeling of 
Wood Conference 2013. Nancy (FR). 14 October 2013.

Darwis A. 2008. Fiksasi Kayu Agathis dan Gmelina Terpadatkan pada Arah 
Radial serta Obervasi Struktur Anatominya. [Thesis]. [Tidak dipubikasikan]. 
Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 

Dashti H, Shahverdi M, Taghiyari HR, Salehpur S, Heshmati S. 2012. Effects of 
Steaming and Microwave Pretreatments on Mass Transfer Characteristics of 
Aleppe Oak (Quercus infectoria). Bioresources 7(3): 32623273.

Gasparik M, Gaff M. 2013. Changes in Temperature and Moisture Content in 
Beech Wood Plasticized by Microwave Heating. Bioresources 8(3): 
33723384.

Halawane JE, Hidayah HN, Kinho J. 2011. Prospek Pengembangan Jabon Merah 
(Anthocephalus macrophyllus (Roxb.) Havil), Solusi Kebutuhan Kayu Masa 
Depan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Balai Penelitian 
Kehutanan Manado.

Nandika D, Darmawan W, Arinana. 2013. Peningkatan Kualitas Tiga Jenis Kayu 
Cepat Tumbuh Melalui Teknik Kompregnasi. [Laporan Akhir Penelitian]. 
[Tidak dipubikasikan]. Bogor (ID): Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. 

Rahayu I, Darmawan W, Nugroho N, Nandika D, Marchal R. 2014. Demarcation 
Point Between Juvenile and Mature Wood in Sengon (Falcataria 
moluccana) and Jabon (Anthocephalus cadamba). Journal of Tropical 
Forest Science. 26(3): 331339.

Rismayadi, Arinana. 2009. Pengembangan Produk Formulasi Umpan Rayap 
Untuk Perlindungan Bangunan. Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan
2(1): 3239.

Torgovnikov G, Vinden P. 2009. High-Intensity Microwave Wood Modification 
for Increasing Permeability. Forest Products Journal. 59(4): 8492.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014 Vol. I : 145–151
ISBN : 978-602-8853-22-4

978-602-8853-23-1

145

LABEL PENDETEKSI BAKTERI PATOGEN PADA DAGING
(Smart Label to Detect Pathogenic Bacteria on Meat)

Endang Warsiki, Mulyorini Rahayuningsih
Dep. Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB

ABSTRAK

Pertumbuhan mikroba, khususnya bakteri patogen, pada bahan pangan selain merusak 
kondisi pangan juga dapat membahayakan konsumen. Bakteri patogen yang dapat 
membahayakan konsumen diantaranya adalah Escherichia coli, Salmomella typhimurium 
dan Staphylococcus aureus dimana bakteri jenis ini mudah ditemui pada bahan pangan 
berprotein dan berkadar air tinggi seperti daging dan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat label indikator. Label ini dapat menginformasikan keberadaan bakteri patogen 
yang ditunjukkan dengan perubahan warna label. Label dibuat dari agar dan media 
selektif tertentu sesuai dengan bakteri yang yang akan diindikasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Escherichia coli memberikan perubahan warna label dari oranye 
menjadi merah muda. Lebih lanjut Salmomella typhimurium dapat dideteksi dengan 
adanya perubahan warna label dari coklat menjadi merah muda dan label pendeteksi 
Staphylococcus aureus menunjukkan adanya koloni abu-abu hitam pada label.

Kata kunci: Bakteri pathogen, daging, label cerdas.

ABSTRACT

Microbial growth, especially pathogenic bacteria in food would spoil food and also, in 
somecase, is harmful for consumers. Among the pathogenic bacteria, they are 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Salmomella typhimurium. These bacteria 
commonly is found in food with high in protein and water content such as meat and fish. 
This study was aimed to produce a label indicator. This label may able to inform the 
presence of pathogenic bacteria indicated by label color changing. Labels are made from 
agar and certain selective media according to the bacteria that it want to be indicated. The 
results showed that Escherichia coli gave the label color change from orange to pink. 
Furthermore Salmomella typhimurium can be detected by a color changing from brown to 
red pale and smart label detection for Staphylococcus aureus showed a grey black 
colonies on the label.

Keywords: Meat, pathogenic bacteria, smart label.

PENDAHULUAN

Seperti diketahui, daging dan produk olahan daging adalah media 

pertumbuhan bakteri yang sangat baik. Produk ini harus dijaga dari keamanan 

mutu mikrobiologis baik dari mikrob pembusuk maupun pathogen. Keberadaan 

mikroorganisme patogen pada daging sangat mutlak ditiadakan karena mikrob ini 

sangat membahayakan bagi kesehatan konsumen bahkan beberapa bakteri dapat 

menyebabkan kematian. 
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Escherichia coli, sering ditemukan pada daging atau produk pangan yang 

lain. E. coli, adalah jenis bakteri dengan genus Escherichia yang memiliki 

karakteristik gram negatif, tidak berspora, dapat berkembang biak dengan cepat, 

dan memiliki flagella peritrichate (Blackburn et al. 2003). Walaupun sebagian 

besar jenis E. coli tidak berbahaya, namun kontak secara langsung dengan orang 

lain dapat menimbulkan penyakit jika tidak memerhatikan kebersihan. Beberapa 

jenis E. coli dapat menyebabkan diare dan beberapa jenis penyakit lainnya yang 

dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, penyakit pernapasan, radang paru-paru, 

dan penyakit lainnya.

Salmonella sp. merupakan bakteri yang juga bersifat patogen. Bakteri 

tersebut menimbulkan penyakit salmonellosis dengan gejala keracunan tipe 

infeksi yang dapat menyerang baik manusia, hewan, dan zoonis. Salmonella typhi

menyebabkan demam tifoid dan Salmonella paratyphi A dan B dapat 

menyebabkan demam paratyphoid. 

Selanjutnya, Staphylococcus aureus, bakteri patogen lain pada daging, 

merupakan bakteri patogen yang dapat menginfeksi manusia melalui beberapa 

jalur hidung, kerongkongan, rambut, dan kulit. Staphylococcus aureus merupakan 

salah satu bakteri yang menyebabkan keracunan makanan karena menghasilkan 

Enterotoksin. Toksin yang dihasilkan oleh S. aureus dapat menyebabkan 

gastroenteritis (Ray 2004). 

Keberadaan ketiga bakteri patogen (E. coli, S. typhimurin, dan S. aureus) 

pada daging harus diinformasikan kepada konsumen. Selama ini identifikasi 

bakteri ini masih dilakukan di laboratorium yang memerlukan waktu lama, biaya 

mahal, dan melibatkan para ahli. Terobosan baru alat pendeteksi bakteri ini patut

dipikirkan. Alat ini harus mampu mendeteksi secara cepat dan langsung bisa 

berkomunikasi dengan konsumen. 

Label cerdas pendeteksi bakteri patogen daging dirancang untuk 

menginformasikan keberadaan bakteri patogen pada daging dan produk olahan 

daging dalam kemasan. Label ditempelkan dalam wadah kemasan yang 

dilengkapi dengan indikator warna. Warna akan berubah jika bakteri patogen 

tumbuh pada ruang kemasan tersebut. Label serupa untuk kepentingan yang 
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berbeda telah dikembangkan oleh Warsiki et al. (2013a); Warsiki et al. (2013b) 

dan Nofrida et al. (2013) tentang label cerdas indikator warna dari daun erpa 

(Aerva sanguinolenta), label indikator warna berbahan alami dan sintetik (Warsiki 

& Putri 2012), label indikator warna dari ekstrak buat bit (Warsiki & Utami 2012) 

dan label cerdas pendeteksi Eschericia coli (Lestari 2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat label cerdas yang dapat 

menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri E. coli, S. typhimurin, dan S. aureus. 

Label dibuat dari media selektif untuk satu bakteri yang ditambahkan dengan 

bahan pewarna sebagai indikator. 

METODE PENELITIAN

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu aquades, 

methyl red (MR), Xylose Lysine Deoxycholate (XLD), Baird Parker Agar (BPA)

+ egg yolk tellurite, agar bubuk, tapioka, NaCl fisiologis, biakan E. coli,                      

S. typhimurium, dan S. auerus, serta bahan kimia lainnya. Alat yang digunakan 

adalah gelas piala, colony counter quebec, magnetic stirrer, hot stirrer, batang 

penyebar, termometer, neraca analitik, mikro pipet, cawan petri, sudip alumunium, 

plat kaca berukuran 20 × 30 cm, oven, gelas arloji, erlenmeyer, sudip, pipet 

volumetrik, pipet mikro, kertas pH, plastik wrap, neraca analitik, magnetic stirrer, 

hot stirrer, botol scotch, dan cawan petri serta peralatan laboratorium lainnya.

Pembuatan Label

Label dibuat untuk masing-masing bakteri yang akan diidentifikasi, yaitu 

label MR untuk mendeteksi E.coli, XLD untuk mendetekai S. typhimurium dan 

BPA untuk mendeteksi S. aureus. Digram alir pembuatan label tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 1 Diagram alir pembuatan label MR.

Gambar 2 Diagram alir pembuatan label XLD.

Gambar 3 Diagram alir pembuatan label BPA.
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Uji Sensitifitas Label Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Label dibungkus dengan plastik LDPE (Low Density Poliethylene) dan 

ditempelkan pada permukaan dalam kemasan produk agar dapat mendeteksi 

bakteri. Pada uji ini, sensitivitas label untuk mendeteksi pertumbuhan bakteri 

tersebut disimulasikan dengan botol jar sebagai wadah kemasan. Label yang telah 

dibungkus plastik LDPE ditempelkan di permukaan dalam tutup jar yang yang 

terlebih dahulu telah diisi media yang telah ditumbuhi bakteri. Ilustrasi uji 

sensitivitas label dalam jar dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Ilustrasi uji sensitivitas label dalam jar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Label MR Pendeteksi E. coli

Label MR yang diuji dengan metode penangkapan pada botol jar terlihat 

mengalami perubahan warna dari warna jingga menjadi merah muda. Perubahan 

warna pada label ini terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Perubahan warna 

pada label dapat dilihat pada Gambar 5.

(a)                             (b)

Gambar 5 Perubahan warna label MR : (a) sebelum; (b) setelah uji.
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Perubahan warna ini nyata dan mudah dilihat secara kasat mata tanpa alat 

pembantu. Oleh karenanya label dapat dapat dijadikan media informasi yang baik 

bagi konsumen untuk melihat kesegaran dan jaminan keamanan daging yang akan 

dibelinya. 

Label XLD Pendeteksi S. typhi-murium

S. typhimurium tumbuh dan menghasilkan perubahan warna label dari 

cokelat transparan ke warna merah muda seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.

(a)                                     (b)

Gambar 5 Perubahan warna label XLD : (a) sebelum; (b) sedudah uji.

Label BPA Pendeteksi S. aureus 

Pertumbuhan S. aureus di label BPA ditandai dengan terbentuknya koloni 

berwarna hitam, konveks, terdapat zona bening, dan opak di sekitar koloni. Hal 

tersebut sesuai dengan literatur karena Baird Parker Agar (BPA) mengandung 

karbon dan nitrogen sumber kebutuhan pertumbuhan S. aureus. Glisin, lithium 

klorida, dan potassium tellurit dalam Baird Parker Agar (BPA) berperan sebagai 

selective agents. Egg yolk adalah substrat untuk mendeteksi produksi lesitinase 

dan aktivitas lipase.

Staphylococcusaureu smempro-duksi koloni abu-abu gelap hampir hitam 

karena mereduksi tellurite dan memecah egg yolk yang menyebabkan zona bening 

disekitar koloni. Pembentukan koloni itu telah dikonfirmasi dengan Acumedia 

(2012) seperti yang terlihat pada Gambar 6 dibawah ini. 

(a)      (b)

Gambar 6 Perubahan warna label XLD : (a) sebelum; (b) sedudah uji.
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KESIMPULAN

Label MR dapat berubah warna dari jingga menjadi merah muda dan terlihat 

jelas secara visual. Label ini dapat berubah warna dalam kurun waktu 912 jam. 

Label cerdas XLD memerlihatkan perubahan warna dari cokelat transparan ke 

merah muda pada jam ke 24. Respons label cerdas BPA dalam mendeteksi                 

S. aureus ditandai dengan perubahan warna menjadi abu-abu hingga hitam.
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INAKTIVASI MIKROBA OLEH KOMPONEN BAHAN ALAMI: 
KERUSAKAN MEMBRAN SEL OLEH DAUN KESUM 

DAN GETAH PEPAYA
(Inactivation of Microorganisms by Natural Compounds: Cell Membran Leakage 

by Kesum Leaves and Papaya Latex)

Harsi D. Kusumaningrum, Didah N. Faridah, F. Imelda, Rifah A. Hestiyani 
Dep. Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB

ABSTRAK

Pemanfaaatan bahan alami pada proses pengolahan pangan secara tradisional dikaji pada 
penelitian ini sebagai upaya untuk mengungkap sisi ilmiah dan sekaligus melestarikan 
praktik yang telah diterapkan secara turun menurun. Tujuan penelitian ini adalah 
mempelajari mekanisme aktivitas antimikrob ekstrak bahan alami dalam menginaktivasi 
mikrob penyebab gangguan pencernaan. Bahan alami yang digunakan adalah daun kesum 
dan getah pepaya kering yang diekstrak dengan metode ultrasonication assisted 
extraction dengan pelarut etanol. Pengujian aktivitas antimikrob dilakukan dengan 
metode pengenceran makro, sedangkan pengujian kebocoran membran sel dengan 
metode spektrofotometri dan mikroskopi flouresen dengan penanda DNA propidium 
iodida. Ekstrak daun kesum potensial sebagai sumber antimikrob alami dengan 
Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) 50 mg/ml untuk E. coli dan 30 mg/ml untuk                  
S. aureus. Ekstrak getah pepaya kering juga memiliki aktivitas menghambat pertumbuhan 
S. aureus dengan nilai KHM 8 mg/ml. Senyawa aktif pada daun kesum maupun getah 
pepaya mampu mengakibatkan pelepasan material sel yang ditandai dengan 
meningkatnya nilai absorbansi 260 nm supernatan. Kerusakan membran juga ditunjukkan 
dengan meningkatnya jumlah sel yang berpendar merah akibat propidium iodida 
berikatan dengan DNA setelah diamati dengan mikroskop flouresen.

Kata kunci: Daun kesum, getah pepaya, kerusakan membran sel.

ABSTRACT

Utilization of natural resources during traditional food process was studied to discover the 
scientific background and to maintain these practices that have been applied for some 
generations. Mechanisms of extracts of kesum leaves and papaya latex on inactivating 
pathogenic bacteria were studied. Extractions were conducted by ultra-sonication assisted 
extraction using ethanol. The antimicrobial activities of the ethanol extracts were tested 
by macro-dilution test. Cell membrane leakage was observed by measuring the optical 
density of the culture supernatant using spectrophotometry technique and red-fluorescent 
cells by fluorescence microscopy using DNA probe of propidium iodide. Ethanol extract 
of kesum leaves showed high activity on test bacteria with the Minimal Inhibitory 
Concentration (MIC) 50 mg/ml for E.coli and 30 mg/ml for S. aureus. Ethanol extract of 
dried papaya latex also showed inhibition on the growth of S. aureus with MIC of                   
8 mg/mL. Exposure to extract ethanol of kesum leaves and papaya latex resulted in cell 
membrane leakage of S. aureus, indicated by increasing of optical density at 260 nm of 
the supernatant culture of S. aureus. Moreover, the membrane leakages were also 
observed by increasing bacterial cells that red fluorescent using propidium iodide DNA 
probe.   

Keywords: Cell membrane leakage, kesum leaves, papaya latex.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

153

PENDAHULUAN

Indonesia kaya dengan keragaman hayati dan praktik pengolahan pangan 

dengan memanfaatkan sumber indigenus. Kesum (Polygonum minus Huds.) 

merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Kalimantan Barat yang 

memiliki aroma wangi, citarasa yang khas dan rasa yang tajam (agak pedas). 

Selain meningkatkan citarasa masakan, daun kesum banyak dimanfaatkan sebagai 

tanaman herbal untuk pengobatan tradisional (Wasman et al. 2010; Qader et al. 

2012). Berdasarkan kajian fitofarmaka, tanaman kesum memiliki aktivitas 

antiviral, antibakteri, antikapang, antioksidan, dan antikanker (Qader et al. 2012). 

Pemanfaatan bahan alami juga ditemukan di daerah Enrekang Sulawesi Selatan, 

yaitu penggunaan getah pepaya untuk menggumpalkan susu pada pembuatan 

dangke (tahu susu). Getah pepaya diperkirakan memiliki kemampuan sebagai 

senyawa antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. 

Papain yang dikandung getah pepaya diperkirakan memiliki peranan terhadap 

aktivitas antibakteri getah pepaya seperti yang dinyatakan oleh Seenivasan et al.

(2010). 

Penghambatan bakteri oleh senyawa antibakteri alami dapat terjadi melalui 

beberapa mekanisme, salah satuya adalah gangguan terhadap fungsi membran 

sitoplasma (Mrozik et al. 2004). Kerusakan membran akibat aktivitas antibakteri 

dapat mengakibatkan beberapa efek yang dapat diperiksa melalui beberapa cara 

(O’ Neill et al. 2004). Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan 

mengamati efek kebocoran membran yang mengakibatkan terlepasnya material 

sitoplasma, khususnya senyawa-senyawa dengan bobot molekul rendah dan 

komponen penyusun asam nukleat (Oonmetta-aree et al. 2006). Pelepasan 

material sitoplasma akibat kebocoran membran ini dapat diperiksa dengan 

mengukur absorbansi supernatan pada panjang gelombang 260 nm (Liu et al.

2004). Selain itu, kerusakan membran sel juga dapat diamati dengan DNA probe 

staining menggunakan Propidium Iodida (PI). Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari pengaruh ekstrak daun kesum dan getah pepaya terhadap membran 

sel E. coli dan S. aureus secara in-vitro dengan DNA probe staining dan deteksi 

pelepasan material sitoplasma.
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METODE PENELITIAN

Bahan-bahan yang digunakan meliputi daun kesum (Polygonum minus 

Huds.) dari Pontianak Kalimantan Barat, getah pepaya yang diperoleh dari pepaya 

di kebun University farm IPB, papain (Merck, Jerman), kultur S. aureus ATCC 

25923 dan E. coli ATCC 25922.

Ekstraksi Daun Kesum

Daun kesum segar (Polygonum minus Huds.) dibersihkan dan dikering-

bekukan (freeze dryer, LABCONCO, British) selama 24 jam kemudian diblender 

(National, Taiwan) dan diayak dengan ayakan 48 mesh sehingga diperoleh bubuk 

berukuran 300 μm. Ekstraksi dilakukan dengan ultrasonikasi (Velickovic et al. 

2007 dengan modifikasi) dengan pelarut etanol (J.T. Baker, US). Bubuk daun               

(25 g) diekstrak dengan 250 mL pelarut dalam erlenmeyer 500 mL dan 

diultrasonikasi dengan frekuensi 40 kHz pada suhu 40±1 C selama 20 menit 

(BRANSONIC Ultrasonic cleaner 8510E-MTH, USA). Campuran disaring 

dengan kertas saring Whatman no 1, selanjutnya supernatan diuapkan dengan 

rotari evaporator bertekanan rendah pada suhu 40 C (BUCHI Rotavapor RII, 

Switzerland). Ekstrak dihembus dengan gas N2 untuk menguapkan sisa pelarut 

dan disimpan dalam vial gelap pada suhu 4 C sampai saat akan digunakan. 

Ekstraksi Getah Pepaya 

Buah pepaya muda (25 bulan) ditoreh dengan kedalaman kurang lebih               

23 mm. Getah yang dikumpulkan selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan 

oven vakum pada suhu 5055 C hingga getah kering dan tidak lengket kemudian 

dihaluskan menjadi bubuk kemudian ditentukan aktivitas proteolitiknya (Yapa              

et al. 1994). Getah tersebut kemudian diekstraksi untuk mendapatkan ekstrak 

etanol getah papaya dan papain kasar.

Getah pepaya kering dicampur etanol dengan perbandingan 1:20 kemudian 

dilakukan ultrasonikasi menggunakan sonikator selama 20 menit (Modifikasi 

Wang et al. 2008). Larutan getah yang telah melalui proses ultrasonikasi disaring 

menggunakan kertas Whatman no.1 filtrat yang diperoleh kemudian dipekatkan 
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dengan evaporasi menggunakan rotary evaporator dan dihembus dengan gas 

nitrogen hingga diperoleh berat konstan untuk mendapatkan ekstrak etanol kering.

Untuk mendapatkan papain kasar, getah pepaya kering dihomogenkan 

menggunakan buffer posfat pH 8. pH larutan, dibuat menjadi 5 dengan 

menggunakan HCl 6 M lalu diaduk selama 15 menit pada suhu 4 C (Modifikasi 

Nitsawang et al. 2006). Filtrat dan bagian yang tidak larut dipisahkan dengan 

penyaringan menggunakan kertas saring Whatman no. 1. Filtrat yang diperoleh 

kemudian pH dibuat menjadi 9 dengan menggunakan NaOH 6 M dan diaduk 

selama 15 menit pada suhu 4 C. Selanjutnya, filtrat yang diperoleh dipisahkan 

dan protease yang larut di dalamnya dipresipitasi menggunakan etanol dengan 

perbandingan 1:6. Endapan yang diperoleh dipisahkan dengan sentrifugasi pada 

kecepatan 4000 rpm pada suhu 4 C. Presipitat dikeringkan menggunakan oven 

vakum pada suhu 50 C hingga diperoleh papain kasar kering lalu digerus hingga 

diperoleh bubuk papain kasar. Papain kasar yang diperoleh dihitung rendemennya 

dan diukur aktivitas proteolitiknya menggunakan metode Bergmeyer.

Persiapan Bakteri Uji

Kultur stok yang digunakan adalah S. aureus ATCC 25923 dan E. coli 

ATCC 25922. Kultur yang dipelihara pada TSA (Oxoid, England) miring pada 

suhu 4 C diinokulasi ke BHIB (Oxoid, England) dan diinkubasi pada suhu 37 C 

selama 1824 jam. Suspensi bakteri selanjutnya digores pada TSA cawan dan 

diinkubasi pada suhu 37 °C selama 48 jam. Koloni tunggal ditransfer ke TSB 

(Oxoid, England) dan diinkubasi pada suhu 37 °C selama 1824 jam (Oonmetta-

aree et al. 2006). 

Penentuan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) 

KHM ditentukan menggunakan metode klasik (macrodilution) dengan 

pengenceran berturut-turut sebagaimana yang dilakukan Mazzola et al. (2009) 

dengan modifikasi. Dalam 6 tabung ditambahkan 1 mL TSB kecuali untuk tabung 

pertama, ditambahkan 2,5 mL TSB. Untuk tabung pertama ditambahkan 2,5 mL

ekstrak etanol kesum atau getah pepaya (200 mg/ml), tabung divorteks dan 1 mL

dipindahkan ke tabung ke 2. Perlakuan ini diulang dan dilakukan secara 



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

156

berturutturut sampai tabung ke 5 sehingga diperoleh konsentrasi 100; 50; 25;

12,5; dan 6,25 mg/ml. Selanjutnya setiap tabung diinokulasi dengan 0,1 mL

bakteri uji (106 CFU), kecuali untuk tabung pertama (0,4 mL bakteri uji). Tabung 

ke 6 sebagai kontrol (TSB + bakteri uji). Tabung diinkubasi pada suhu 35 ± 2 °C 

selama 24 jam. Selanjutnya 100 µl suspensi (dari setiap tabung uji) disebar di 

TSA cawan dan diinkubasi pada 35 ± 2 °C selama 1824 jam. KHM adalah 

tabung dengan konsentrasi yang tidak menunjukkan pertumbuhan bakteri (bening) 

atau konsentrasi terendah antibakteri yang mampu mereduksi viabilitas inokulum 

sebesar 90% dari inokulum awal (Cosentino et al. 1999). 

Pelepasan Material Sitoplasma (Oonmetta-areea et al. 2006 dengan Modifi-
kasi)

Bakteri uji diinokulasi pada 10 mL media TSB lalu diinkubasi selama 

1824 jam pada 35 C. Sentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama                   

10 menit dilakukan setelah inkubasi, sel disuspensikan kembali di dalam NaCl 

(0,850,9%) suspensi dibuat mencapai konsentrasi 1010 cfu/ml. Antimikroba 

ditambahkan ke media dengan konsentrasi terpilih dengan waktu paparan selama 

2 jam pada suhu 37 C. Kemampuan antimikrob dalam merusak membran sel 

ditentukan dengan menghitung nilai OD supernatan pada panjang gelombang 260

dan 280 nm menggunakan spektrofotometer UV-VIS 1800.

Selanjutnya juga dilakukan penentuan kandungan protein supernatan (Henie 

et al. 2009; Klotz et al. 2010). Sel bakteri yang sudah terpapar senyawa anti-

mikrob, dipisahkan dengan sentrifugasi pada 10.000 rpm selama 5 menit. 

Kandungan protein supernatan ditentukan dengan pereaksi Bradford, 1 mL

pereaksi Bradford ditambahkan ke 1 mL supernatan dan diinkubasi pada suhu 

ruang selama 5 menit. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer pada 

595 nm dan Bovine serum albumin (BSA) sebagai protein standar pada 

konsentrasi 020 µg/ml.

Deteksi Kerusakan Membran Sel dengan DNA Probe Staining

Suspensi bakteri uji yang telah dipaparkan ekstrak daun kesum atau getah 

pepaya disentrifus untuk memperoleh pelet bakteri uji. Selanjutnya pelet dibilas 

sebanyak tiga kali dengan larutan garam fisiologis. Penandaan dilakukan dengan 
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menggunakan 200 μL SYBR Green dan 200 μL propidium iodida lalu diinkubasi 

selama 15 menit pada suhu ruang dan kondisi gelap, kemudian diamati 

menggunakan mikroskop fluoresens. Sel dengan membran yang rusak 

menghasilkan fluoresensi merah. Fluoresensi merah terbentuk pada eksitasi 

maksimum 535 nm dan emisi maksimum 617 nm.

Pengolahan Data

Data hasil pengujian dari 3 ulangan diolah secara statistik dan analisis sidik 

ragam (untuk skrining aktivitas antibakteri) dengan taraf signifikansi 0,05. Jika 

terdapat pengaruh yang nyata (p<0,05), maka dilanjutkan dengan uji Duncan. 

Software yang digunakan adalah IBM SPSS Statistics 20. Hasil dilaporkan 

sebagai nilai rata-rata ± standar deviasi (SD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsentrasi Hambat Minimum Ekstrak Daun Kesum dan Getah Pepaya

Nilai KHM ekstrak etanol daun kesum terhadap E. coli adalah 25 mg/ml 

dimana pada konsentrasi ini dapat menghambat 90% pertumbuhan dari jumlah 

awal inokulum, yaitu dari 5,58 log CFU/ml menjadi 4,23 log CFU/ml. Nilai KHM 

ekstrak etanol daun kesum terhadap E. coli adalah 25 mg/ml S. aureus adalah                  

30 mg/ml dimana pada konsentrasi ini dapat dari jumlah awal inokulum, yaitu 

5,50 log CFU/ml menjadi 4,48 log CFU/ml, (Gambar 1). Nilai KHM menyatakan 

konsentrasi terendah antibakteri yang mampu mereduksi viabilitas inokulum 

sebesar 90% dari inokulum awal (Cosentino et al. 1999) atau konsentrasi terendah 

antibakteri yang tidak menunjukkan pertumbuhan (tidak keruh) pada media cair. 

Nilai KHM ekstrak etanol daun kesum lebih besar dibandingkan dengan ekstrak 

kasar dari akar tanaman dengan genus yang sama, yaitu Polygonum cuspidatum. 

KHM ekstrak kasar dari akar P. cuspidatum terhadap E. coli sebesar >2,5 mg/ml 

dan S. aureus sebesar 312,5 µg/ml, diperoleh dengan metode pengenceran mikro 

(microdilution) (Shan et al. 2008). Tanaman ini merupakan tanaman obat tradi-

sional di China, Korea, dan Jepang yang dimanfaatkan sebagai analgesik, 

antipiretik, diuretik, ekspektoran, dan antitusif. Nilai KHM yang tinggi dari 

ekstrak kasar mungkin tidak praktis untuk diaplikasikan ke bahan pangan sebagai 
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pengawet. Namun, hasil ini mengindikasikan adanya kandungan senyawa aktif 

yang potensial untuk dipelajari lebih lanjut. Senyawa aktif tersebut dapat 

dipisahkan dari ekstrak kasar untuk selanjutnya diisolasi, dimurnikan, dan 

diidentifikasi.

Gambar 1 Kemampuan penghambatan ekstrak etanol daun kesum terhadap (A) E. coli 
dan (B) S. aureus.

Hasil lain yang diperoleh menunjukkan nilai KHM ekstrak etanol getah 

pepaya terhadap S. aureus adalah sebesar 8 mg/mL (Gambar 2).

Gambar 2 Penghambatan ekstrak etanol getah pepaya terhadap S. aureus. Gambar batang 
pertama menunjukkan jumlah awal S.aureus.

Ashok et al. (2011) juga menunjukkan kemampuan ekstrak petroleum eter 

dan metanol getah pepaya menghambat pertumbuhan E. coli, P. aeruginosa, dan S. 

aureus. Sifat antibakteri ektrak getah pepaya ini dipengaruhi oleh kandungan 

senyawa aktif yang dikandung oleh ekstrak getah pepaya, yaitu flavonoid, 

alkaloid, tanin, triterpenoid, seroid, dan saponin (Krishna et al. 2008).



Kerusakan Membran 

Ketika suspensi 

kesum, terlihat adanya peningkatan absorbansi supernatan pada 260 nm dimulai 

pada menit ke 30 dibandingkan kontrol. Asam nukleat, baik 

diketahui menyerap maksimal sinar UV pada 260 nm. Ini merupakan indikasi 
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menyerap sinar UV pada 280 nm. 
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besar dibandingkan supernatan 

menunjukkan penambahan ekstrak etanol daun kesum mengganggu permeabilitas 

membran sel yang menginduksi kebocoran material sitoplasma.
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Membran Sel Akibat Paparan Ekstrak Etanol Daun Kesum

Ketika suspensi E. coli dan S. aureus dipaparkan dengan ekstrak etanol daun 

kesum, terlihat adanya peningkatan absorbansi supernatan pada 260 nm dimulai 

pada menit ke 30 dibandingkan kontrol. Asam nukleat, baik DNA maupun RNA 

diketahui menyerap maksimal sinar UV pada 260 nm. Ini merupakan indikasi 

terjadinya kerusakan berat dan irreversibel pada membran sitoplasma bakteri uji 

2002). Membran sitoplasma adalah komponen struktural yang 

rusak dan secara fungsional tidak valid ketika suspensi bakteri 

terpapar senyawa antimikroba. Jika membran sel terganggu, ion kecil seperti K

cenderung untuk keluar pertama diikuti oleh molekul besar seperti 

dan material lain (Shan et al. 2008; Xing et al.

absorbansi supernatan E. coli lebih besar dibandingkan supernatan 

untuk waktu yang sama (Gambar 3). 

Pelepasan material sel yang diserap pada 260 nm dari suspensi 
s setelah diberi perlakuan ekstrak etanol daun kesum (pada 

konsentrasi 4xKHM) dibandingkan dengan kontrol E. coli 

Peningkatan absorbansi supernatan E. coli dan S. aureus juga terlihat pada 

280 nm (Gambar 4). Seperti pada 260 nm, peningkatan absorbansi dimulai pada 

menit ke 30. Protein dengan cincin aromatik seperti tirosin dan triptofan diketahui 

menyerap sinar UV pada 280 nm. Hasil ini memiliki pola yang mirip dengan 

absorbansi supernatan pada 260 nm, dimana absorbansi supernatan

besar dibandingkan supernatan S. aureus untuk waktu yang sama. Hasil ini 

menunjukkan penambahan ekstrak etanol daun kesum mengganggu permeabilitas 

membran sel yang menginduksi kebocoran material sitoplasma.
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Sel Akibat Paparan Ekstrak Etanol Daun Kesum

dipaparkan dengan ekstrak etanol daun 

kesum, terlihat adanya peningkatan absorbansi supernatan pada 260 nm dimulai 

DNA maupun RNA 

diketahui menyerap maksimal sinar UV pada 260 nm. Ini merupakan indikasi 

terjadinya kerusakan berat dan irreversibel pada membran sitoplasma bakteri uji 

Membran sitoplasma adalah komponen struktural yang 

rusak dan secara fungsional tidak valid ketika suspensi bakteri 

terpapar senyawa antimikroba. Jika membran sel terganggu, ion kecil seperti K+

cenderung untuk keluar pertama diikuti oleh molekul besar seperti 

et al. 2009). Nilai 

lebih besar dibandingkan supernatan S. aureus 

ada 260 nm dari suspensi E. coli dan                
setelah diberi perlakuan ekstrak etanol daun kesum (pada 

E. coli dan kontrol S. 

juga terlihat pada 

peningkatan absorbansi dimulai pada 

menit ke 30. Protein dengan cincin aromatik seperti tirosin dan triptofan diketahui 

Hasil ini memiliki pola yang mirip dengan 

absorbansi supernatan pada 260 nm, dimana absorbansi supernatan E. coli lebih 

untuk waktu yang sama. Hasil ini 

menunjukkan penambahan ekstrak etanol daun kesum mengganggu permeabilitas 
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Gambar 4 Pelepasan material sel yang diserap pada 280 nm dari suspensi 
S. aureus dengan perlakuan ekstrak etanol daun kesum (pada konsentrasi 
4xKHM) dibandingkan dengan kontrol

Kebocoran protein dari bakt

Kebocoran protein S. aureus 

ekstrak etanol daun kesum mulai menit ke 30 dan mencapai maksimal pada menit 

ke 90. Sebaliknya pada kontrol 

protein yang berarti (Gambar 5), sejalan dengan hasil yang diperoleh pada 280 nm.

Gambar 5 Kebocoran protein dari
daun kesum (pada konsentrasi 4xKHM) dibandingkan dengan kontro
dan kontrol S. aureus

Pola yang berbeda terlihat pada 

peningkatan kebocoran protein sampai dengan menit ke 90, terjadi penurunan 

yang mendekati kontrol pada menit ke 180. Diduga berhubungan dengan 

kemampuan sel beradaptasi. Klotz 

gritas membran E. coli menyebabkan bocornya protein sebelum sel kehilangan 

viabilitasnya. Protein yang dilepas keluar sel memiliki berat molekul rendah 

antara 811 kDa.

Hasil PPM IPB 2014

Pelepasan material sel yang diserap pada 280 nm dari suspensi 
dengan perlakuan ekstrak etanol daun kesum (pada konsentrasi 

4xKHM) dibandingkan dengan kontrol E. coli dan kontrol S. aureus

Kebocoran protein dari bakteri uji juga di analisa menggunakan uji Bradford. 

S. aureus mengalami peningkatan setelah diberi perlakuan 

ekstrak etanol daun kesum mulai menit ke 30 dan mencapai maksimal pada menit 

ke 90. Sebaliknya pada kontrol S. aureus tidak terlihat peningkatan kebocoran 

protein yang berarti (Gambar 5), sejalan dengan hasil yang diperoleh pada 280 nm.

Kebocoran protein dari E. coli dan S. aureus dengan perlakuan ekstrak etanol 
daun kesum (pada konsentrasi 4xKHM) dibandingkan dengan kontro

S. aureus.

Pola yang berbeda terlihat pada E. coli dimana setelah menunjukkan 

peningkatan kebocoran protein sampai dengan menit ke 90, terjadi penurunan 

yang mendekati kontrol pada menit ke 180. Diduga berhubungan dengan 

sel beradaptasi. Klotz et al. (2010) melaporkan terganggunya inte

menyebabkan bocornya protein sebelum sel kehilangan 

viabilitasnya. Protein yang dilepas keluar sel memiliki berat molekul rendah 

Pelepasan material sel yang diserap pada 280 nm dari suspensi E. coli dan                 
dengan perlakuan ekstrak etanol daun kesum (pada konsentrasi 

S. aureus.

eri uji juga di analisa menggunakan uji Bradford. 

mengalami peningkatan setelah diberi perlakuan 

ekstrak etanol daun kesum mulai menit ke 30 dan mencapai maksimal pada menit 

t peningkatan kebocoran 

protein yang berarti (Gambar 5), sejalan dengan hasil yang diperoleh pada 280 nm.

dengan perlakuan ekstrak etanol 
daun kesum (pada konsentrasi 4xKHM) dibandingkan dengan kontrol E. coli 

dimana setelah menunjukkan 

peningkatan kebocoran protein sampai dengan menit ke 90, terjadi penurunan 

yang mendekati kontrol pada menit ke 180. Diduga berhubungan dengan 

(2010) melaporkan terganggunya inte-

menyebabkan bocornya protein sebelum sel kehilangan 

viabilitasnya. Protein yang dilepas keluar sel memiliki berat molekul rendah 
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Permeabilitas membran sel bakteri uji juga diamati menggunakan 

mikroskop fluoresen setelah diwarnai dengan propidium iodida (PI). PI dikenal 

juga sebagai DNA probe staining tidak dapat berdifusi atau menembus ke dalam 

sel bakteri karena memiliki ukuran molekul yang besar (Otto et al. 2010). PI 

hanya bisa berpenetrasi ke dalam sel bakteri bila terdapat pori atau kebocoran 

pada membran sel (Torrent et al. 2010), selanjutnya akan berikatan DNA sel 

bakteri dan fluoresensi merah akan terlihat dibawah mikroskop fluorescen (Otto    

et al. 2010). Sel bakteri uji, baik E. coli maupun S. aureus menunjukkan pening-

katan intensitas fluorosensi merah setelah dipaparkan dengan ekstrak etanol daun 

kesum selama 30 menit (Gambar 6).

Gambar 6 Sel bakteri uji yang diwarnai dengan PI (A) kontrol E. coli, (B) E. coli setelah 
dipaparkan dengan ekstrak etanol daun kesum selama 30 menit (pada 
konsentrasi 4xKHM), (C) kontrol S. aureus, dan (D) S. aureus setelah 
dipaparkan dengan ekstrak etanol daun kesum selama 30 menit (pada 
konsentrasi 4xKHM).

Terganggunya permeabilitas membran sel setelah dipaparkan dengan 

ekstrak etanol daun kesum terkait adanya sejumlah komponen aktif pada ekstrak, 

sehingga mekanisme aksi ekstrak dapat memengaruhi berbagai lokasi target pada 

bakteri uji. Daun kesum dilaporkan mengandung senyawa fenolik sebagai 

senyawa utama dengan total fenolik yang tinggi (Huda-Faujan et al. 2007; 

Maizura et al. 2011; Qader et al. 2012). Senyawa fenolik dilaporkan dapat 

mengganggu membran sitoplasma, mengganggu kekuatan motif proton, aliran 

elektron dan transportasi aktif (Burt 2004).

Pengaruh Ekstrak Getah Pepaya Terhadap Membran Sel S. aureus

Kebocoran membran sel akibat aktivitas antibakteri mengakibatkan 

dilepaskannya molekul-molekul berukuran kecil dari dalam sitoplasma. Hasil 

pengukuran absorbansi untuk masing-masing perlakuan yang diperlihatkan pada 

Gambar 7 menunjukkan perubahan nilai absorbansi seiring perubahan konsentrasi 
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antibakteri yang digunakan, semakin tinggi konsentrasi nilai absorbansi yang 

diperoleh semakin tinggi. Perubahan nilai absorbansi supernatan menandakan 

terjadi perubahan jumlah komponen yang mampu menyerap cahaya pada panjang 

gelombang 260 nm yang dilepaskan dari dalam sel akibat aktivitas antibakteri 

(Carson et al. 2002). Hasil ini mengindikasikan g

ekstrak etanol mampu mengakibatkan kebocoran membran sel. 

Gambar 7 Absorbansi 260 nm supernatan.
0,0027 g getah pepaya kering atau 0,0011 g papain dalam 100 mL dan nilai 
KHM ekstrak etanol getah pepaya.

Metode lain untuk men

penelitian ini adalah dengan pengamatan efek antibakteri terhadap membran sel 

menggunakan mikroskop fluoresen. Gambar 

diwanai dengan SYBR Green menghasilkan fluoresensi hijau. SYBR Green 

merupakan pewarna DNA yang mampu berdifusi ke dalam sel sehingga mampu 

mewarnai sel baik yang memiliki membran yang utuh maupun yang rusak. Sel 

dengan membran yang rusak diperlihatkan pada 

dihasilkan dari ikatan antara pewarna PI dengan DNA. 

(a)
Gambar 8 Penampakan S. aureus 

(a) dan fluoresensi merah yang 
membran (b) di bawah mikroskop fluoresens dengan perbesaran 10
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gunakan, semakin tinggi konsentrasi nilai absorbansi yang 

inggi. Perubahan nilai absorbansi supernatan menandakan 

terjadi perubahan jumlah komponen yang mampu menyerap cahaya pada panjang 

gelombang 260 nm yang dilepaskan dari dalam sel akibat aktivitas antibakteri 

2002). Hasil ini mengindikasikan getah pepaya kering, papain, dan 

ekstrak etanol mampu mengakibatkan kebocoran membran sel. 

Absorbansi 260 nm supernatan. Konsentrasi antibakteri yang dimaksud adalah 
0,0027 g getah pepaya kering atau 0,0011 g papain dalam 100 mL dan nilai 

ekstrak etanol getah pepaya.

lain untuk mendeteksi kerusakan membran yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan pengamatan efek antibakteri terhadap membran sel 

menggunakan mikroskop fluoresen. Gambar 8a menunjukkan sel utuh yang 

an SYBR Green menghasilkan fluoresensi hijau. SYBR Green 

merupakan pewarna DNA yang mampu berdifusi ke dalam sel sehingga mampu 

mewarnai sel baik yang memiliki membran yang utuh maupun yang rusak. Sel 

dengan membran yang rusak diperlihatkan pada Gambar 8b, warna merah 

dihasilkan dari ikatan antara pewarna PI dengan DNA. 

(b)
S. aureus dengan membran utuh menunjukkan fluoresensi hijau 

(a) dan fluoresensi merah yang dihasilkan oleh sel yang mengalami kebocoran 
membran (b) di bawah mikroskop fluoresens dengan perbesaran 10 ×

gunakan, semakin tinggi konsentrasi nilai absorbansi yang 

inggi. Perubahan nilai absorbansi supernatan menandakan 

terjadi perubahan jumlah komponen yang mampu menyerap cahaya pada panjang 

gelombang 260 nm yang dilepaskan dari dalam sel akibat aktivitas antibakteri 

etah pepaya kering, papain, dan 

Konsentrasi antibakteri yang dimaksud adalah 
0,0027 g getah pepaya kering atau 0,0011 g papain dalam 100 mL dan nilai 

yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan pengamatan efek antibakteri terhadap membran sel 

a menunjukkan sel utuh yang 

an SYBR Green menghasilkan fluoresensi hijau. SYBR Green 

merupakan pewarna DNA yang mampu berdifusi ke dalam sel sehingga mampu 

mewarnai sel baik yang memiliki membran yang utuh maupun yang rusak. Sel 

warna merah 

dengan membran utuh menunjukkan fluoresensi hijau 
dihasilkan oleh sel yang mengalami kebocoran 

× 100.
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PI tidak mampu berdifusi ke dalam sel yang memiliki membran utuh karena 

ukurannya yang besar (BM 668,4) sehingga hanya mampu masuk ke dalam sel 

bila terdapat bagian yang rusak pada membran (Giao et al. 2009). Sifat PI yang 

tidak mampu berdifusi melalu sel yang utuh dan hanya mampu masuk melalui 

membran yang mengalami kerusakan inilah yang dimanfaatkan pada pengujian 

untuk membedakan sel yang utuh dengan sel yang mengalami kebocoran. 

Sebagaimana disebutkan di atas, PI yang masuk ke dalam sel berikatan dengan 

komponen asam nukleat dan menghasilkan fluoresensi merah (Santo et al. 2011). 

Penggunaan PI sebagai pewarna untuk mendeteksi kerusakan sel telah dilakukan 

oleh Otto et al. (2010) yang menguji efek campuran mineral CB07 dan BY07 

terhadap integritas membran S. aureus dan E. coli. PI yang masuk ke dalam sel 

akan menggantikan posisi pewarna lain dan menghilangkan efek fluoresensi yang 

dihasilkan oleh pewarna sebelumnya, yang dalam hal ini adalah SYBR Green, 

sehingga yang tampak di bawah mikroskop fluoresens adalah fluoresensi merah 

(Berney et al. 2007).

Membran sel bakteri Gram positif dilapisi oleh dinding sel yang tersusun 

atas peptidoglikan dang mengandung GlcNAc, N-acetyl murmeric acid dan asam 

amino D- dan L- yang mampu berikatan dengan ion positif dari senyawa 

antibakteri. Ikatan yang terbentuk ini menyebabkan gangguan pada membran sel 

hingga terjadi kebocoran akibat perubahan tekanan osmotik (Seenivasan et al. 

2010). Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya fluoresensi merah setelah 

pewarnaan dengan PI (Gambar 8b).

KESIMPULAN

Ekstrak etanol daun kesum potensial sebagai sumber antimikrob alami 

dengan kosentrasi hambat minimum 25 mg/ml untuk E. coli dan 30 mg/ml untuk 

S. aureus. Papain dan komponen non-proteolitik getah pepaya yang diekstraksi 

dengan etanol juga menunjukkan kemampuan menghambat pertumbuhan                        

S. aureus hingga 90%. Deteksi pelepasan material sitoplasma mengindikasikan 

gangguan integritas membran sitoplasma sel E. coli dan S. aureus akibat terpapar 

ekstrak etanol daun kesum. Getah pepaya kering, papain, dan ekstrak etanol getah 

pepaya juga dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel bakteri yang 
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ditunjukkan dengan peningkatan nilai absorbansi 260 nm dan pengikatan PI oleh 

DNA S. aureus yang diamati dengan mikroskop fluoresens.
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APLIKASI INSTRUMEN MULTIBEAM SONAR UNTUK KUANTIFIKASI 
DAN KLASIFIKASI TARGET BAWAH AIR

(Application of Multibeam Sonar Instrument for Quantifying and Classifying 
Underwater Target)

Henry M. Manik
Divisi Akustika dan Instrumentasi Kelautan

Dep. Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan teknologi deteksi, klasifikasi, dan kuantifikasi target bawah 
air menggunakan broadband multibeam sonar system menggunakan interface TCP/IP. 
Broadband multibeam sonar menggunakan pulsa yang dikompresi (compressed pulse) 
dan features yang bersifat wide-ranging spectral sehingga menyediakan kemampuan 
untuk mendeteksi target bawah air (underwater target) secara akurat dan mampu 
mengklasifikasi target tersebut seperti penyelam, ikan, mamalia laut, dan target lainnya. 
Broadband multibeam sonar dirancang menggunakan algoritma tracking dan detector 
output yang mengurangi kesalahan dalam deteksi target. Penerapan algoritma 
Computational Intelligence neural network telah dilakukan untuk menguji metode 
klasifikasi dan kuantifikasi target bawah air. Dengan menggunakan teknologi broadband 
multibeam sonar dan metode Computational Intelligence, data yang diperoleh merupakan 
data yang valid, akurat, dan memiliki ukuran transfer rate yang besar sehingga 
bermanfaat dalam mendeteksi, mengklasifikasi, dan mengkuantifikasi target bawah air 
secara spasial dan temporal. 

Kata kunci : Broadband, computational intelligence, multibeam, sonar, target bawah air.

ABSTRACT

This research proposed the technology to detect, classify, and quantify of underwater 
targets by means broadband multibeam sonar using interface TCP/IP. Broadband 
multibeam sonar used the compressed pulse and wide-ranging spectral thus providing the 
ability to detect the underwater target accurately and capable to classify fish, seabed, and 
coral reef. Broadband multibeam sonar used tracking algorithms and detector output 
which reduces errors in target detection. Application of Computational Intelligence neural 
network algorithms had been conducted to test the method of classification and 
quantification of underwater targets. By using multibeam sonar technology and 
Computational Intelligence method, the obtained data is valid and accurate.  

Keywords: Broadband, computational intelligence, multibeam, sonar, underwater targets.

PENDAHULUAN

Sumber daya yang melimpah diperairan Indonesia merupakan asset yang 

sangat berharga. Sangat disayangkan sumber daya tersebut baik hayati maupun 

non hayati laut belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah dan letak sumber daya 

tersebut belum dapat diketahui dengan akurat.
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Sampai saat ini, metode deteksi, klasifikasi, dan kuantifikasi target bawah 

air belum memenuhi syarat ilmiah seperti penggunaan instrumen fish finder single 

beam acoustics dengan sistem narrow beam yang hanya mendeteksi target pada 

perairan yang sempit. Penggunaan sensor single beam terbatas hanya mendeteksi 

objek pada bim sempit, informasi yang diperoleh masih kualitatif, dan 

dioperasikan pada kedalaman perairan yang terbatas, sehingga data yang 

diperoleh belum akurat. Metode lain adalah dengan menggunakan penyelam dan 

pengeboran (drilling) untuk mendeteksi target bawah air. Hal ini membutuhkan 

waktu, biaya, dan tenaga kerja yang banyak. Permasalahan lain adalah perlunya 

pengetahuan tentang kondisi lingkungan sebagai tempat target yang dideteksi 

berada. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian menggunakan metode yang 

memenuhi syarat dalam hal akurasi, komprehensif, mutakhir, dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian adalah penerapan teknologi Broadband Multibeam

SONAR di Indonesia untuk eksplorasi sumber daya kelautan dan kuantifikasi 

target bawah air belum pernah dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan upaya 

pengembangan teknologi Broadband Multibeam SONAR dan perangkat lunak 

berbasis Computational Intelligence untuk deteksi, klasifikasi, dan kuantifikasi 

target bawah air.

METODE PENELITIAN

Pengembangan Algoritma Broadband Multibeam SONAR 

Pengembangan algoritma Broadband Multibeam Sonar berupa persamaan 

sonar (sonar equations) akan dilakukan. Metode Broadband Sonar beroperasi 

dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sederhana. Sensor Sonar akan 

memancarkan gelombang atau sinyal suara. Bila dalam perambatan gelombang ini 

mengenai objek, misalnya ikan dalam kolom air atau dasar perairan maka 

sebagian dari energi gelombang tersebut akan dipantulkan atau dihamburkan 

kembali.

Pengembangan Sistem Transmitting dan Receiving Broadband SONAR

Perancangan sistem transmitting dan receiving Broadband Sonar

direncanakan akan dilakukan di laboratorium akustik dan instrumentasi kelautan 

Departemen ITK FPIK-IPB.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuantifikasi Sinyal Sonar pada penelitian ini menggunakan metode 

broadband multibeam sonar. Perancangan sistem instrumentasi multibeam sonar

dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Sistem instrumentasi multibeam sonar.

Sistem instrumentasi multibeam terdiri dari sistem pemancar seperti 

transmitted power (Pxmt), transmitted gain (Gxmt), parameter medium perambatan 

gelombang suara antara lain atenuasi suara (Ls), factor noise (Ln), dan parameter 

target receiving gain (Grev) dan received power (Prec). Gambar 2 merupakan 

rancang bangun sistem pemancar dan penerima multibeam sonar. Gambar 3 

adalah pola sorotan suara (beam pattern) multibeam yang terdiri main lobe dan 

side lobe.

Gambar 2 Rancang bangun multibeam sonar.

Gambar 3 Beam pattern multibeam sonar.
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Tabel 1 Klasifikasi target bawah air menggunakan neural network

Order
Target 

ID
Pings

Klasifikasi  Neural Network
Reality 

(Ground Truth)
Hasil 

Classifier 
Neural 

Network
Ikan Terumbu Karang

Decision Actual Aspect
Count % Count %

1 10011 201 250 95,8 10 4,2 Ikan Ikan Dorsal TRUE
2 10015 220 215 91,2 20 8,8 Ikan Ikan Dorsal TRUE
3 10018 210 107 47,8 120 52,2 Terumbu 

Karang
Ikan Dorsal FALSE

4 10020 223 265 94,5 18 5,5 Ikan Ikan Ventral TRUE
5 10025 228 280 96,5 10 3,5 Ikan Ikan Dorsal TRUE
6 10028 225 268 95,7 12 4,3 Ikan Ikan Dorsal TRUE
7 10030 230 188 89,5 22 10,4 Ikan Ikan Dorsal TRUE
8 10040 216 168 83,8 34 16.8 Ikan Ikan Dorsal TRUE
9 10045 245 190 82,6 40 17,3 Ikan Ikan Ventral TRUE
10 10056 265 23 10,1 203 89,8 Terumbu 

Karang
Terumbu 
Karang

Poto TRUE

11 10058 220 215 95,5 10 4,4 Ikan Ikan Dorsal TRUE
12 10060 225 280 94,2 17 5,7 Ikan Ikan Dorsal TRUE
13 10080 287 198 92,5 16 7,4 Ikan Ikan Dorsal TRUE
14 10100 213 145 92,3 12 7,6 Ikan Ikan Ventral TRUE
15 10110 214 167 89,7 19 10,2 Ikan Ikan Dorsal TRUE
16 10115 218 189 90 21 10 Ikan Ikan Dorsal TRUE
17 10118 225 192 94,1 12 5,8 Ikan Ikan Dorsal TRUE
18 10215 227 187 91,2 18 8,7 Ikan Ikan Dorsal TRUE
19 10218 234 219 94,3 13 5,6 Ikan Ikan Dorsal TRUE
20 10220 243 245 93,1 18 6,8 Ikan Ikan Dorsal TRUE
21 10230 283 176 92,1 15 7,8 Ikan Ikan Dorsal TRUE
22 10240 276 157 92,8 12 7,1 Ikan Ikan Dorsal TRUE
23 10235 289 134 89,9 15 10,0 Ikan Ikan Dorsal TRUE
24 10245 293 117 90,6 12 9,3 Ikan Ikan Ventral TRUE
25 10250 171 115 83,3 23 16,6 Ikan Ikan Dorsal TRUE
26 10267 189 132 88,5 17 11,4 Ikan Ikan Dorsal TRUE
27 10287 120 189 88,7 24 11,2 Ikan Ikan Dorsal TRUE
28 10290 140 201 94,3 12 5,6 Ikan Ikan Dorsal TRUE
29 10300 211 245 93,1 18 6,8 Ikan Ikan Dorsal TRUE
30 10310 290 132 87,4 19 12,5 Ikan Ikan Dorsal TRUE
31 10340 302 134 92,4 11 7,5 Ikan Ikan Ventral TRUE
32 10346 390 137 93,8 9 6,1 Ikan Ikan Dorsal TRUE
33 10400 347 104 81,8 23 18,1 Ikan Ikan Dorsal TRUE
34 10402 359 125 88,0 17 11,9 Ikan Ikan Dorsal TRUE
35 10405 349 132 91,6 12 8,3 Ikan Ikan Dorsal TRUE
36 10410 355 189 93,1 14 6,8 Ikan Ikan Dorsal TRUE
37 10420 368

141
83,9

27
16,0 Ikan Terumbu 

Karang
Poto FALSE

38 10412 360 181 94,2 11 5,7 Ikan Ikan Dorsal TRUE
39 10415 315 15 7,3 190 92,6 Terumbu 

Karang
Terumbu 
Karang

Poto TRUE

40 10419 319 178 94,1 11 5,8 Ikan Ikan Dorsal TRUE
41 10425 330 186 93 14 7 Ikan Ikan Dorsal TRUE
42 10430 340 179 90,8 18 9,1 Ikan Ikan Dorsal TRUE
43 10436 404 167 92,7 13 7,2 Ikan Ikan Dorsal TRUE
44 10445 430 231 87,1 34 12,8 Ikan Ikan Dorsal TRUE
45 10455 450 213 93,4 15 6,5 Ikan Ikan Dorsal TRUE
46 10480 312 219 94,8 12 5,1 Ikan Ikan Dorsal TRUE
47 10490 360 245 96,0 10 3,9 Ikan Ikan Ventral TRUE
48 10510 314 14 4,6 287 95,3 Terumbu 

Karang
Terumbu 
Karang

Poto TRUE

49 10550 321 301 94,6 17 5,3 Ikan Ikan Dorsal TRUE
50 10567 431 189 90,8 19 9,1 Ikan Ikan Dorsal TRUE
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Pengambilan data sonar dilakukan selama 3 hari dan pengujian dilakukan 

menggunakan neural network classifier. Total ikan yang berbeda diperoleh 

sebanyak 5 ekor dan 4 jenis yang berbeda dari terumbu karang untuk mentraining 

data. Kemudian 50 target yang tidak diketahui untuk mengumpulkan data set 

untuk blind test dan identifikasi hasil akan dilakukan. Sebanyak 13.619 jumlah 

ping dikumpulkan untuk melakukan train pada neural network. Sebanyak                  

7.743 sampel merupakan ping pada ikan yang aktual dan 5.876 merupakan ping 

untuk actual terumbu karang. Klasifier melakukan keputusan probalistik dengan 

derajat similaritas antara 0 dan 1,0. Jika nilai mendekati 0, sampel adalah ikan dan 

jika nilainya mendekati 1 merupakan terumbu karang. Identifikasi Blind test 

dilakukan terhadap 50 data selama hari kedua dan ketiga, tetapi 5 data (ID 10025; 

10060; 10235; 10250; 10310) merupakan data untuk mentrain neural network 

classifier. Ke lima data set tersebut tidak dipertimbangkan sebagai blind test yang 

sesungguhnya dan tidak dihitung dalam pengujian. Karena blind test dikumpulkan 

pada lingkungan yang terkontrol dan kondisi cuaca yang berbeda, penambahan 

perlakuan akan mengakibatkan data set yang di train dapat mewakili variasi 

lingkungan yang sesungguhnya. Total 45 data yang tidak diketahui dan 5 data 

yang diketahui diuji untuk mengevaluasi performans dari neural network 

classifier. Tabel 1 diatas merupakan hasil pengujian blind test.

Hasil analisis data menunjukkan diluar 5 data yang diketahui dalam blind 

test, diperoleh 43 keputusan yang benar (true decision) dan 2 keputusan yang 

salah (false decision) atau sekitar 95,6%. Sistem ini sudah cukup baik 

membedakan ikan dan terumbu karang.

KESIMPULAN

Pengembangan algoritma dan aplikasinya pada instrument multibeam sonar

telah dilakukan. Pengukuran jarak deteksi maksimum sensor transducer sejauh 

177 m. Perancangan perangkat lunak untuk menjalankan sistem instrumentasi 

telah dilakukan untuk pemrosesan sinyal multibeam sonar. Perancangan PCB 

untuk sistem transducer dan system sinyal telah dilakukan.

Rekayasa beam forming pada instrument multibeam sonar telah dilakukan 

untuk deteksi target bawah air. Transformasi wavelet, filter konvolusi, dan neural 
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network classifier telah dilakukan untuk penerapan Computational Intelligence 

dalam klasifikasi target bawah air.
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KURVA PERTUMBUHAN LIMA JENIS BAMBU INDONESIA
(Growth Curve of Five Indonesian Bamboos Species)

Naresworo Nugroho, Effendi Tri Bahtiar, Moch Hendri Mulyawan
Dep. Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB

ABSTRAK

Bambu merupakan tanaman yang dikenal memiliki pertumbuhan cepat. Pengukuran 
pertumbuhan pada penelitian ini dilakukan dengan mengukur tinggi beberapa buluh 
bambu yang mewakili umur muda, sedang, dan tua dalam satu rumpun sehingga 
menghasilkan dua tipe data, yaitu panel dan longitudinal. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa kurva eksponensial yang dimodifikasi dengan fungsi kuadratik sangat baik untuk 
mengepas kurva pertumbuhan bambu hitam dan tali; sedangkan modifikasi kuadrat 
logaritma sangat baik untuk bambu betung, mayan, dan ampel. Tiga fase pertumbuhan,
yaitu muda, sedang, dan tua dapat diidentifikasi dengan baik oleh kurva pertumbuhan 
yang dihasilkan. Fase muda terjadi ketika pertumbuhan berlangsung dengan kecepatan 
yang dipercepat dan fase sedang ketika kecepatan pertumbuhan melambat. Titik peralihan 
antara fase muda dan fase sedang merupakan titik belok kurva. Bambu mencapai fase 
tuanya ketika pertumbuhan telah terhenti, yaitu ketika kurva mendekati garis 
asymptotenya. Fase muda bambu hitam, tali, betung, mayan, dan ampel terjadi sejak
rebung muncul di atas permukaan tanah (umur 0 hari) sampai ketinggian masing-masing 
4,96 m (umur 24 hari), 4,9 m (23 hari), 6,29 m (36 hari), 6,82 m (20 hari), dan 4,77 m           
(39 hari). Selanjutnya, bambu berada dalam fase sedang, dan akhirnya mencapai fase 
tuanya setelah mencapai ketinggian masing-masing 12,25 m (umur 139 hari), 11,81 m 
(110 hari), 14 m (141 hari), 14,5 m (264 hari), dan 10,81 m (142 hari). 

Kata kunci: Asymptote, bambu, kurva pertumbuhan, modifikasi kurva eksponensial, titik 
belok.

ABSTRACT

Bamboo is widely known as fast growing plant. The height of some bamboo culms which 
represent three age class (young, midle, and old) in each clump was measured in this 
study; so that there were two type of collected data namely time series and panel data.
This study proved that quadratic function modification of exponential curved is the best 
among other for fitting the hitam and tali bamboo’s growth curve; while quadratic 
logarithm function modification is the best for betung, mayan, and ampel. Three growth 
phase (young, midle, and old) could be well identified by the srecommended growth 
curve. Young phase is accelerated growth rate period; while midle phase is decelerated 
growth rate period. The transition point between young and midle phase is recognized as 
the inflection point of the growth curve. Bamboo reaches its old phase when there is no 
more dimensional growth; that is the curve almost reaches its asymptote. Young phase of 
hitam, tali, betung, mayan, and ampel began since the shoots risen up from the ground              
(0 day old) until its culm’s height is 4.96 m (24 days old), 4.9 m (23 days), 6.29 m                  
(36 days), 6.82 m (20 days), dan 4.77 m (39 days), respectively. Then bamboo culm is in 
midle phase, and finally reach its old phase when its height is more than 12.25 m                    
(139 days old), 11.81 m (110 days), 14 m (141 days), 14.5 m (264 days), dan 10.81 m 
(142 days), respectively.

Keywords: Asymptote, bamboo, growth curve, inflection point, modified exponential 
curve.
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PENDAHULUAN

Bambu merupakan tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat dan 

mudah ditemukan di pasaran. Bambu pada umumnya ditanam oleh masyarakat di 

daerah pinggiran sungai sebagai tanaman pencegah erosi dan tanah longsor. 

Sutiyono et al. (1996) menyebutkan suhu udara yang cocok untuk pertumbuhan 

bambu berkisar 8,8–36 C, curah hujan minimal 1020 mm/tahun, dan kelembaban 

udara minimal 80%. Tumbuhan bambu di Indonesia dapat tumbuh pada berbagai 

tipe iklim dari tipe iklim basah sampai kering, dimana makin basah tipe iklimnya, 

makin banyak jumlah jenis bambunya. 

Seiring dengan meningkatnya harga kayu pertukangan dewasa ini, 

permintaan bambu untuk komponen konstruksi semakin meningkat. Kebutuhan 

bambu umumnya dipenuhi dari hutan atau tanaman masyarakat yang masih 

terpisah-pisah yang dipanen dengan cara tebang habis tiap rumpunnya. 

Pemanenan tebang habis mengakibatkan terganggunya regenerasi rumpun bambu 

karena akar tinggal tidak mendapatkan supply karbohidrat yang cukup dari buluh 

induknya. Melonjaknya permintaan bambu yang tidak diimbangi dengan teknik 

pemanenan yang tepat, dapat merusak rumpun bambu dan mengganggu 

kelestarian poduksinya. Beberapa jenis bambu saat ini mulai jarang ditemui di 

pasaran dikarenakan banyaknya rumpun yang rusak. Bambu sebaiknya ditebang 

pilih pada sebagian buluh yang tua saja. Jumlah buluh yang ditebang perlu 

diperhitungkan berdasarkan informasi ilmiah yang akurat. Kurva pertumbuhan 

bambu merupakan salah satu informasi awal yang diperlukan untuk menentukan 

jatah tebang buluh bambu per rumpun agar kelestarian produksinya dapat terjaga.

METODE PENELITIAN

Pengukuran pertumbuhan bambu ampel dan mayan ini dilakukan di 

Arboretum bambu Fakultas Kehutanan IPB, sedangkan bambu tali, hitam, dan 

betung di halaman auditorium Fakultas Kehutanan IPB dari bulan Desember 2013 

hingga Februari 2014. Lokasi penelitian selama pengambilan data memiliki rata-

rata suhu sebesar 26,06 C dengan kelembaban rata-rata 86,85%.



Teknik Pengambilan Data

Buluh bambu dalam setiap rumpun dipilih mewakili umur

dewasa, dan tua. Umur aktual bambu dewasa dan tua pada penelitian ini tidak 

diketahui, sehingga pengelompokan dilakukan berdasarkan penampilan fisik 

batangnya. Bambu muda adalah bambu yang berupa tunas/rebung, bambu dewasa 

ditunjukkan dari buluh yang masih memiliki selubung batang yang belum lepas, 

sedangkan bambu tua dipilih dari buluh yang telah berwarna kusam dengan 

banyak tutul (berbintik

Dimensi (tinggi) batang bambu muda diukur meng

10 cm di atas tanah sampai ujung batang bambu. Bambu dewasa dan tua diukur 

dari pangkal sampai ujung batang dengan bantuan perancah (

tangga bambu yang dibuat untuk memudahkan pengukuran. Pada awal 

pengukuran, bambu diukur dari pangkal sampai ujung untuk mengetahui tinggi 

total awal. Pertumbuhan bambu dewasa dan tua diasumsikan hanya terjadi pada 

ujung batang, sehingga pengukuran hanya dilakukan pada ujung bambu yang 

sudah ditandai dan dihi

Gambar 1 Metode pengukuran dimensi bambu

Periode pengukuran dilakukan berbeda

buluh bambu, yaitu:

1) Bambu muda diukur setiap 3 (tiga) jam selama 1 (satu) bulan. Pada tiga hari 

pertama pengukuran dilakukan setiap 3 jam pada siang dan malam hari, 

Prosiding Seminar Hasil

Teknik Pengambilan Data

Buluh bambu dalam setiap rumpun dipilih mewakili umurnya, yaitu muda, 

dewasa, dan tua. Umur aktual bambu dewasa dan tua pada penelitian ini tidak 

diketahui, sehingga pengelompokan dilakukan berdasarkan penampilan fisik 

batangnya. Bambu muda adalah bambu yang berupa tunas/rebung, bambu dewasa 

buluh yang masih memiliki selubung batang yang belum lepas, 

sedangkan bambu tua dipilih dari buluh yang telah berwarna kusam dengan 

banyak tutul (berbintik-bintik) dan di bagian buku telah banyak keluar akar.

Dimensi (tinggi) batang bambu muda diukur menggunakan pita ukur dari 

10 cm di atas tanah sampai ujung batang bambu. Bambu dewasa dan tua diukur 

dari pangkal sampai ujung batang dengan bantuan perancah (scaffoldin

tangga bambu yang dibuat untuk memudahkan pengukuran. Pada awal 

ran, bambu diukur dari pangkal sampai ujung untuk mengetahui tinggi 

total awal. Pertumbuhan bambu dewasa dan tua diasumsikan hanya terjadi pada 

ujung batang, sehingga pengukuran hanya dilakukan pada ujung bambu yang 

sudah ditandai dan dihitung pertambahannya (Gambar 1).

Gambar 1 Metode pengukuran dimensi bambu.

Periode pengukuran dilakukan berbeda-beda untuk setiap kelompok umur 

Bambu muda diukur setiap 3 (tiga) jam selama 1 (satu) bulan. Pada tiga hari 

pertama pengukuran dilakukan setiap 3 jam pada siang dan malam hari, 
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nya, yaitu muda, 

dewasa, dan tua. Umur aktual bambu dewasa dan tua pada penelitian ini tidak 

diketahui, sehingga pengelompokan dilakukan berdasarkan penampilan fisik 

batangnya. Bambu muda adalah bambu yang berupa tunas/rebung, bambu dewasa 

buluh yang masih memiliki selubung batang yang belum lepas, 

sedangkan bambu tua dipilih dari buluh yang telah berwarna kusam dengan 

ku telah banyak keluar akar.

gunakan pita ukur dari             

10 cm di atas tanah sampai ujung batang bambu. Bambu dewasa dan tua diukur 

scaffolding) dan 

tangga bambu yang dibuat untuk memudahkan pengukuran. Pada awal 

ran, bambu diukur dari pangkal sampai ujung untuk mengetahui tinggi 

total awal. Pertumbuhan bambu dewasa dan tua diasumsikan hanya terjadi pada 

ujung batang, sehingga pengukuran hanya dilakukan pada ujung bambu yang 

beda untuk setiap kelompok umur 

Bambu muda diukur setiap 3 (tiga) jam selama 1 (satu) bulan. Pada tiga hari 

pertama pengukuran dilakukan setiap 3 jam pada siang dan malam hari, 
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selanjutnya bambu diukur 3 jam sekali pada siang hari saja, yaitu dari jam 6 

pagi sampai jam 6 sore. 

2) Batang bambu dewasa diukur setiap hari selama 1 (satu) bulan

3) Batang bambu tua diukur setiap minggu selama 3 (tiga) bulan

Pengukuran dimensi dilakukan pada lima jenis bambu, yaitu ampel, mayan, 

tali, hitam, dan betung masing-masing satu rumpun. Di setiap rumpun, 

direncanakan untuk diukur masing-masing 3 (tiga) batang bambu muda, dewasa, 

dan bambu tua sehingga total pengukuran di tiap-tiap rumpun adalah 9 (sembilan) 

batang. Namun oleh karena berbagai kendala di lapangan selama pengukuran 

maka untuk setiap rumpun hanya dapat diperoleh data lengkap dari 5–6 batang 

bambu. 

Landasan Pemikiran

Modifikasi model pertumbuhan eksponensial Malthus dan model logistik 

Verhulst-Pearl menjadi model yang lebih umum telah dilakukan oleh Bahtiar dan 

Darwis (2014) sesuai dengan Persamaan 1.

  NfN
dt

dN
 .......................................................................................... (1)

Bila N adalah dimensi, selanjutnya substitusi dari f(N) dengan sebuah 

konstanta a menghasilkan persamaan kurva eksponensial klasik Malthus, 

sedangkan substitusi dengan fungsi linier (a+bN) akan diperoleh model logistik 

Verhulst-Pearl. Lebih lanjut Bahtiar dan Darwis (2014) telah mencoba 

mensubstitusi f(N) dengan fungsi linier dan non linier (logaritmik, kuadratik, atau 

kuadrat logaritmik) untuk mengepas pertumbuhan panjang serat kayu jati 

berdasarkan data rheologinya. Metode serupa digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengepas kurva pertumbuhan bambu. Berbeda dengan Bahtiar dan Darwis 

(2014) yang mengepas kurva dari data time series (longitudinal) saja, kurva 

pertumbuhan pada penelitian ini dibangun dari dua jenis data, yaitu time series

(longitudinal) dan cross sectional (panel).

Data hasil pengukuran dimensi (tinggi) bambu pada penelitian ini berupa 

dua jenis data, yaitu cross-section (panel) data yang berasal dari pengukuran 

batang bambu yang berbeda umurnya dan time series (longitudinal) data yang 
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berasal dari pengukuran berulang tiap batang bambu pada waktu-waktu yang 

berkelanjutan. Pengukuran tiap buluh bambu selama beberapa bulan hanya 

menghasilkan fragmen-fragmen kurva pertumbuhan di tiap kelas umur buluh 

tersebut. Kurva pertumbuhan yang lengkap dalam penelitian diperoleh dengan 

menggabungkan fragmen-fragmen kurva tersebut menjadi satu kesatuan 

berdasarkan sebuah persamaan tunggal untuk tiap jenis bambu.

Fragmen-fragmen kurva pertumbuhan pada kategori dewasa dan tua dalam 

penelitian ini tidak diketahui umur aktualnya sehingga dimensi (N) versus umur 

buluh (t) tidak dapat langsung diplotkan. Oleh karena itu, pendekatan parametrik 

dengan dimensi (N) sebagai fungsi yang kontinyu dari waktu (t) (Persamaan 2) 

tidak dapat dilakukan. Persamaan 2 mencakup model-model pertumbuhan 

parametrik kontinyu yang lazim digunakan seperti Gompertz (Persamaan 3), von 

Bertalanffy (Persamaan 4), ataupun Chapman-Richard (Persamaan 6).

 tfNt    ................................................................................................ (2)
  t

t cbaN  expexp   ............................................................................. (3)
   0exp1 ttKNNt   ........................................................................ (4)

   mt KtBAN  1

1

exp1 .......................................................................... (5)

Sebagai alternatif maka pada penelitian ini kurva pertumbuhan dibangun 

dengan pendekatan diskrit, yaitu dengan mengasumsikan bahwa dimensi di waktu 

kemudian  1iN adalah dimensi saat ini  iN ditambah riap saat ini  dN

sebagaimana dirumuskan menjadi Persamaan 6. Riap merupakan pertambahan 

dimensi bambu pada selang waktu pengukuran.

dNNN ii 1 .......................................................................................... (6)

Dengan mensubstitusikan Persamaan 1 ke dalam Persamaan 6, maka 

diperoleh Persamaan 7 yang diubah bentuknya menjadi Persamaan 8. 

  dtNfNNN iii 1 ................................................................................ (7)

 Nf
dtN

NN

i

ii 
1 ........................................................................................ (8)

Selanjutnya dt merupakan selisih dari waktu pengukuran yang berurutan 

 ii tt 1 , sehingga Persamaan 8 dapat diubah menjadi Persamaan 9. Waktu diukur 
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dalam satuan jam. Persamaan 9 dapat diselesaikan dengan regresi sederhana, yaitu 

linier, logaritmik, kuadratik, ataupun kuadrat logaritmik dengan variabel bebas 

(x)-nya adalah dimensi (Ni), dan variabel tak bebas (y)-nya adalah  iii

ii

ttN

NN








1

1 .

   Nf
ttN

NN

iii

ii 







1

1 ...................................................................................... (9)

Sesuai dengan Persamaan 9, hanya ada satu variabel bebas pada analisis

regresi, yaitu dimensi (Ni) sehingga tidak diperlukan analisis autokorelasi 

meskipun pengukuran dimensi dilakukan secara time series. Keberadaan variabel 

Ni
2 maupun (ln (Ni))

2 pada regresi kuadratik dan kuadrat logaritmik tidak 

dianggap sebagai variabel bebas tersendiri karena berhubungan matematis 

langsung dengan Ni.  

Persamaan 9 juga mengeliminasi kebutuhan variabel umur aktual buluh 

bambu ketika dimensi diukur. Variabel bebas (x) merupakan dimensi aktual pada 

saat pengukuran (Ni) dan menjadi substitusi dari umur buluh (t). Fungsi dari umur 

(f(t)) berada pada variabel tak bebas (y), yaitu berupa selisih waktu pengukuran 

pada waktu yang berurutan sehingga umur aktual (t) tidak menjadi variabel yang 

penting. Dengan demikian kurva pertumbuhan dapat dibangun dari satu 

persamaan tunggal untuk masing-masing jenis bambu. Satu persamaan tunggal 

menghasilkan sebuah kurva pertumbuhan yang lengkap dan utuh bagi tiap jenis 

bambu yang dapat berlaku untuk semua fragmen kurva pertumbuhan (muda, 

dewasa, dan tua). 

Analisa Data 

Regresi linier, logaritmik, kuadratik, dan kuadrat logaritmik dilakukan 

berdasarkan Persamaan 9 yang model masing-masing disajikan pada Tabel 1. 

Persamaan yang dihasilkan dari pengepasan model-model tersebut kemudian 

dimanfaatkan untuk membangun kurva pertumbuhan yang utuh dan lengkap, yaitu 

memiliki asymptote dan titik belok. Asymptote diperoleh ketika estimasi bagi 

persamaan dasar bernilai nol  0ˆ y dan titik belok diperoleh ketika turunan 

pertama persamaan dasar  0ˆ y bernilai nol.
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Setelah mendapatkan nilai estimasi bagi tiap-tiap parameter (a, b, dan c), 

kurva pertumbuhan dibangun sesuai dengan Persamaan 7. Hasil estimasi 

dimensi saat pengukuran pertama ( 0N̂ ) disubstitusikan ke dalam Persamaan 7 

untuk mendapatkan 1N̂ , lalu 1N̂ disubstitusikan untuk mendapatkan 2N̂ , dan 

seterusnya. Proses ini terus dilanjutkan sampai sebanyak data hasil pengukuran, 

sehingga data hasil estimasi ( iN̂ ) dapat disandingkan berpasang-pasangan 

dengan nilai observasinya (Ni). Selisih antara observasi dan hasil estimasi 

merupakan sisaannya. 

Tabel 1 Model regresi untuk memodifikasi kurva eksponensial menjadi kurva 
pertumbuhan

Model Regresi
linier iii bxay 
logaritmik   iii bxay  ln

kuadratik
iiii cbxaxy  2

kuadrat logaritmik      iiii cxbxay  lnln 2

Catatan: ii Nx  dan  iii

ii
i ttN

NN
y









1

1

Besarnya nilai dimensi pada saat pengukuran pertama ( 0N̂ ) diestimasi 

dengan cara iterasi, yaitu dengan berkali-kali mengganti nilai 0N̂ -nya. Sebagai 

titik awal iterasi adalah nilai dimensi aktual pada pengukuran pertama. Pada 

penelitian ini, iterasi dilakukan dengan ketelitian satu angka di belakang koma 

(0,1 cm). Iterasi dilakukan dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat sisaan, 

yang berarti sama dengan memaksimumkan koefisien determinasi (R2). 

Koefisien determinasi (R2) pada tahap iterasi ini diperoleh berdasarkan 

Persamaan 10.

     
  %100

ˆ
%

2

22

2 








NN

NNNN
R

i

iii .................................................. (10)

Setiap model kemudian disajikan dalam bentuk grafik, yaitu dengan 

memplot dimensi pada waktu ke-i (Ni) yang diperoleh dari Persamaan 11 pada 

sumbu ordinat versus waktu saat pengukuran (ti) pada sumbu absis diagram 

Cartesius.

   iiiii ttNfNNN   11 ........................................................................ (11)
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Dari keempat model yang dicobakan, dipilih model terbaik, yaitu yang 

memiliki koefisien determinasi terkoreksi (R2
adj) terbesar. Nilai R2

adj dihitung 

menurut Persamaan 12.

   
1

100% 222





qmn

qm
RRR adj

............................................................ (12)

Notasi n pada Persamaan 12 adalah jumlah data pengukuran seluruh contoh 

uji dalam satu jenis bambu, m adalah jumlah parameter regresi (untuk f(N) linier 

dan logaritmik bernilai 1, sedangkan untuk kuadratik dan kuadrat logaritmik 

bernilai 2), dan q adalah jumlah panel data, yaitu sama dengan jumlah batang 

bambu yang diukur dalam satu jenis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal masa hidupnya, pertumbuhan makhluk hidup terjadi dengan 

kecepatan yang semakin meningkat, lalu tumbuh dengan kecepatan konstan, dan 

akhirnya melambat hingga berhenti tumbuh. Sesuai dengan sifat-sifat itu, Husch 

et al. (1982) menyatakan bahwa kurva pertumbuhan pada umumnya dibagi 

menjadi tiga fase, yaitu muda, transisi, dan tua. Fragmen-fragmen kurva pada 

umur muda, transisi, dan tua berturut-turut dapat didekati dengan kurva 

eksponensial, linier, dan logaritma. 

Penggabungan ketiga fragmen tersebut menghasilkan kurva sigmoid. Kurva 

sigmoid mempunyai bentuk ‘S’, yaitu pada awal pertumbuhan kurva cenderung 

datar dan meningkat tajam pada usia pertumbuhan, lalu kurva akan mengalami 

penurunan laju pertumbuhan setelah mencapai titik belok sampai akhirnya 

stasioner ketika hampir mencapai asymptote.  

Pengolahan data dengan beberapa kurva pertumbuhan didapatkan hasil yang 

berbeda antara model satu dengan lainya. Gardner et al. (1991) menerangkan 

bahwa pemilihan jenis model pertumbuhan dititikberatkan pada analisis visual 

dimana dipilih satu model yang paling mendekati dengan keadaan makhluk hidup 

di lapangan yang sebenarnya. Sementara itu, Bahtiar dan Darwis (2014) 

menyatakan bahwa pemilihan model secara matematis lebih akurat dibandingkan 

secara visual. Pada penelitian ini, model dengan R2
adj terbesar dipilih sebagai 
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model terbaik. Berdasarkan kriteria R2
adj terbesar pada Tabel 2, maka persamaan 

kuadratik dapat dipilih sebagai fungsi pemodifikasi terbaik untuk membangun 

kurva pertumbuhan bambu hitam dan ampel; sedangkan untuk bambu tali, betung, 

dan mayan dipilih fungsi kuadrat logaritmik.  

Tabel 2 Nilai parameter model pertumbuhan bambu sesuai dengan Persamaan 
   iiiii ttNfNNN   11   

)(Nf Nilai parameter regresi
Estimasi dimensi pada pengukuran 

pertama ( 0N̂ ) untuk batang bambu ke-:
R2

(%)
R2

adj

(%)
a b c 1 2 3 4 5 6

Bambu Hitam (n=242)
ibNa  0,004854 -4,12E-06 - 111,6 150,7 56,9 1225,1 1355,9 1283,6 94,23 94,03

  bNa i ln -0,00146 0,01148 - 118,4 164,6 53,5 659,2 977,1 903,4 0,022 -3,41

cbNaN ii 2 2,12E-09 -6,9E-06 0.0053 113 156,3 54,9 1211,7 1366,4 1277,6 98,88 98,84

     cNbNa ii  lnln 2 -0,00084 0,007879 -0.014 109,5 149,8 57,5 1249,2 1388,6 1309,9 89,03 88,60

Bambu Tali (n=201)
0,005706 -5,1E-06 - 142,8 46,3 121,4 1354,0 1189,0 1164,0 87,60 87,08
-0,00192 0,014341 - 165,2 40,9 138,4 1150,5 886,4 851,6 41,63 39,20

4,98E-09 -1,2E-05 0,0067 154 41,6 128,3 1302,4 1214,4 1190,5 95,50 95,29

-0,00039 0,002339 0,0031 155 41,8 129,7 1416,5 1176,8 1145,1 95,76 95,56

Bambu Betung (n=248)
0,003368 -2,4E-06 - 76,7 90,5 64,1 1389,7 1417,7 - 97,98 97,92
-0,00089 0,00727 - 77,4 93,1 63,1 710,7 870,3 - -30,82 -34,64

-1,5E-09 -4,2E-08 0,0031 76,8 89,9 64,8 1404,1 1422,7 - 98,75 98,71

-0,00055 0,00534
-

0,0098
76,4 89,2 65,1 1378,2 1431,3 - 99,30 99,28

Bambu Mayan (n=207)
0,002562 -1,7E-06 - 81,1 89,2 109,4 1402,1 1419,3 - 88,46 88,06
-0,00067 0,00555 - 80,3 89,3 110,9 1029 1038,8 - -3,32 -6,96

-5E-09 6,15E-06 0,0016 83,2 90,2 107,8 1448,8 1446,3 - 98,73 98,68

-0,00071 0,007564
-

0,0177
83,4 89,8 107,1 1438,2 1454,7 - 98,85 98,80

Bambu Ampel (n=224)
0,004586 -4,2E-06 - 82,8 160,5 68,1 1149,0 1191,8 - 88,46 88,09
-0,00165 0,012115 81,7 172,9 64,5 904,7 985,9 - 40,50 38,57

4,15E-09 -9,4E-06 0,0053 81,3 167,7 65,7 1155,9 1195,3 - 97,74 97,66

-0,00035 0,002208 0,0016 81,5 167,6 65,7 1153,6 1230 - 96,34 96,20

Catatan: waktu diukur dengan satuan jam, dan dimensi dengan satuan cm.

Modifikasi kurva eksponensial dengan salah satu dari fungsi kuadratik atau 

fungsi kuadrat logaritmik pada penelitian ini menghasilkan kurva sigmoid yang 

memiliki dua asymptote sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Dari dua solusi 

tersebut, nilai-nilai K1 pada Tabel 4 merupakan asymptote yang lebih rasional dan 

masuk akal daripada K2 karena K1 pada umumnya berada dalam selang hasil 

pengukuran dimensi tinggi aktual yang dilakukan untuk setiap jenis. Nilai K2 pada 

bambu hitam berada jauh di atas selang pengukuran, sedangkan nilai K2 bambu 

ibNa 
  bNa i ln

cbNaN ii 2

     cNbNa ii  lnln 2

ibNa 

  bNa i ln

cbNaN ii 2

     cNbNa ii  lnln 2

ibNa 
  bNa i ln

cbNaN ii 2

     cNbNa ii  lnln 2

ibNa 
  bNa i ln

cbNaN ii 2

     cNbNa ii  lnln 2
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tali, betung, dan mayan lebih rendah daripada tinggi rebung pada pengukuran 

pertama. Pada penelitian ini, bambu ampel memiliki nilai K1 dan K2 yang 

keduanya berada pada selang pengukuran aktual. Pada kasus seperti ini, nilai yang 

lebih rendah (K1) yang dipilih sebagai asymptote karena pertumbuhan dimensi 

terjadi dari kecil ke besar. K2 pada bambu ampel merupakan asymptote bagi 

dimensi yang semakin kecil seiring dengan berjalannya waktu; kondisi ini 

mustahil dapat terjadi karena dimensi semakin besar dengan bertambahnya umur. 

Tinggi maksimum rata-rata bambu hitam, tali, betung, mayan, dan ampel berturut-

turut adalah 12,25; 11,81; 14; 14,50; dan 10,81 m.

Titik belok menunjukkan peralihan dari fase muda ke fase sedang. Titik 

belok pada bambu hitam, tali, betung, mayan, dan ampel terjadi ketika ketinggian 

buluh mencapai 4,96; 4,90; 6,29; 6,82; dan 4,77 m. Ketika tinggi buluh masih 

lebih rendah dari titik belok, bambu masih tumbuh dengan kecepatan yang 

dipercepat. Fase ini disebut dengan fase muda. Setelah melewati titik belok 

tersebut, fase sedang dimulai, yaitu bambu mengalami pertumbuhan dengan 

kecepatan yang diperlambat.

Tabel 3 Model terpilih untuk pertumbuhan bambu, asymptote (K), dan titik belok (S)

Jenis Model Terpilih
Asymptote Titik Belok

K1 K2 S1 S2

Hitam   iiiiiii ttNNNNN  


 1
629

1 0053.0109.61012.2 1225,2 2039,4 495,5 1680,9

Tali       iiiiiii ttNNNNN   1
2

1 0031.0ln002339.0ln00039.0 1181,0 0,3 490,0 0,1

Betung       iiiiiii ttNNNNN   1
2

1 0098.0ln00534.0ln00055.0 1400,0 11,7 629,3 3,5

Mayan       iiiiiii ttNNNNN   1
2

1 0177.0ln007564.0ln00071.0 1449,7 31,3 681,5 9,0

Ampel   iiiiiii ttNNNNN  


 1
629

1 0053.0104.91015.4 1081,2 1182,7 476,5 0,2

Model terpilih kurva pertumbuhan bambu sesuai dengan Tabel 4 disajikan 

dalam bentuk grafik seperti pada Gambar 2. Sebagai titik awal kurva adalah nilai 

0N̂ masing-masing batang bambu sebagaimana disajikan pada Tabel 3 sehingga 

umur batang bambu dianggap 0 (nol) jam ketika pengukuran pertama. Kurva 

pertumbuhan yang dibentuk merupakan fragmen-fragmen kurva pertumbuhan tiap 

batang bambu yang dapat digabungkan menjadi satu kurva pertumbuhan lengkap 

jika umur batang bambu pada awal pengukuran dapat diketahui. 



Gambar 2 Fragmen-fragmen kurva pertumbuhan lima jenis bambu: (a) hitam, (b) tali, (c) 
betung, (d) mayan, (e) ampel.

Tinggi batang bambu pada pengukuran pertama dapat dikategorikan dalam 

dua kelas, yaitu yang masih berada di atas atau di bawah garis 

yang berada di atas garis 

sedangkan yang berada di bawah garis 

sedang serta beberapa batang bambu tua. Pada penelitian ini, bambu yang telah 

memiliki tinggi di atas 

(>365 hari). Sedangkan bambu yang tingginya masih berada di bawah garis 

asymptote pada pengukuran pertama diestimasi umurnya menggunakan tahapan 

sebagai berikut:

Prosiding Seminar Hasil

fragmen kurva pertumbuhan lima jenis bambu: (a) hitam, (b) tali, (c) 
betung, (d) mayan, (e) ampel.

batang bambu pada pengukuran pertama dapat dikategorikan dalam 

yaitu yang masih berada di atas atau di bawah garis 

yang berada di atas garis asymptote umumnya diperoleh pada batang bambu tua; 

sedangkan yang berada di bawah garis asymptote diperoleh pada bambu muda dan 

sedang serta beberapa batang bambu tua. Pada penelitian ini, bambu yang telah 

memiliki tinggi di atas asymptote diasumsikan berumur lebih dari 1 tahun 

Sedangkan bambu yang tingginya masih berada di bawah garis 

pada pengukuran pertama diestimasi umurnya menggunakan tahapan 
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fragmen kurva pertumbuhan lima jenis bambu: (a) hitam, (b) tali, (c) 

batang bambu pada pengukuran pertama dapat dikategorikan dalam 

yaitu yang masih berada di atas atau di bawah garis asymptote. Data 

umumnya diperoleh pada batang bambu tua; 

diperoleh pada bambu muda dan 

sedang serta beberapa batang bambu tua. Pada penelitian ini, bambu yang telah 

diasumsikan berumur lebih dari 1 tahun              

Sedangkan bambu yang tingginya masih berada di bawah garis 

pada pengukuran pertama diestimasi umurnya menggunakan tahapan 
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a. Sebagai referensi dipilih bambu muda yang tinggi mula

rendah untuk masing-masing jeni

pengukuran pertama diasumsikan berumur nol hari (

b. Umur batang bambu yang lain selanjutnya diestimasi menggunakan 

persamaan terpilih, yaitu waktu (

tinggi estimasi terbaik (

c. Umur batang bambu pada pengukuran selanjutnya adalah 

waktu pengukuran. 

Gambar 3 Kurva pertumbuhan bambu yang telah dikoreksi dengan estimasi umur bambu 
saat pengukuran pertam
ampel, beserta kurva kecepatan pertumbuhannya. 

Hasil PPM IPB 2014

Sebagai referensi dipilih bambu muda yang tinggi mula-mula bernilai paling 

masing jenis. Bambu muda dengan tinggi terendah saat 

pengukuran pertama diasumsikan berumur nol hari (t0 = 0 hari).

Umur batang bambu yang lain selanjutnya diestimasi menggunakan 

persamaan terpilih, yaitu waktu (t0) ketika batang bambu referensi mencapai 

asi terbaik ( ) bagi setiap batang bambu tersebut.

Umur batang bambu pada pengukuran selanjutnya adalah t0 ditambah dengan 

Kurva pertumbuhan bambu yang telah dikoreksi dengan estimasi umur bambu 
saat pengukuran pertama (t0): (a) hitam, (b) tali, (c) betung, (d) mayan, dan (e) 
ampel, beserta kurva kecepatan pertumbuhannya. 

0N̂

mula bernilai paling 

s. Bambu muda dengan tinggi terendah saat 

Umur batang bambu yang lain selanjutnya diestimasi menggunakan 

) ketika batang bambu referensi mencapai 

ditambah dengan 

Kurva pertumbuhan bambu yang telah dikoreksi dengan estimasi umur bambu 
): (a) hitam, (b) tali, (c) betung, (d) mayan, dan (e) 
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Sesuai dengan prosedur tersebut maka diperoleh umur pada saat 

pengukuran pertama (t0) masing-masing batang bambu sebagaimana disajikan 

pada Tabel 4. Model terpilih (Tabel 4) kemudian diplotkan bersama-sama 

dengan data observasi menjadi grafik kurva pertumbuhan (Gambar 3). Data 

observasi umur batang bambu pada Gambar 3 merupakan hasil penjumlahan t0

dengan waktu pengukuran.

Tabel 4 Estimasi umur (t0) (hari) pada pengukuran pertama masing-masing batang 
bambu

Jenis 
bambu

Umur pada pengukuran pertama (t0) (hari) untuk batang bambu ke-
1 2 3 4 5 6

Hitam 6,63 9,85 0,00 100,75 >365 >365
Tali 10,08 0,00 8,56 >365 93,74 66,89
Betung 2,38 4,57 0,00 98,79 >365 -
Mayan 0,00 1,58 5,13 110,78 >365 -
Ampel 2,00 9,41 0,00 >365 >365 -

Seperti terlihat pada Gambar 3, pertumbuhan tinggi kelima jenis bambu 

yang diteliti memiliki pola yang serupa, yaitu:

a. Tinggi bambu pada usia muda meningkat secara eksponensial, yaitu 

bertambah dengan kecepatan yang semakin meningkat. Percepatan 

pertumbuhan pada fase ini bernilai positif. Percepatan pertumbuhan bambu 

terus menurun seiring dengan bertambahnya umur. Fase muda terjadi sejak 

rebung mulai muncul di atas permukaan tanah hingga berumur 23–39 hari. 

b. Pada titik tertentu, percepatan pertumbuhan bernilai nol. Pada titik ini bambu 

tumbuh dengan kecepatan tetap (konstan), lalu mulai melambat setelah 

melampauinya. Ketika tumbuh dengan kecepatan tetap, kurva pertumbuhan 

berbentuk linier sehingga sesuai dengan laporan Husch et al. (1982) fase ini 

disebut dengan fase transisi. Kurva pertumbuhan pada penelitian ini dibangun 

dengan persamaan matematis yang kontinyu sehingga kecepatan konstan 

hanya terjadi pada satu titik, yaitu tepat pada titik belok kurva. Di atas titik 

belok kurva, pertumbuhan terjadi dengan kecepatan yang diperlambat hingga 

suatu saat pertumbuhan terhenti. Periode ketika pertumbuhan terjadi dengan 

kecepatan yang diperlambat, disebut dengan fase sedang pada penelitian ini.

c. Pada saat mencapai umur tua, tinggi bambu relatif konstan, yaitu ketika kurva 

mendekati batas asymptote-nya. Bambu tidak lagi bertambah tinggi karena 
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pertumbuhan hampir 0 (nol) ketika mendekati nilai asymptote-nya. Bruce dan 

Schumacher (1950) mengklasifikasikan fase ini sebagai fase tua, yaitu saat 

kurva stabil menuju titik asymptote tertentu. Fase tua ini dicirikan dengan 

kurva yang relatif mendatar. Sesuai dengan Gambar 3, fase tua dicapai setelah 

bambu berumur lebih dari 110–264 hari. 

Bambu Hitam 

Bambu hitam (G. Atroviolaceae), merupakan bambu yang berkesan mewah 

karena memiliki ornamen sangat indah. Bambu hitam berasal dari Jawa dan 

Sumatra, memiliki akar sympodial (Widjaja 2001), dan tumbuh dalam rumpun 

sehingga kanopinya berbentuk bulat. Widjaja (2001) juga melaporkan bahwa 

buluh bambu hitam cukup kuat dan awet, tinggi buluh dapat tumbuh hingga 

mencapai 15 m, pelepah buluh (selubung batang) tertutup bulu hitam sampai 

coklat dan mudah luruh. Tinggi rata-rata maksimum bambu hitam pada penelitian 

ini adalah 12,25 m yang dicapai ketika berumur lebih dari 139 hari.

Bambu hitam muda tumbuh cukup cepat, yaitu mencapai tinggi 429 cm 

dalam waktu 24 hari, sehingga rata-rata kecepatan pertumbuhannya adalah              

17,8 cm/hari. Kecepatan pertumbuhan bambu hitam muda pada awal pengukuran 

adalah 6,48 cm/hari, lalu meningkat pada hari berikutnya. Puncak kecepatan 

pertumbuhan, yaitu 28,38 cm/hari dicapai pada umur 24 hari dan mulai melambat 

sesudahnya. Bambu muda muncul berupa rebung yang tumbuh di sekeliling 

rumpun. Rebung berwarna hijau kehitaman dengan ujung jingga, berbentuk 

kerucut yang ditutupi oleh beberapa helai selubung batang. Selubung batang 

menempel pada buku bambu hitam sejak fase muda hingga akhir fase sedang, 

selanjutnya luruh setelah mencapai fase tua.  

Fase sedang pada pertumbuhan bambu hitam dimulai pada umur 25 hari, 

yang ditandai dengan mulai melambatnya kecepatan pertumbuhan. Pada fase 

sedang, selubung batang masih tetap menempel pada buku bambu, buluh 

berwarna hijau keunguan, dan tunas-tunas bakal cabang pada buku masih belum 

tampak. Fase sedang berakhir pada umur 138 hari ketika kecepatan pertumbuhan 

sudah sangat rendah, yaitu kurang dari 1 mm/hari. Dengan kecepatan 

pertumbuhan kurang dari 1 mm/hari, pertambahan tinggi sudah tidak nyata 
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sehingga bambu hitam berumur lebih dari 139 hari dapat dinyatakan telah 

memasuki fase tua.

Umur 139 hari merupakan awal fase tua pada pertumbuhan bambu hitam. 

Pada fase tua, bambu hampir tidak bertambah tinggi karena kecepatan 

pertumbuhannya sudah sangat lambat. Penampilan fisik bambu hitam pada fase 

tua ditandai dengan mulai luruhnya selubung batang dan buluh bambu berubah 

warna dari hijau keunguan menjadi ungu kehitaman dengan beberapa berkas garis 

berwarna hijau. Selubung batang pada akhirnya luruh seluruhnya, terlepas dari 

bukunya, sehingga buluh bambu hitam umumnya bersih dan terbuka seluruhnya. 

Luruhnya selubung batang meninggalkan bekas (scar) berupa gelang berwarna 

putih kekuningan yang melingkar pada buku. Saat tinggi maksimum, tunas-tunas 

pada buku bambu hitam mulai tumbuh menjadi cabang yang muncul mulai di ruas 

ke-7 sampai ruas ke-10 atau pada ketinggian 2–3 meter di atas permukaan tanah, 

dan berakhir hingga ujung buluh. Warna buluh bambu hitam menjadi semakin 

gelap dengan bertambahnya umur, namun kilauan (glossy) buluh yang sangat tua 

berkurang menjadi agak kusam dan terdapat noda keputihan di pangkal batang.

Bambu Tali 

Widjaja (2001) melaporkan bahwa bambu tali (G. apus) tumbuh di daerah 

tropis yang lembab dan juga di daerah yang kering. Fase muda pertumbuhan 

bambu tali dimulai sejak rebung muncul di atas permukaan tanah. Rebung 

berwarna hijau tertutup selubung batang dengan miang berwarna hitam hingga 

coklat. Bambu tali memiliki akar tinggal yang pendek (Clayton et al. 2006) 

sehingga rumpun rebung tumbuh sangat dekat di sekitar rumpunnya. Lebih lanjut 

hal ini menyebabkan rumpun bambu tali umumnya sangat rapat. Rebung tumbuh 

dengan kecepatan yang semakin tinggi dari umur 0 (nol) hari hingga mencapai 

kecepatan maksimumnya pada umur 23 hari. Pada awal pengukuran, kecepatan 

pertumbuhan bambu adalah 6,40 cm/hari dan meningkat menjadi 29,75 cm/hari 

pada umur 23 hari. Rata-rata kecepatan pertumbuhan pada fase muda adalah           

20,85 cm/hari.

Fase sedang bambu tali terjadi pada umur 24–109 hari. Pada fase sedang, 

bambu tumbuh dengan kecepatan yang melambat. Fase sedang terjadi ketika 
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tinggi bambu tali 480 cm hingga mencapai tinggi maksimumnya, yaitu 1181 cm.  

Kecepatan pertumbuhan bambu tali pada fase sedang dimulai dari 29,75 cm/hari 

(umur 24 hari), lalu melambat menjadi 1 mm/hari pada umur 109 hari. Batang 

bambu tali muda berwarna hijau dengan selubung batang berwarna cokelat muda

yang melekat erat pada buku. Selubung batang dilapisi miang berwarna hitam 

hingga cokelat tua.

Bambu tali yang melewati fase tua memiliki buluh berwarna hijau tua yang 

dimulai setelah berumur lebih dari 110 hari. Berbeda dengan bambu hitam, 

selubung batang pada bambu tali tetap tertempel pada bukunya meskipun telah 

melewati fase tua. Selubung batang umumnya hanya terbuka bagian ujungnya. 

Setelah mencapai tinggi maksimumnya (1181 cm), cabang-cabang mulai tumbuh 

pada tiap buku. Cabang bambu tali tumbuh mulai dari ketinggian ± 1 m di atas 

tanah (ruas ke-2 sampai ke-4) hingga ujung batang. Dalam satu buku dapat 

tumbuh beberapa cabang, namun hanya satu cabang dominan yang lebih besar 

daripada lainnya.   

Bambu Betung 

Fase muda bambu betung (D. asper) terjadi sejak rebung muncul di atas 

permukaan tanah hingga berumur 36 hari. Rebung bambu betung berwarna hitam 

kecoklatan. Pada awal pengukuran penelitian ini, rebung bambu betung tumbuh 

dengan kecepatan 4,5 cm/hari lalu meningkat hingga mencapai kecepatan 

maksimum 26,44 cm/hari pada umur 36 hari. Buluh bambu betung muda dapat 

mencapai ketinggian 641 cm pada umur 36 hari sehingga rata-rata kecepatan 

pertumbuhannya adalah 17,80 cm/hari.

Fase sedang bambu betung dimulai pada umur 37 hari, yang ditandai 

dengan melambatnya kecepatan pertumbuhan. Buluh bambu betung yang berada 

dalam fase sedang berwarna hijau dan selubung batang masih menempel pada 

buku. Selubung batang berwarna cokelat muda. Fase sedang berakhir pada umur 

140 hari, yaitu ketika bambu betung mencapai tinggi maksimumnya (14 m), dan 

kecepatan pertumbuhan sudah sangat lambat, yaitu kurang dari 1 mm/hari.

Setelah mencapai tinggi maksimumnya, fase tua pertumbuhan bambu 

betung dimulai yang ditandai dengan konstannya tinggi buluh. Pada fase tua 
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(lebih dari 141 hari), rambut-rambut tebal berwarna putih menyerupai akar 

tumbuh di bagian bawah setiap buku. Berbeda dengan bambu tali, selubung 

batang pada bambu betung meluruh seluruhnya. Buluh bambu betung tua 

berwarna hijau keputih-putihan, dan terdapat banyak noda putih di pangkal batang. 

Tunas-tunas pada tiap buku tumbuh menjadi beberapa cabang yang didominasi 

oleh satu cabang utama. Cabang-cabang tersebut mulai muncul pada ruas ke-                

(12–15), yaitu pada ketinggian ± 3 m di atas tanah hingga ujung buluh. Ketinggian 

bambu betung pada penelitian ini hanya mencapai 14 m, lebih rendah 6 m 

dibandingkan laporan Widjaja (2001) yang menyatakan bambu betung dapat 

mencapai ketinggian 20 m. 

Bambu Ampel 

Bambu ampel (B. vulgaris) dapat ditanam di daerah kering sampai basah, 

bahkan dapat terendam air (Sutiyono 1992). Rebung bambu ampel berwarna hijau 

kekuningan yang tertutup bulu berwarna hitam hingga cokelat. Rebung muncul di 

atas tanah dengan kecepatan pertumbuhan 7,4 cm/hari dan meningkat menjadi 

21,32 cm/hari pada umur 20 hari. Rata-rata kecepatan pertumbuhan pada 20 hari 

pertama adalah 18,42 cm/hari. Dransfield dan Widjaja (1995) melaporkan bahwa 

rebung bambu ampel dapat dimakan dan berkhasiat sebagai obat hepatitis.

Fase sedang bambu ampel dimulai pada umur 21 hari, yaitu ketika 

ketinggiannya mencapai 389 cm dan memasuki fase tua setelah berumur 264 hari. 

Pada fase sedang warna buluh hijau muda, lalu berubah menjadi hijau tua dan 

mengkilat pada umur tua. Selubung batang berwarna cokelat menempel pada 

buku, selanjutnya meluruh setelah memasuki fase tua. Buluh bambu ampel 

berambut hitam dan dilapisi lilin putih, namun setelah tua berubah menjadi halus 

tak berambut dan mengkilap. Buku bambu ampel berdiameter sedikit lebih besar 

daripada ruasnya sehingga bakal tunas terlihat tenggelam. Antara ruas satu dengan 

ruas berikutnya membentuk sudut sehingga buluh bambu ampel tidak lurus, yaitu 

berbentuk zigzag. Tunas pada buku bambu ampel tua tumbuh menjadi 2–5 cabang 

dengan salah satu cabang lebih besar daripada lainnya. Cabang mulai tumbuh 

pada ketinggian lebih dari 1,5 m di atas tanah (ruas ke-6). Tinggi rata-rata 

maksimum bambu ampel adalah 10,81 m, dan umumnya dimanfaatkan menjadi 
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sortimen berukuran 6–7 m di pasaran. Bambu ampel umumnya digunakan untuk 

bangunan non-permanen seperti perancak, atau konstruksi ringan seperti gubuk, 

kandang ternak, dan pagar. Buluh bambu ampel banyak dipergunakan untuk rakit, 

pikulan, dan perkakas rumah tangga.

Bambu Mayan

Rebung bambu mayan (G. robusta) mulai muncul di atas permukaan tanah 

pada musim hujan, dan tumbuh dengan kecepatan rata-rata 17,39 cm/hari. Fase 

muda dimulai dengan kecepatan pertumbuhan 3,95 cm/hari dan terus dipercepat 

seiring bertambahnya umur sehingga mencapai puncak kecepatan (26,81 cm/hari) 

pada umur 39 hari. Widjaja (1998) melaporkan bahwa rebung bambu mayan dapat 

dimakan sebagai sayuran.

Fase sedang bambu mayan dimulai pada umur 40 hari, yaitu ketika 

ketinggiannya 705 cm, dan memasuki fase tua pada umur 141 hari dengan tinggi 

buluh 14,50 m. Buluh bambu mayan lurus, berwarna hijau terang, dilapisi miang 

berwarna coklat merata pada permukaan batang. Selubung batang berwarna 

cokelat, sebagian tertutup miang berwarna hitam. Selubung batang pada bambu 

tua mudah luruh terutama di bagian ujung buluh, sedangkan pada bagian pangkal 

selubung batang masih tetap menempel. Percabangan terjadi pada ketinggian                 

± 2 m ke atas, yaitu sebanyak 8–11 cabang tiap buku. Satu cabang dominan lebih 

besar daripada lainnya.  

KESIMPULAN

Kurva pertumbuhan berbentuk sigmoid, menunjukkan bahwa bambu 

mengalami fase muda, fase transisi dan fase tua dalam pertumbuhannya. Kurva 

pertumbuhan eksponensial yang dimodifikasi dengan fungsi nonlinier terbukti 

cukup baik untuk mengepas kurva pertumbuhan bambu meskipun data diperoleh 

dari dua kategori, yaitu time series (longitudinal) dan cross sectional (panel). 

Modifikasi kurva eksponensial dengan fungsi kuadrat logaritma menghasilkan 

kurva pertumbuhan terbaik untuk bambu betung, mayan, dan tali sedangkan yang 

terbaik untuk bambu hitam dan ampel adalah fungsi kuadrat. Tinggi maksimum 
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rata-rata bambu hitam dicapai pada umur 139, tali 110, betung 141, ampel 264, 

dan mayan 142 hari.  
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ABSTRAK

Margarin merupakan emulsi water in oil yang mengandung minimal 80% lemak dan 
maksimum 18% air. Penggunaan minyak sawit merah pada pembuatan margarin dinilai 
menguntungkan karena kandungan karotenoid yang tinggi dan memberikan warna alami 
pada produk margarin yang dihasilkan. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi karakteristik fisiko-kimia margarin yang diproduksi pada skala pilot plant
dengan penambahan minyak sawit merah dan fat powder serta mengevaluasi karakterisik 
sifat fisik dan sensori pound cake dan roti manis menggunakan margarin minyak sawit 
merah. Margarin dengan penambahan minyak sawit merah memiliki karakteristik 
bilangan iod sebesar 49,80 g I2/100 g minyak, asam lemak bebas 0,18%, bilangan 
peroksida 3,00 meq O2/Kg minyak, kadar air 9,73%, slip melting point 35,036,0 °C, 
kadar beta karoten 98,17 ppm, kadar garam 0,5%, nilai SFC 52,0247,41% dan creaming 
value sebesar 215 mL/100 g. Aplikasi margarin minyak sawit merah memberikan 
pengaruh terhadap tinggi, diameter, dan warna produk yang dihasilkan (pound cake dan 
roti manis), hasil uji sensori pound cake menunjukkan atribut aroma terdeteksi agak 
lemah, atribut tekstur moistness menjadi kuat sedangkan atribut flavor terdeteksi pada 
intensitas agak kuat dan agak lemah. Profil sensori roti manis dengan penambahan 
margarin MSM memberikan pengaruh pada atribut aroma fermentasi dengan intensitas 
agak kuat dan memperbaiki atribut tekstur (smoothness dan softness). 

Kata kunci : Fat powder, margarin, minyak sawit merah, pound cake, roti manis.

ABSTRACT

Margarine is a water in oil emulsion which contained a minimum 80% fat and a minimum 
of 18% water. The use of red palm oil in production of margarine is considered beneficial 
because of the high carotenoid content and provide natural color to the margarine product. 
The objective of this study was to evaluated physicochemical characteristic margarine 
with addition of red palm oil and fat powder at pilot plant scale and physic-sensory 
characteristic of pound cake and sweet bread produced by using margarine red palm oil as 
the ingredient. Red palm oil margarine has characteristic iodine number of 49.80 I2/100 g 
of oil, free fatty acid 0.18%, peroxide value 3.00 meq O2/Kg of oil, water content 9.73%, 
slip melting point 35.036.0 °C, beta carotene content 98.17 ppm and salt content 0.5% 
with SFC value 52.0247.41% and creaming value 215 mL/100 g. Application red palm 
oil margarine give effect to the height, diameter and color of the resulting product (pound 
cake and sweet bread), pound cake sensory test results show a rather weak detectable 
aroma attributes, texture attributes (moistness) becomes stronger while the flavor 
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attributes were detected in a rather strong and rather weak intensity. Sensory profile of 
sweet bread with addition of red palm oil margarine give effect to the fermentation aroma 
attributes rather strong intensity and improve the texture attributes (smothness and 
softness).

Keywords : Fat Powder, margarine, pound cake, red palm oil, sweet bread.

PENDAHULUAN

Pengertian margarin menurut SNI 01-3541-2002 adalah produk makanan 

berbentuk emulsi (w/o), baik semipadat maupun cair, yang dibuat dari lemak 

makan dan atau minyak makan nabati, dengan atau tanpa perubahan kimia 

termasuk hidrogenasi, interesterifikasi, dan telah melalui proses pemurnian, 

sebagai bahan utama serta mengandung air dan bahan tambahan pangan yang 

diizinkan. Margarin dengan berbagai titik leleh untuk produk bakeri dihasilkan 

dari minyak nabati. Beberapa penelitian produksi margarin dari sumber bahan 

baku minyak nabati telah dilakukan diantaranya produksi margarin menggunakan 

minyak kacang pinus dan palm stearin (Adhikari et al. 2010), palm olein dan 

minyak kedelai (Zaeroomali et al. 2014), refined, bleached, dan deodorized

(RBD) canola oil dan RBD palm stearin (Goli et al. 2009). Dalam formulasi 

margarin, jenis lemak dan minyak dianggap bahan yang paling penting, karena 

minyak dan lemak merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan kualitas 

produk jadi. Jenis minyak yang digunakan memiliki pengaruh terhadap 

karakteristik kristalisasi selama produksi margarin. Pada penelitian ini lemak dan 

minyak yang digunakan adalah refined bleached and deodorized palm oil

(RBDPO), minyak sawit merah dan fat powder.

Minyak sawit merah (MSM) merupakan produk hasil ekstraksi dari buah 

sawit dengan warna merah-jingga yang berasal dari kandungan α-dan β-

karotennya yang tinggi, sekitar 0,08% (b/b) dari minyak sawit kasar. Kandungan 

total karoten dalam MSM adalah 545 ppm, β-karoten telah lama diketahui sebagai 

provitamin A yang didalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. MSM dapat 

digunakan menjadi bahan baku produk dan diaplikasikan sebagai suplemen dan 

fortifikan atau ingredien pangan. Beberapa aplikasi MSM antara lain pada produk 

margarin, salad dressing, curries, saus, dan makanan lainnya dan memberikan 

warna menarik pada kentang goreng (Nagendran et al. 2000). Penggunaan MSM 
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pada pembuatan margarin dinilai menguntungkan karena kandungan karotenoid 

yang tinggi pada MSM memberikan warna alami dan kandungan provitamin A 

pada produk margarin yang dihasilkan. Sedangkan fat powder yang dibuat dari 

campuran fully hydrogenated palm oil dan soft stearin MSM dengan 

perbandingan tertentu merupakan lemak/minyak yang telah mengalami proses 

pengecilan ukuran sehingga mudah disimpan, mudah ditangani, dan dapat 

meningkatkan distribusi lemak dalam adonan sehingga dapat meningkatkan 

tekstur, mouthfeel, dan creaminess produk yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik fisiko-kimia 

margarin yang diproduksi pada skala pilot plant dengan penambahan minyak 

sawit merah dan fat powder serta mengevaluasi karakterisik sifat fisik dan sensori 

pound cake dan roti manis menggunakan margarin MSM.

METODE PENELITIAN

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah RBDPO, perisa 

margarin, butylated hydroxyanisole (BHA), mono distilled, lesitin, air, garam, 

asam sitrat untuk pembuatan margarin skala pilot plant disupply oleh PT. Salim 

Ivomas Pratama, Tbk, MSM, dan fat powder diproduksi oleh SEAFAST Center-

IPB, semua pelarut dan reagen yang digunakan untuk standar analisis. Aplikasi 

margarin pada produk pound cake dan roti manis menggunakan bahan tepung 

terigu protein tinggi, tepung terigu protein rendah, ragi, susu bubuk, gula, telur, 

icing sugar, garam, dan bread improver.

Peralatan yang digunakan adalah satu unit alat produksi margarin skala pilot 

plant dengan kapasitas 50 kg, oven, proofer, mixer, sedangkan untuk analisis 

fisikokimia margarin dan produk aplikasi antara lain Tintometer Colorimeter

(Lovibond, Model F), NMR Analyzer (Bruker, MQ 20), Waterbath, Hotplate, 

tabung kapiler, termometer, tabung SFC, chromameter (CR300 Minolta), dan 

peralatan gelas lainnya.

Proses Pembuatan Margarin Skala Pilot Plant

Margarin diproduksi dengan cara mencampurkan fase minyak (RBDPO 

67,85%, MSM 9,58%, fat powder 3,76%, perisa margarin, BHA dan mono 
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distilled) dengan fase air (air, garam, dan asam sitrat) dalam tangki berkapasitas 

50 kg. Pencampuran dilakukan selama 30 menit dengan suhu 55 °C, setelah waktu 

pencampuran tercapai, campuran dialirkan melalui pipa ke dalam tabung 

pendingin #1 dengan kecepatan pengadukan 490 rpm dalam tabung pada suhu 

setting 39,5 °C, campuran dialirkan kembali ke tabung pendingin #2 dengan 

kecepatan pengadukan 490 rpm pada suhu 32,1 °C, kemudian campuran dialirkan 

kembali ke dalam tabung pendingin #3 dengan kecepatan pengadukan 490 rpm 

pada suhu 28,1 °C. Campuran dialirkan ke pin rotor dengan kecepatan 

pengadukan 100 rpm dan margarin siap ditampung dalam wadah (dengan suhu 

filling berkisar 28,1 °C). Proses produksi margarin mengacu pada prosedur 

standar yang dilakukan oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk. 

Karakteristik Bahan Baku RBDPO, MSM, Fat Powder dan Produk 
Margarin

Karakteristik fisiko kimia bahan baku dan produk margarin yang diamati 

adalah bilangan iod (AOCS Cd 1b-87), bilangan peroksida (AOCS Cd 8-53), 

asam lemak bebas (AOCS Ca 5a-40), warna (AOCS Cc 13e-92), slip melting 

point (AOCS Cc 3-25), nilai solid fat content (SFC) (AOCS Cd 16b-93), kadar 

garam (AOAC 960.29), kadar air (AOCS Ca 2b-38) dan kandungan karoten 

(PORIM 1995). Pengamatan nilai SFC juga dilakukan pada 3 sampel margarin 

komersial, yaitu margarin komersial A, margarin komersial B, dan margarin 

komersial C.

Evaluasi Margarin MSM dan Aplikasinya pada Produk Pound Cake dan 
Roti Manis

Proses pembuatan pound cake dilakukan dengan mencampurkan 500 g 

margarin dan 500 g icing sugar ke dalam mangkuk mixer dan diaduk dengan 

kecepatan sedang selama 10 menit, kemudian tambahkan telur dan tepung terigu 

protein rendah masing-masing sebanyak 500 g aduk dengan kecepatan rendah 

selama 1,5 menit. Olesi loyang pound cake dengan margarin, selanjutnya adonan 

cake dituang ke dalam loyang dan dipanggang dalam oven selama 38 menit pada 

suhu 170175 °C (atas) dan 160165 °C (bawah). Pound cake dikeluarkan dari 

dalam oven dan didinginkan selama 1015 menit. Parameter yang diamati adalah 
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specific grafity adonan, creaming value, tinggi cake, warna cake, dan evaluasi 

sensori. 

Pembuatan roti manis dilakukan dengan cara mencampurkan 1000 g tepung 

terigu protein tinggi, 200 g gula, 20 g ragi, 20 g susu full cream bubuk, dan 5 g 

bread improver ke dalam mangkuk mixer dan diaduk pada kecepatan rendah 

selama 1 menit. Selanjutnya ditambahkan 100 g telur, 480500 g air dingin secara 

perlahan sambil diaduk dengan kecepatan rendah selama 1 menit dan dilanjutkan 

dengan kecepatan sedang selama 2 menit. Kemudian tambahkan 175 g margarin 

dan 12 g garam ke dalam adonan. Lanjutkan pengadukan dengan kecepatan 

sedang selama 3 menit dan kecepatan tinggi 45 menit atau hingga terbentuk 

adonan kalis. Adonan diistirahatkan selama 10 menit, kemudian udara 

dikeluarkan. Selanjutnya, setiap adonan roti ditimbang 50 g dan dibulatkan, 

diistirahatkan selama 10 menit. Setelah diratakan dan dibulatkan kembali, adonan 

kemudian disimpan dalam loyang yang telah diolesi margarin. Adonan roti 

dimasukkan ke dalam proffer selama 60 menit. Setelah itu adonan siap 

dipanggang dengan suhu 170 °C (atas) dan 180 °C (bawah) selama 12 menit. Roti 

dikeluarkan dari dalam oven dan didinginkan selama 20 menit. Parameter yang 

diamati adalah tinggi dan diameter roti manis, warna roti, dan evaluasi sensori. 

Metode evaluasi sensori yang digunakan adalah uji deskriptif (skoring 17) oleh 

10 orang panelis terlatih dari SEAFAST Center. Aplikasi margarin pada pound 

cake dan roti manis juga dilakukan menggunakan margarin komersial, yaitu 

margarin komersial A, margarin komersial B, dan margarin komersial C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Bahan Baku RBDPO, MSM, Fat Powder, dan Produk 
Margarin

Hasil analisis karakteristik fisikokimia bahan baku menunjukkan bahwa 

RBDPO yang digunakan memiliki bilangan iod sebesar 52,5 g I2/100 g minyak, 

asam lemak bebas 0,04%, bilangan peroksida 1,18 meq O2/Kg minyak, kadar air 

0,03%, dan slip melting point 37,8 °C, untuk bahan baku MSM memiliki nilai 

bilangan iod 57,5 g I2/100 g minyak, asam lemak bebas 0,15%, bilangan 

peroksida 4,2 meq O2/Kg minyak, kadar air 0,06%, dan kandungan beta karoten 
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290,7 ppm, sedangkan bahan baku fat powder memiliki bilangan iod 12,3 g              

I2/100 g minyak, asam lemak bebas 1,02%, slip melting point 56,8 °C dan 

kandungan beta karoten 51,38 ppm. Karakteristik bahan baku yang digunakan 

berpengaruh terhadap karakteristik produk margarin yang dihasilkan, dimana hasil 

pengukuran warna menggunakan Lovibond tintometer menunjukkan bahwa warna 

margarin memiliki intensitas lebih tinggi, yaitu 6,2R dibandingkan dengan 

margarin standar yang umumnya 2,3R. Intensitas warna yang tinggi ini berkaitan 

dengan kandungan beta karoten pada margarin MSM sebesar 98,17 ppm. Kadar 

asam lemak bebas margarin MSM memiliki nilai sebesar 0,18% dengan 

kandungan bilangan asam sebesar 0,41 mg KOH/g minyak. Nilai ini lebih tinggi 

dibandingkan margarin komersial B, hal ini dapat disebabkan oleh tingginya 

kandungan asam lemak bahan baku MSM yang digunakan. Kadar air dan kadar 

garam margarin MSM memiliki nilai sebesar 9,73 dan 0,50%, sedangkan nilai 

SMP berada pada kisaran 35,036,0 °C (Tabel 1). Pengukuran kadar garam yang 

dilakukan pada penelitian ini menggunakan salt meter. Berdasarkan SNI 01-3541-

2002 tentang syarat mutu margarin, produk margarin MSM pada penelitian ini 

memenuhi syarat mutu margarin siap makan dilihat dari keadaan bau, warna, rasa 

yang dapat diterima dan karakteristik kadar air dibawah 18% serta nilai bilangan 

asam di bawah 4 mg KOH/g minyak. 

Tabel 1 Karakteristik fisikokimia bahan baku RBDPO, MSM, fat powder, margarin MSM 
dan margarin komersial

Parameter RBDPOa MSMa Fat Powdera Margarin
MSM Komersial B

Warna Lovibond 3/8” 1,7R 11,8R 6,2R 4,8R
Bilangan iod (g I2/100 g 
minyak)

52,5 57,5 12,3 49,80 44,55

Asam lemak bebas (%) 0,04 0,15 1,02 0,18 0,10
Bilangan peroksida (meq 
O2/Kg oil)

1,18 4,2 - 3,00 4,99

Kadar air (%) 0,03 0,06 - 9,73 13,93
Slip melting point (°C) 37,8 - 56,8 35,036,0 34,035,0
Beta karoten (ppm) - 290,7 51,38 98,17 25,04
Kadar garam (%) 0,50 1,00

Sumber : aR&D Departement PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk.

Karakteristik fisik produk margarin yang diamati adalah nilai SFC. Nilai 

SFC merupakan sifat fisik yang menjelaskan jumlah fraksi padatan dalam 

minyak/lemak pada suhu tertentu yang memengaruhi sifat fisik seperti 
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kemampuan oles, konsistensi, stabilitas, dan pengaruh sifat sensori (Augusto et al. 

2012). Profil SFC pada Gambar 1 menunjukkan bahwa bahan baku MSM 

mengalami penurunan nilai SFC yang lebih tajam dibandingkan dengan produk 

margarin. Produk margarin MSM memiliki nilai SFC 52,0247,41% pada suhu 

510 °C yang menunjukkan sifat daya oles yang baik pada suhu refri dan mulai 

mengalami penurunan yang tajam dari suhu 2040 °C, sedangkan pada margarin 

komersial memiliki nilai SFC antara 55,0157,63% pada suhu 5 °C dan 

mengalami penurunan yang tajam dari suhu 1540 °C. Nusantoro et al. (2013) 

menyatakan bahwa nilai SFC pada suhu 510 °C harus memiliki nilai di atas 32% 

mengindikasikan daya oles yang baik pada suhu refri. Untuk margarin pada 

produk bakeri, nilai SFC pada suhu 10 dan 20 °C akan menentukan kekerasan 

pada produk akhir, margarin MSM memiliki nilai SFC 26,0418,27% pada suhu 

2025 °C yang menunjukkan stabilitas produk margarin yang baik karena 

memiliki nilai SFC diatas 10%. Nilai SFC pada suhu tinggi antara 3537 °C 

menggambarkan sifat fisik dalam mulut dan kemampuan untuk melepaskan aroma 

selama meleleh (Nusantoro et al. 2013). Produk margarin MSM memiliki nilai 

SFC yang rendah pada suhu tinggi, yaitu dibawah 10% untuk mencegah produk 

terasa kasar, berpasir di dalam mulut selama konsumsi.

Sumber: Sampel RBDPO, MSM, dan Fat Powder dari R&D Departement PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk

Gambar 1 Profil SFC bahan baku, margarin MSM dan margarin komersial.

Evaluasi Margarin MSM dan Aplikasinya pada Produk Pound Cake dan 
Roti Manis

Analisis warna menggunakan chromameter menunjukkan nilai-nilai 
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0100, kecerahan dikatakan meningkat dengan meningkatnya nilai L. Nilai L 

pada margarin MSM memiliki tingkat kecerahan paling rendah, yaitu sebesar 

81,27, jika dibandingkan dengan margarin komersial yang berada pada kisaran 

86,2286,60, demikian pula dengan nilai Hue dari margarin MSM, yaitu sebesar 

85,90 lebih rendah dibandingkan margarin komersial. Nilai Hue berhubungan 

dengan atribut warna kemerahan, kehijauan, dan lain-lain. Pengukuran nilai a 

pada margarin MSM menunjukkan warna merah yang paling tinggi, yaitu sebesar 

5,67 dan bernilai positif, dibandingkan dengan intensitas warna merah pada 

margarin komersial yang berkisar antara 0,231,79, nilai a ini menggambarkan 

tingkat kemerahan dan kehijauan yang berkisar antara (-80)(100), dimana nilai a 

negatif menunjukkan warna hijau dan nilai a positif menunjukkan warna merah. 

Nilai b menunjukkan tingkat kekuningan dan kebiruan berkisar antara(-80)(70), 

nilai b negatif menunjukkan warna kebiruan dan nilai b positif menunjukkan 

warna kekuningan, hasilnya menunjukkan margarin MSM memiliki intensitas 

warna kuning paling tinggi, yaitu sebesar 77,9. Gambar margarin MSM hasil 

produksi skala pilot plant dapat dilihat pada Gambar 2. Nilai C pada margarin 

MSM memiliki nilai 78,17, nilai ini menunjukkan tingkat kekuatan/kemurnian 

sebuah warna, semakin tinggi nilai intensitasnya maka akan semakin cemerlang 

warna tersebut yang berarti akan semakin murni warna tersebut.

Gambar 2 Margarin MSM produksi skala pilot plant.

Creaming value merupakan salah satu pengukuran yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan margarin untuk memerangkap udara dalam adonan kue 

(aerasi) dan merupakan indikator volume dan tekstur kue selama pemanggangan 
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(O’Brien 2009). Pengukuran creaming value menunjukkan bahwa margarin MSM 

memiliki nilai sebesar 215 mL/100 g setelah 30 menit waktu pengadukan, 

sedangkan pada margarin komersial creaming value memiliki nilai sebesar 200 

dan 220 mL/100 g setelah 30 menit pengadukan (Gambar 3).

Gambar 3 Creaming value margarin MSM dan komersial.

Aplikasi margarin MSM dilakukan pada produk pound cake dan roti manis. 

Jumlah udara yang terperangkap pada adonan dapat ditentukan dengan mengukur 

spesific gravity adonan (Jyotsna et al. 2004). Pengukuran specific gravity dapat 

dilakukan dengan cara membagi berat adonan dengan berat volume air yang sama. 

Hasil analisis specific gravity campuran fat dan icing pada sampel pound cake

dengan margarin MSM menunjukkan nilai yang lebih tinggi, yaitu sebesar            

0,65 g/mL dibandingkan dengan margarin komersial yang berada pada kisaran 

nilai 0,430,60 g/mL, sedangkan pada nilai specific gravity adonan pound cake

dengan margarin MSM memiliki nilai sebesar 0,83 g/mL artinya udara lebih 

banyak terperangkap pada adonan pound cake. Nilai specific gravity ini 

berhubungan dengan proses pembentukan struktur crumb atau tekstur cake yang 

dihasilkan. Penggunaan margarin berpengaruh terhadap penambahan tinggi cake 

yang dihasilkan, pada sampel pound cake dengan margarin MSM dan margarin 

komersial C memiliki tinggi cake yang sama, yaitu 63,17 mm, sedangkan pound 

cake dengan margarin komersial A dan B masing masing memiliki tinggi 57,50 

dan 61,33 mm (Gambar 4).

Hasil analisis warna pada sampel pound cake menunjukkan bahwa 

penggunaan margarin MSM memengaruhi intensitas warna kuning yang 
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ditunjukkan dengan nilai b yang lebih tinggi, yaitu sebesar 55,92 dibandingkan 

dengan pound cake dengan margarin komersial yang memiliki intensitas warna 

kuning pada kisaran 44,4248,17. 

Gambar 4 Pound cake.

Atribut aroma yang diuji terhadap produk pound cake adalah aroma 

margarin, aroma telur, dan aroma manis, hasil pengujian sensori menunjukkan 

penambahan margarin MSM memengaruhi profil aroma pound cake yang 

dihasilkan. Ketiga atribut aroma yang diujikan terdeteksi agak lemah pada sampel 

pound cake dengan margarin MSM, sedangkan pound cake dengan margarin 

komersial memiliki atribut aroma yang agak kuat. Uji atribut tekstur terdiri dari 

smoothness, softness, dan moistness. Penggunaan margarin MSM pada sampel 

pound cake memengaruhi atribut tekstur moistness yang terdeteksi kuat 

dibandingkan penggunaan margarin komersial, sedangkan untuk 2 atribut lainnya 

memiliki intensitas smoothness dan softness yang sama. Flavor gurih, manis, dan 

margarin terdeteksi dengan intensitas yang agak kuat dan kuat pada sampel pound 

cake dengan margarin komersial, sedangkan pound cake dengan margarin MSM 

terdeteksi pada intensitas antara agak kuat dan agak lemah. Profil sensori pound 

cake dapat dilihat pada Gambar 5. 

Aplikasi margarin pada roti manis memengaruhi tinggi dan diameter roti 

manis yang dihasilkan, roti manis dengan penambahan margarin MSM memiliki 

tinggi sebesar 47,5 mm lebih tinggi dibandingkan roti manis dengan penambahan 

margarin komersial dengan kisaran tinggi 45,046,7 mm, sedangkan diameter roti 

manis dengan margarin MSM memiliki diameter sebesar 82,8 mm. Hasil analisis 
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warna menunjukkan roti manis dengan penambahan margarin MSM memberikan 

nilai kecerahan serta intensitas warna kuning yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan roti manis dengan penambahan margarin komersial yang ditandai dengan 

nilai L sebesar 86,58 dan nilai b sebesar 33,04, sedangkan roti manis dengan 

margarin komersial memiliki tingkat kecerahan dengan nilai L antara 79,3285,70 

dan intensitas warna kuning dengan nilai b antara 26,4929,27 (Gambar 6).

Gambar 5 Profil sensori pound cake.
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Gambar 6 Roti manis.

Gambar 7 Profil sensori roti manis.
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Profil sensori roti manis pada atribut aroma yang dapat dilihat pada              

Gambar 7 menunjukkan bahwa penambahan margarin MSM memengaruhi aroma 

fermentasi pada roti manis dengan intensitas agak kuat, namun untuk atribut 

aroma tepung dan aroma telur terdeteksi dengan intensitas antara agak kuat dan 

agak lemah. Roti manis dengan penambahan margarin komersial menunjukkan 

atribut aroma fermentasi, aroma tepung dan aroma telur dengan intensitas antara 

agak kuat dan agak lemah. Pengujian sensori atribut tekstur menunjukkan bahwa 

penambahan margarin MSM pada produk roti memperbaiki tekstur smoothness

dan softness pada intensitas yang kuat, sedangkan atribut moistness dan elasticity

roti manis dengan penambahan margarin MSM memiliki intensitas yang sama 

dengan roti manis dengan penambahan margarin komersial, yaitu pada intensitas 

agak kuat, untuk atribut flavor fermentasi dan asin terdeteksi dengan intensitas 

agak lemah pada sampel roti manis dengan margarin MSM sama halnya dengan 

penambahan margarin komersial. Flavor manis dan gurih pada roti manis dengan 

penambahan margarin MSM memiliki intensitas antara agak kuat dan agak lemah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa margarin dapat dibuat dengan 

penambahan minyak sawit merah dan fat powder. Margarin dengan penambahan 

MSM memiliki karakteristik bilangan iod sebesar 49,80 g I2/1000 g minyak, asam 

lemak bebas 0,18%, bilangan peroksida 3,00 meq O2/Kg minyak, kadar air 9,73%, 

Slip Melting Point 35,036,0 °C, kandungan beta karoten sebesar 98,17 ppm, 

kadar garam 0,5%, nilai SFC 52,0247,41% pada suhu 510 °C yang 

menunjukkan sifat daya oles yang baik dan creaming value sebesar 215 mL/100 g. 

Aplikasi margarin MSM pada produk pound cake dan roti manis memberikan 

pengaruh terhadap tinggi, diameter, dan warna produk yang dihasilkan, hasil uji 

sensori pound cake menunjukkan atribut aroma (margarin, telur, dan manis) 

terdeteksi agak lemah, atribut tekstur moistness menjadi kuat sedangkan atribut 

flavor terdeteksi pada intensitas agak kuat dan agak lemah dibandingkan cake

dengan penambahan margarin komersial. Profil sensori roti manis dengan 

penambahan margarin MSM memberikan pengaruh pada atribut aroma fermentasi 

dengan intensitas agak kuat dan memperbaiki atribut tekstur (smoothness dan 

softness).
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ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah dalam cakupan wilayah 
pengelolaan perikanan (WPP 573). yang mengintroduksikan perikanan pancing tonda 
dengan alat bantu rumpon untuk pemanfaatan sumber daya ikan tuna. Hasil kajian Rohit 
dan Rammohan (2009), telah menyatakan dampak negatif kegiatan pancing tonda 
terhadap sumber daya ikan tuna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika 
perkembangan perikanan pancing tonda di PPP Sadeng DI Yogyakarta. Secara spesifik 
bertujuan untuk 1) mendeskripsikan perkembangan perikanan pancing tonda, 2) mela-
kukan pendugaan terhadap stok sumber daya ikan tuna, 3) menentukan musim 
penangkapan ikan tuna, 4) menentukan kebijakan yang tepat untuk pengelolaan sumber
daya ikan tuna secara berkelanjutan. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Peng-gunaan 
pancing tonda dengan alat bantu rumpon di perairan DI Yogyakarta telah dapat 
meningkatkan produksi ikan tuna yang didaratkan di PPP Sadeng. Peningkatan produksi 
ini perlu diwaspadai terhadap upaya berlebih dalam pemanfaatan sumber daya ikan tuna; 
2) Potensi sumber daya tuna di DI Yogyakarta sekitar 441,75 ton per tahun, dengan effort 
optimum (Eopt) sebesar 755 trip penangkapan pancing tonda per tahun. Tingkat 
pemanfaatan sumber daya ikan tuna sudah termasuk dalam kondisi overfishing; 3) Musim 
penangkapan ikan tuna secara umum terjadi pada bulan AprilOktober, dengan 
puncaknya terjadi pada bulan Juli; 4) Penggunaan pancing tonda dengan alat bantu 
rumpon di perairan DI Yogyakarta perlu untuk segera dilakukan pengendalian, sebagai 
upaya dini untuk pengelolaan perikanan tuna secara berkelanjutan.

Kata kunci: Ikan tuna, musim penangkapan ikan, pancing tonda, Pelabuhan Perikanan 
Pantai Sadeng, pengelolaan perikanan berkelanjutan.

ABSTRACT

Yogyakarta provincial marine waters is one of the region within the fishery management 
area (WPP 573). Trolling with FADs tools have been introduced in these waters, to 
exploit of tuna resources. The study of Rohit and Rammohan (2009), has expressed its 
negative impact trolling for tuna resources. The study aims at examine of dynamics of 
fisheries trolling development in Sadeng Coastal Fishing Port, Yogyakarta. Specifically 
aims to 1) describe the development of trolling fishery, 2) estimate of the stock of tuna,        
3) determine the tuna fishing season, 4) determine the appropriate policy for the 
management of sustainable tuna resources. The study states that 1) The use of trolling 
with FADs in the water aids in Yogyakarta has been able to increase the production of 
tuna landed in Sadeng Coastal Fishing Port. Increased production should be aware of the 
excessive effort in the utilization of tuna resources; 2) The potential of the tuna resources 
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in Yogyakarta approximately 441.75 tons per year, with optimum effort (Eopt) of 755 
arrests trolling trip per year. The level of utilization of tuna resources are included in the 
over-fishing; 3) tuna fishing season generally occurs from April to October, with the peak 
occurred in July; 4) The use of trolling with FADs in waters tools Yogyakarta needs to be 
done immediately control, as an early attempt to sustainable management of tuna 
resources.

Keywords: Fishing season, Sadeng Coastal Fishing Port, sustainable management 
fisheries tuna fish, trolling.

PENDAHULUAN

Wilayah Pengelolaan Perikanan Samudera Hindia Selatan Jawa hingga 

sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat (WPP 

573) memiliki potensi sumber daya ikan tuna yang potensial, khususnya bigeye

(Thunnus obesus) dan madidihang (Thunnus albacares). Undang-Undang (UU) 

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan daerah provinsi dan 

kabupaten berhak untuk mengelola sumber daya ikan pada batas 12 mil dari garis 

pantai untuk provinsi dan 1/3 nya untuk kabupaten. Pemberlakuan UU tersebut 

menyebabkan daerah provinsi dan kabupaten yang ada di wilayah ini berupaya 

untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang ada dalam wilayah pengelolaannya, 

termasuk di dalamnya adalah sumber daya ikan tuna.

Sumber daya ikan tuna di perairan ini, secara umum dimanfaatkan dengan 

menggunakan unit penangkapan longline dan pancing tonda. Perikanan longline 

dan perikanan pancing tonda memiliki karakteristik yang berbeda. Perikanan 

longline merupakan perikanan skala besar dan padat modal, sementara itu 

perikanan pancing tonda tidak memerlukan modal yang besar. Penangkapan ikan 

tuna dengan unit pancing tonda menggunakan alat bantu rumpon. Rumpon 

berfungsi sebagai tempat berkumpulnya ikan, sehingga kegiatan operasi 

penangkapan ikan lebih efektif dan efisien. Untuk itu pancing tonda banyak 

diintroduksi oleh pemerintah daerah setempat.

Salah satu daerah yang mengintroduksikan pancing tonda untuk 

pemanfaatan sumber daya ikan tuna di WPP 573 adalah Daerah Istimewa (DI) 

Yogyakarta, dengan basis kegiatan perikanan tuna di Pelabuhan Perikanan Pantai 

(PPP) Sadeng. Aktivitas kegiatan perikanan pancing tonda di PPP Sadeng dimulai 

sekitar tahun 2000. Pemerintah daerah setempat mengkhususkan PPP Sadeng 
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sebagai basis pengembangan perikanan tuna. Pada awal pengembangannya, 

pemerintah DI Yogyakarta mendatangkan nelayan dari daerah lain untuk 

melakukan kegiatan usaha di PPP Sadeng sebagai nelayan Andon. Nelayan 

Andon sebagian besar berasal dari Cilacap dan Malang Jawa Timur.

Kegiatan perikanan tuna di PPP Sadeng merupakan kegiatan yang baru 

berkembang, dengan kekhususan untuk perikanan tuna di wilayah DI Yogyakarta. 

Sumber daya ikan tuna dimanfaatkan dengan menggunakan pancing tonda dengan 

alat bantu rumpon. Mengacu pada perkembangan perikanan pancing tonda seperti 

hasil kajian Rohit dan Rammohan (2009) yang menyatakan bahwa, sejak tahun 

2002 ekploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya ikan tuna dengan 

menggunakan pancing tonda telah dilakukan oleh nelayan lokal di perairan bagian 

Utara Andhra Pradesh sepanjang pantai Timur India. Eksploitasi masih berlanjut, 

beberapa hasil penelitian merekomendasikan pentingnya tindakan manajemen 

untuk kegiatan penangkapan ikan tuna yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal di atas, menarik untuk dikaji bagaimana perkembangan 

perikanan pancing tonda dengan alat bantu rumpon di perairan DI Yogyakarta ini. 

Apakah akan memberikan dampak seperti hasil kajian Rohit dan Rammohan 

(2009). Oleh karena itu, perlu segera dilakukan kajian sebagai upaya untuk dapat 

melakukan pengelolaan sumber daya perikanan tuna secara berkelanjutan. Hal ini 

juga sebagai upaya kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya ikan tuna. Pillai 

dan Satheeshkumar (2012) telah menyatakan bahwa, hasil tangkapan ikan tuna 

dari Perairan Samudera Hindia meningkat tajam pada periode 19801995, dan 

terus meningkat hinggga tahun 2005. Hasil tangkapan sekitar 1.201.465 ton per 

tahun, atau sekitar 26% dari hasil tangkapan tuna dunia, dengan tangkapan utama 

adalah cakalang dan yellowfin. Perairan Samudera Hindia bagian Barat 

menyumbang sekitar 78,2% dan bagian Timur 21,8% dari total produksi perairan 

Samudera Hindia. Stok tuna Samudera Hindia menunjukkan kondisi overfishing, 

dan IOTC telah membuat beberapa rekomendasi kebijakan untuk keberlanjutan 

sumber daya tuna. Kegiatan operasi penangkapan tuna telah menyebabkan 

dampak ekologi terhadap sumber daya. Pendugaan secara periodik terhadap 

potensi sumber daya tuna diperlukan untuk mencegah kecenderungan menu-

runnya industri penangkapan ikan tuna di perairan Samudera Hindia.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perkembangan perikanan 

pancing tonda di PPP Sadeng DI Yogyakarta. Secara spesifik bertujuan untuk              

1) mendeskripsikan perkembangan perikanan pancing tonda, 2) melakukan 

pendugaan terhadap stok sumber daya ikan tuna, 3) menentukan musim 

penangkapan ikan tuna, 4) menentukan kebijakan yang tepat untuk pengelolaan 

sumber daya ikan tuna secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan melalui survei lapang di PPP Sadeng (Gambar 1). 

Survei lapang dilakukan pada bulan Agustus 2014. Data yang dikumpulkan 

meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara 

dengan nelayan dan pemilik kapal. Data sekunder dikumpulkan dari Dinas

Perikanan dan Kelautan, PPP Sadeng, dan instansi lain yang terkait.

Gambar 1 Peta lokasi daerah penelitian.

Analisis Data

Analisis data meliputi:

1) Analisis deskriptif perkembangan perikanan tuna di PPP Sadeng;

2) Analisis pendugaan stok sumber daya ikan tuna, dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan metode surplus production dengan Model Schaefer

(Schaefer 1957);
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3) Analisis musim penangkapan ikan tuna, dengan menggunakan metode 

pemulusan eksponensial musiman (Herjanto 2007);

4) Analisis implikasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Perikanan Pancing Tonda di PPP Sadeng
Unit penangkapan pancing tonda

Unit pancing tonda meliputi kapal, alat tangkap, dan nelayan. Konstruksi 

kapal tonda terbuat dari kayu, berukuran sekitar 310 GT. Dimensi kapal adalah 

panjang (LOA) 10,7512 m, lebar (B) 2,853,5 m, dalam (D) 11,5 m. Kapal 

tonda menggunakan mesin dalam (inboard engine), berkekuatan sekitar 2040 PK.  

Konstruksi alat tangkap terdiri atas tali utama, tali anak, pancing (hook), 

pelampung (float), pemberat, dan umpan buatan. Pancing tonda dioperasikan 

menggunakan umpan dari plastik berbentuk rumbai-rumbai, dengan satu warna 

atau kombinasi beberapa warna. Umpan juga dapat berupa bulu ayam. Ukuran 

umpan tergantung ukuran mata pancing, pancing ukuran 10 menggunakan ukuran 

umpan 2,5 cm, pancing ukuran 9 umpan 6,5 cm, pancing ukuran 57 umpan 

ukuran 10,5 cm. 

Jumlah ABK pada kapal tonda berkisar antara 46 orang, terdiri atas                     

1 orang nakhoda yang merangkap sebagai fishing master, 1 KKM, dan 24 orang 

ABK lainnya bertugas dalam operasi penangkapan ikan. Nakhoda bertanggung-

jawab penuh atas keberhasilan operasi penangkapan ikan.

Rumpon

Bahan dan komponen dari rumpon bermacam-macam, tetapi secara ringkas 

setiap rumpon terdiri dari beberapa komponen seperti pada Tabel 1. Rumpon laut 

dalam menggunakan tali-temali dari sintetic fibres (tali nylon), dengan tujuan 

utama mengumpulkan ikan layang, tuna, dan cakalang.

Konstruksi Rumpon yang dipasang di perairan Samudera Hindia selatan DI 

Yogyakarta, yaitu pelampung dari besi, rope dari nylon multifilament, atraktor 

dari daun kelapa. Pelampung berbentuk tabung diameter 80100 cm dan tinggi 

200250 m. Tali terbuat dari nylon multifilament berdiameter 2,5 cm. Pemberat 
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terbuat dari cor semen berjumlah 34 buah. Rumpon yang dipasang di perairan ini 

merupakan rumpon laut dalam, yang ditujukan untuk dapat menangkap ikan tuna. 

Rumpon ini dipasang di wilayah perairan ZEE Indonesia sekitar 30200 mil dari 

pantai, pada kedalaman perairan sekitar 3.0005.000 m. Desain dan konstruksi 

pemasangan rumpon di laut seperti terlihat pada Gambar 2. 

Tabel 1 Komponen pokok dan bahan dari sebuah rumpon
Komponen Bahan

Float  besi
Tali Tambat (mooring line)  Tali

 Wire
 Rantai
 Swivel

Pemikat ikat (atractor)  Daun kelapa
Pemberat (bottom sinker)  Beton

Gambar 2 Rumpon yang dipasang oleh nelayan pancing tonda di perairan Samudera 
Hindia selatan DI Yogyakarta.

Metode penangkapan ikan

Pengoperasian pancing tonda dimulai dengan pencarian fishing ground. 

Perjalanan dari fishing base ke fishing ground berlangsung sekitar 1224 jam 

tergantung pada jauh dekatnya letak rumpon dipasang. Sebelum pemancingan 

dimulai, nelayan menebarkan umpan hidup berupa ikan rucah ke perairan agar 

ikan tuna mengumpul dan naik ke permukaan. 

Pemancingan dilakukan dengan beberapa cara. Pertama adalah metode 

handline. Pemancingan dimulai dengan pemasangan umpan pada kail, kemudian 

tali pancing diturunkan ke perairan. Nelayan menunggu sampai umpan dimakan, 

2

3

4

23 m

4.0004.500 m

3.000 m

Keterangan:
1. Ponton
2. Atraktor (daun kelapa 

atau lontar)
3. Main line
4. Pemberat

1



setelah itu pancing ditarik perlahan ke per

trolling. Pada metode ini, umpan dipasang kuat di kail sebelum pancing 

diturunkan ke perairan. Pancing ditarik disekitar rumpon. 

menarik 4 tali pancing di sisi kanan kapal, 4 di sisi kiri

Metode lain adalah 

Pancing yang sudah diberi umpan, diikatkan dibagian ekor layang

Layang-layang diterbangkan di atas kapal. Ketinggian layang

sehingga umpan bisa secara 

supaya bergerak naik turun

perhatian tuna untuk memakannya.  

Perkembangan produksi 

Dinamika perkembangan perikanan pancing tonda di PPP 

Yogyakarta dapat dilihat dari perkembangan produksi hasil tangkapan ikan tuna 

selama beberapa periode tahun terakhir (Gambar 3). Pada Gambar 3 terlihat 

bahwa hasil tangkapan ikan tuna secara bulanan di PPP Sadeng berfluktuasi. 

Terlihat gambaran bahwa pada Januari

meningkat mulai April

Berdasarkan periode tahun, has

periode 20062009, yaitu dari 93.987 kg (tahun 2006) men

2009). Tahun 20102012 menurun, dan meni

Sumber: data hasil tangkapan ikan tuna di PPP Sadeng 2006

Gambar 3 Produksi bulanan ikan tuna di PPP Sadeng tahun 2006
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setelah itu pancing ditarik perlahan ke permukaan. Metode berikutnya disebut 

. Pada metode ini, umpan dipasang kuat di kail sebelum pancing 

diturunkan ke perairan. Pancing ditarik disekitar rumpon. Satu kapal tonda dapat 

menarik 4 tali pancing di sisi kanan kapal, 4 di sisi kiri, dan dua di

Metode lain adalah dengan menggunakan alat bantu berupa layang

Pancing yang sudah diberi umpan, diikatkan dibagian ekor layang

layang diterbangkan di atas kapal. Ketinggian layang

sehingga umpan bisa secara tepat di area renang ikan. Layang

supaya bergerak naik turun, gerakan naik turun umpan tersebut sangat menarik 

perhatian tuna untuk memakannya.  

roduksi hasil tangkapan

Dinamika perkembangan perikanan pancing tonda di PPP 

Yogyakarta dapat dilihat dari perkembangan produksi hasil tangkapan ikan tuna 

selama beberapa periode tahun terakhir (Gambar 3). Pada Gambar 3 terlihat 

bahwa hasil tangkapan ikan tuna secara bulanan di PPP Sadeng berfluktuasi. 

ahwa pada JanuariMaret hasil tangkapan cenderung, akan 

meningkat mulai AprilNovember dan mulai menurun pada bulan Desember. 

Berdasarkan periode tahun, hasil tangkapan ikan tuna terus meningkat pada 

2009, yaitu dari 93.987 kg (tahun 2006) menjadi 477.470 kg (tahun 

2012 menurun, dan meningkat kembali pada tahun 2014.

Sumber: data hasil tangkapan ikan tuna di PPP Sadeng 20062013

Gambar 3 Produksi bulanan ikan tuna di PPP Sadeng tahun 2006
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mukaan. Metode berikutnya disebut 

. Pada metode ini, umpan dipasang kuat di kail sebelum pancing 

Satu kapal tonda dapat 

dan dua di belakang.

dengan menggunakan alat bantu berupa layang-layang. 

Pancing yang sudah diberi umpan, diikatkan dibagian ekor layang-layang. 

layang diterbangkan di atas kapal. Ketinggian layang-layang diatur,

tepat di area renang ikan. Layang-layang diatur 

erakan naik turun umpan tersebut sangat menarik 

Dinamika perkembangan perikanan pancing tonda di PPP Sadeng DI 

Yogyakarta dapat dilihat dari perkembangan produksi hasil tangkapan ikan tuna 

selama beberapa periode tahun terakhir (Gambar 3). Pada Gambar 3 terlihat 

bahwa hasil tangkapan ikan tuna secara bulanan di PPP Sadeng berfluktuasi. 

Maret hasil tangkapan cenderung, akan 

November dan mulai menurun pada bulan Desember. 

l tangkapan ikan tuna terus meningkat pada 

jadi 477.470 kg (tahun 

ngkat kembali pada tahun 2014.

Gambar 3 Produksi bulanan ikan tuna di PPP Sadeng tahun 20062013.
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Peningkatan produksi ikan tuna di PPP Sadeng pada tahun 20062009 

seiiring dengan telah dibangunnya PPP Sadeng, yang lebih diutamakan untuk 

penangkapan ikan tuna dengan pancing tonda dan alat bantu penangkapan berupa 

rumpon. Terlihat disini bahwa, penggunaan rumpon telah efektif untuk 

meningkatkan hasil tangkapan. Namun penggunaan alat bantu rumpon ini perlu 

dikendalikan dengan baik, hal ini dapat terlihat terjadi penurunan hasil tangkapan 

ikan tuna di perairan ini pada tahun 20102012. Hal ini salah satunya adalah 

disebabkan oleh semakin intensifnya penangkapan ikan tuna di perairan ini 

dengan teknologi rumpon tersebut.

Pendugaan stok sumber daya ikan tuna

Pendugaan stok sumber daya ikan tuna dilakukan untuk melihat dinamika 

produksi dan upaya penangkapan ikan tuna di PPP Sadeng terhadap stok sumber

daya ikan tuna di perairan ini. Data hasil tangkapan atau produksi dan upaya 

penangkapan di PPP Sadeng digunakan untuk mengestimasi secara kasar besaran 

potensi sumber daya ikan tuna di perairan Samudera Hindia selatan Yogyakarta. 

Estimasi potensi sumber daya ikan tuna di perairan laut selatan Provinsi 

Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode surplus 

production dengan Model Schaefer (Azis 1989).

Data yang digunakan dalam analisis surplus production ini adalah data ikan 

tuna yang didaratkan dan upaya penangkapan. Data upaya penangkapan baru 

tersedia tahun 2009. Jenis ikan tuna yang tertangkap secara umum terdiri dari               

2 jenis ikan tuna, yaitu madidihang (yellow fin tuna) dan tuna mata besar (big eye 

tuna). Ikan madidihang sangat mendominasi produksi ikan tuna di wilayah ini. 

Data time series hasil tangkapan ikan tuna yang didaratkan di PPP Sadeng, tidak 

memisahkankan hasil tangkapan ikan tuna berdasarkan jenisnya, maka dalam 

melakukan estimasi potensi sumber daya ikan tuna tidak dilakukan berdasarkan 

spesies tuna, tetapi dijadikan satu kedalam jenis kelompok tuna. Data jumlah 

produksi dan upaya penangkapan ikan tuna di PPP Sadeng dalam 5 tahun terakhir 

(20092013) disajikan pada Tabel 2.

Data pada Tabel 2 digunakan untuk melihat kecenderungan (trend) hasil 

tangkapan per upaya penangkapan (catch per unit effort: CPUE) ikan tuna di 



perairan Samudera Hindia selatan Yogyakarta (Gambar 4). Pada Gambar 4 terlihat 

bahwa CPUE ikan tuna di perairan ini sudah menunju

menurun. Hasil analisi CPUE selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis

pendugaan atau estimasi potensi sumber daya ikan 

Hindia selatan Yogyakarta

Tabel 2Data produksi dan upaya penangkapan kelompok ikan 
periode tahun 200

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013

Sumber: diolah dari laporan data tangkapan PPP Sadeng, 

Gambar 4 Kecenderungan (
unit effort: CPUE)

Hasil analisis dengan pendekatan model 

potensi maksimum lestari (

tuna di perairan Samudera Hindia 

tahun, dengan effort optimum

tersebut sebesar 755

pendekatan biologi dan 

bias, sehingga akan riskan bila tingkat pemanfaatannya sama dengan nilai MSY.

Oleh karena itu, digunakan 

untuk menentukan nilai produksi optimum sumber

dimanfaatkan, yaitu dengan membatasi maksimum pemanfaatannya sebesar 80% 
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perairan Samudera Hindia selatan Yogyakarta (Gambar 4). Pada Gambar 4 terlihat 

bahwa CPUE ikan tuna di perairan ini sudah menunjukkan kecenderungan 

menurun. Hasil analisi CPUE selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis

estimasi potensi sumber daya ikan tuna di perairan 

Yogyakarta.

Data produksi dan upaya penangkapan kelompok ikan tuna di di 
periode tahun 20092013

Produksi (ton) Upaya Standar (
477,47 619
437,46 761
316,57 817
393,04 936
492,84 1.005

laporan data tangkapan PPP Sadeng, 20092013

Kecenderungan (trend) hasil tangkapan per upaya penangkapan (
: CPUE) ikan tuna di perairan Samudera Hindia selatan 

Hasil analisis dengan pendekatan model Schaefer diperoleh 

potensi maksimum lestari (Maximum Sustainable Yield atau MSY)

Samudera Hindia selatan DI Yogyakarta sebesar 441,75

effort optimum (Eopt) yang digunakan untuk mencapai nilai 

tersebut sebesar 755 trip per tahun. Nilai MSY masih murni didasarkan pada 

dan nilainya merupakan suatu nilai estimasi yang masih dapat 

bias, sehingga akan riskan bila tingkat pemanfaatannya sama dengan nilai MSY.

Oleh karena itu, digunakan pendekatan kehati-hatian (precautionary approach

untuk menentukan nilai produksi optimum sumber daya ikan tuna yang dapat 

, yaitu dengan membatasi maksimum pemanfaatannya sebesar 80% 
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perairan Samudera Hindia selatan Yogyakarta (Gambar 4). Pada Gambar 4 terlihat 

kkan kecenderungan 

menurun. Hasil analisi CPUE selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis

tuna di perairan Samudera 

di di PPP Sadeng

Upaya Standar (trip)
619
761
817
936

1.005

) hasil tangkapan per upaya penangkapan (catch per 
selatan Yogyakarta.

diperoleh estimasi nilai 

atau MSY) kelompok ikan 

selatan DI Yogyakarta sebesar 441,75 ton per 

) yang digunakan untuk mencapai nilai MSY

murni didasarkan pada 

nilainya merupakan suatu nilai estimasi yang masih dapat 

bias, sehingga akan riskan bila tingkat pemanfaatannya sama dengan nilai MSY.

precautionary approach)

daya ikan tuna yang dapat 

, yaitu dengan membatasi maksimum pemanfaatannya sebesar 80% 
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dari nilai MSY-nya atau yang dikenal istilah “jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan (JTB)”. Berdasarkan pendekatan kehati

optimum (JTB) dari sumber

Hindia selatan DI Yogyakarta adalah seb

tingkat pemanfaatan rata-

melebihi nilai JTB-nya, yakni s

Tabel 3Estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna di perairan 
Samudera Hindia bagian 

Jenis 
Sumber

daya Ikan 
(SDI)

Estimasi 
Potensi SDI 

(MSY) 
(ton/tahun)

Ikan tuna 441,75

Gambar 5 Estimasi potensi kelompok ikan 
di perairan Samudera Hindia 

Musim penangkapan ikan tuna

Kegiatan usaha penangkapan ikan tuna di 

DI Yogyakarta dilakukan hampir sepanjang tahun, 

tangkapannya berfluktuasi tergantung musim. 

produksi bulanan selama 5 tahun (200

rata-rata bergerak (moving average

ikan tuna di perairan Samudera Hindia bagian 

setiap bulannya (Gambar 6).
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nya atau yang dikenal istilah “jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan (JTB)”. Berdasarkan pendekatan kehati-hatian ini, maka produksi 

dari sumber daya kelompok ikan tuna di perairan 

selatan DI Yogyakarta adalah sebesar 353,40 ton per tahun, 

-rata selama 5 tahun terakhir (20092013

nya, yakni sebesar 119,83% (Tabel 3 dan Gambar 5)

otensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna di perairan 
Samudera Hindia bagian selatan Provinsi DI Yogyakarta

Upaya 
optimum
(E opt)

(trip/tahun)

Jumlah Tangkap 
yang 

diperbolehkan
(JTB)

(ton/tahun)

Rataan 
Produksi 5 

tahun
(ton)

755 353,40 423,48

potensi kelompok ikan tuna dan upaya penangkapan yang optimum 
Samudera Hindia selatan Yogyakarta.

penangkapan ikan tuna

enangkapan ikan tuna di perairan Samudera Hindia 

dilakukan hampir sepanjang tahun, namun demikian

berfluktuasi tergantung musim. Hasil analisis berbasis data 

selama 5 tahun (20092013) dengan menggunakan pendekatan

moving average), menunjukkan bahwa musim penangkapan 

Samudera Hindia bagian selatan Yogyakarta ber

).

nya atau yang dikenal istilah “jumlah tangkapan yang 

hatian ini, maka produksi 

di perairan Samudera 

ton per tahun, sehingga 

13) sudah 

).

otensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna di perairan 

Tingkat 
Pemanfaata

n 
(%)

119,83

yang optimum 

Samudera Hindia selatan 

namun demikian hasil 

Hasil analisis berbasis data 

menggunakan pendekatan

usim penangkapan 

berfluktuasi 



Gambar 6 Pola musim penangkapan ikan tuna dalam periode 5 tahun terakhir (2009
2013) di perairan 

Pola musim penangkapan ikan tuna dari 5 tahun tersebut secara rataan 

selanjutnya dibuat menjadi pola umum musim penangkap

seperti dapat dilihat pada Gambar 

(IMP) antara 41,81

Samudera Hindia selatan DI 

AprilOktober, dengan puncaknya terjadi pada bulan Juli

musim penangkapan ikan tuna terjadi pada bulan November

untuk kelompok ikan tuna 

lengkap dapat dilihat pada 

Gambar 7 Pola umum musim penangkapan ikan tuna di perairan Samudera Hindia 
selatan DI Yogyakarta

Prosiding Seminar Hasil

Pola musim penangkapan ikan tuna dalam periode 5 tahun terakhir (2009
perairan Samudera Hindia selatan Yogyakarta.

ola musim penangkapan ikan tuna dari 5 tahun tersebut secara rataan 

dibuat menjadi pola umum musim penangkapan ikan dalam satu tahun 

seperti dapat dilihat pada Gambar 7, dengan kisaran indeks musim penangkapan 

antara 41,81146,97%. Musim penangkapan ikan tuna

selatan DI Yogyakarta secara umum terjadi pada bulan 

dengan puncaknya terjadi pada bulan Juli. Sementara, 

usim penangkapan ikan tuna terjadi pada bulan NovemberMaret

ikan tuna di perairan Samudera Hindia selatan Yogyakarta s

lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Pola umum musim penangkapan ikan tuna di perairan Samudera Hindia 
selatan DI Yogyakarta.
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Pola musim penangkapan ikan tuna dalam periode 5 tahun terakhir (2009

ola musim penangkapan ikan tuna dari 5 tahun tersebut secara rataan 

an ikan dalam satu tahun 

indeks musim penangkapan 

tuna di perairan 

secara umum terjadi pada bulan 

Sementara, tidak 

Maret. Nilai IMP 

Yogyakarta secara 

Pola umum musim penangkapan ikan tuna di perairan Samudera Hindia 
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Tabel 4 Nilai indeks musim penangkapan (IMP) ikan tuna tahun 20092013 di perairan 
selatan DI Yogyakarta

Bulan
Nilai IMP (%)

ikan tuna
Keterangan

Januari 41,81 Tidak musim penangkapan ikan tuna
Februari 55,96 Tidak musim penangkapan ikan tuna
Maret 82,46 Tidak musim penangkapan ikan tuna
April 111,00 Musim penangkapan ikan tuna
Mei 100,68 Musim penangkapan ikan tuna
Juni 114,36 Musim penangkapan ikan tuna
Juli 146,97 Puncak musim penangkapan ikan tuna
Agustus 122,98 Musim penangkapan ikan tuna
September 127,11 Musim penangkapan ikan tuna
Oktober 139,29 Musim penangkapan ikan tuna
November 84,95 Tidak musim penangkapan ikan tuna
Desember 72,43 Tidak musim penangkapan ikan tuna

Implikasi kebijakan

Perairan Samudera Hindia selatan Jawa merupakan fishing ground bagi 

sumber daya ikan tuna. Hal ini telah terungkap dari berbagai hasil penelitian. Di 

perairan ini, terjadi percampuran antara perikanan tuna lapis dalam, yang 

dieksploitasi dengan alat rawai tuna, dengan perikanan tuna permukaan yang 

dieksploitasi menggunakan alat tangkap pukat cincin, gillnet, tonda, dan payang 

(Sedana 2004). Menurut Subani dan Barus (1988), daerah penangkapan tuna 

berada di Indonesia Bagian Timur dan daerah lain yang berbatasan dengan 

Samudera Hindia. Keberadaan ikan tuna sangat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, seperti suhu, salinitas, massa air, front, upwelling, termoklin, dan 

kondisi arus perairan. 

Penggunaan rumpon sebagai alat bantu pada perikanan pancing tonda telah 

dapat meningkatkan produksi ikan tuna yang cukup signifikan di perairan DI 

Yogyakarta. Hasil analisis dengan pendekatan model Schaefer terlihat bahwa 

sumber daya ikan tuna di perairan ini telah menunjukkan kecenderungan CPUE 

yang menurun. Upaya penangkapan yang digunakan, yaitu pancing tonda telah 

melebihi dari upaya yang seharusnya digunakan, yaitu 119,83% dari effort 

optimum (Eopt). Azis (1989) telah mengelompokkan pemanfaatan sumber daya 

dalam tiga kategori berdasarkan tingkat pemanfaatannya. Jika tingkat 

pemanfaatan lebih kecil atau sama dengan 65% dikategorikan dalam pemanfaatan 

under-exploited, jika tingkat pemanfaatan lebih besar 65% dan lebih kecil 100% 
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dikategorikan dalam pemanfaatan optimal dan jika tingkat pemanfaatan sama 

dengan atau lebih besar 100% dikategorikan dalam pemanfaatan overfishing.

Berdasarkan kategori tersebut, maka tingkat pemanfaatan sumber daya ikan

tuna di perairan Samudera Hindia selatan Yogyakarta diduga sudah termasuk 

dalam kategori tingkat pemanfaatan yang berlebih (overfishing). Kondisi ini perlu 

untuk segera dilakukan pengendalian kegiatan penangkapan ikan tuna di perairan 

Samudera Hindia selatan Yogyakarta agar mencapai kondisi yang optimal (100%).

Hal ini perlu dilakukan agar usaha penangkapan ikan tuna di perairan laut selatan 

Yogyakarta dapat terus berlanjut dan lestari.

Upaya pengendalian terhadap perikanan pancing dengan menggunakan alat 

bantu rumpon perlu untuk segera dilakukan, sebagai upaya dini pencegahan 

dampak penggunaan pancing tonda dalam pemanfaatan sumber daya ikan tuna. 

Upaya yang dapat dilakukan adalah pertama, mengendalikan penambahan unit 

penangkapan pancing dan alat bantu rumpon. Saat ini penggunaan pancing tonda, 

khususnya pada pemasangan rumpon sudah tidak terkendali. Rumpon banyak 

dipasang secara illegal, jumlah rumpon yang dipasang di perairan Samudera 

Hindia, khususnya di perairan Selatan DI Yogyakarta tidak diketahui. Demikian 

juga secara umum di perairan Samudera Hindia, sangat banyak rumpon dipasang 

namun jumlah pasti tidak diketahui. Informasi dari nelayan, setiap unit pancing 

tonda paling tidak memiliki 35 rumpon. Upaya pengendalian kedua adalah, 

pengaturan musim penangkapan. Nelayan disarankan menangkap ikan pada saat 

musim ikan. Hasil penelitian Nurani et al. (2014) menunjukkan bahwa keberadaan 

ikan tuna di perairan Samudera Hindia membentuk pola, yaitu jumlah hasil 

tangkapan meningkat pada musim timur dan menurun seiring dengan datangnya 

musim barat. Dalam satu tahun, puncak tertinggi biasanya terjadi pada bulan Juni 

dan terendah pada bulan Januari atau Februari. Tingginya produksi ikan tuna pada 

musim timur diduga juga berkaitan dengan adanya upwelling yang berada di 

selatan perairan Jawa Timur yang dimulai dari awal apriloktober dengan puncak 

rata-rata konsentrasi klorofil-a tertinggi terjadi pada bulan Juli dan rata-rata suhu 

permukaaan laut terendah pada bulan Agustus (Wyrtki 1961).
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Upaya pengendalian terhadap penggunaan rumpon dan pengaturan musim 

penangkapan untuk pemanfaatan sumber daya ikan tuna di perairan Samudera 

Hindia selatan DI Yogyakarta ini diharapkan dapat mengurangi dampak 

kerusakan yang diakibatkan dari penggunaan pancing tonda, sepert yang telah 

dikaji oleh Rohit dan Rammohan (2009) serta Pillai dan Satheeshkumar (2012). 

Upaya ini juga dilakukan dalam rangka pengelolaan perikanan tuna secara 

berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penggunaan pancing tonda dengan alat bantu rumpon di perairan DI 

Yogyakarta telah dapat meningkatkan produksi ikan tuna yang didaratkan di PPP 

Sadeng. Peningkatan produksi ini perlu diwaspadai terhadap upaya berlebih dalam 

pemanfaatan sumber daya ikan tuna. Potensi sumber daya tuna di DI Yogyakarta 

sekitar 441,75 ton per tahun, dengan effort optimum (Eopt) yang digunakan untuk 

mencapai nilai MSY tersebut sebesar 755 trip penangkapan pancing tonda per 

tahun. Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna sudah termasuk dalam kondisi 

overfishing.

Musim penangkapan ikan tuna di perairan Samudera Hindia selatan DI 

Yogyakarta secara umum terjadi pada bulan AprilOktober, dengan puncaknya 

terjadi pada bulan Juli. Sementara, tidak musim penangkapan ikan tuna terjadi 

pada bulan NovemberMaret. Penggunaan pancing tonda dengan alat bantu 

rumpon di perairan DI Yogyakarta perlu untuk segera dilakukan pengendalian, 

sebagai upaya dini untuk pengelolaan perikanan tuna secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz KA. 1989. Pendugaan Stok Populasi Ikan Tropis. Pusat Antar Universitas 
Ilmu Hayat. Institut Pertanian Bogor, Bogor (ID). 

Nurani TW, Wisudo SH, Wahyuningrum PI, Arhatin RE, Komarudin D. 2014. 
Hasil Tangkapan Ikan Tuna pada Perikanan Pancing Tonda dengan 
Menggunakan Alat Bantu Rumpon di Perairan Samudera hindia Selatan 
Jawa. Makalah Simposium Nasional Perikanan Tuna Berkelanjutan (Bali, 
1011 Desember 2014).



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2014

221

Rohit, Rammohan. 2009. Fishery and Biological Aspects of Yellowfin Tuna
Thunnus albacares along Andhra Coast, India. Asian Fisheries Science.
22(1): 235244.

Scaefer. 1957. Some Consideration of Population Dynamics and Economic in 
Relation to the Management of the Comercial Marine Fisheries. Canada: J. 
Fish. Res Board, page 8792. 

Sedana I. 2004. Musim Penangkapan Ikan di Indonesia. Penebar Swadaya, Jakarta
(ID).

Subani W, Barus HR. 1988. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia. 
BPPL dan BPPP, Departemen Pertanian, Jakarta (ID).

Wyrtki K. 1961. Physical Oceanography of The Southeast Asia Waters. Naga 
Report Volume 2. The Scripps Institut of Oceanography, California: 
University of California. La Jolla, California (US).



vi 

INDEKS PENELITI 

 

A 
Adi Yulandi, 11–22 

Ahmad Fahrul Syarif, 23–35 

Akhmad Arifin Hadi, 87–101 

Akhmad Endang Zainal Hasan, 119–136 

Alimuddin, 1–10 

Andi Gunawan, 87–101 

Antonius Suwanto, 11–22 

Arief R Affandi, 192–206 

Arinana, 137–144 

Armi Wulanawati, 102–118 

C 
Candra Budiman, 36–45 

Cidy Alvin, 11–22 

D 
Darda Efendi, 36–45 

Dede R Adawiyah, 192–206 

Didah N. Faridah, 152–166 

Didin Komarudin, 207–221 

Dinamella Wahyuningrum, 23–35 

Dinar Tri Soelistiyowati, 23–35 

Djumali Mangunwidjaja, 119–136 

Dodi Nandika, 137–144 

Dodik Briawan, 65–85 

E 
Effendi Tri Bahtiar, 173–191 

Endang Warsiki, 145–151 

Eva Nurlaela Sari, 102–118 

F 
F. Imelda, 152–166 

Fitriyah Nurul Hidayati Utami, 87–101 

Fransiska R. Zakaria, 46–64 

H 
Hafif Syahputra, 23–35 

Harsi D. Kusumaningrum, 152–166 

Henry M. Manik, 67–172 

Heri Harti, 36–45 

I 
Indah Yuliasih, 119–136 

Irsan Alipraja, 137–144 

K 
Ketty Suketi, 36–45 

Kiagus Dahlan, 102–118 

L 
Lilis Desmawati, 23–35 

M 
Made Ramalaksana, 36–45 

Maria F. Ellen, 192–206 

Memen Surahman, 46–64 

Moch Hendri Mulyawan, 173–191 

Mujtahid Alfajri, 119–136 

Mulyorini Rahayuningsih, 145–151 

Murdianto, 46–64 

N 
Naresworo Nugroho, 173–191 

Ni Wayan Surya Darmayanti, 36–45 

Nur Wulandari, 192–206 

Nuri Andarwulan, 192–206 

Nurly Faridah, 1–10 

P 
Prayoga Suryadarma, 119–136 

Priambudi Trie Putra, 87–101 

Prihatin Ika Wahyuningrum, 207–221 

Prita Indah Pratiwi, 87–101 

Purwiyatno Hariyadi, 192–206 

R 
Ria Choriatul Nur, 192–206 

Ria Noviar Triana, 192–206 

Rifah A. Hestiyani, 152–166 

Risti Endriani Arhatin, 207–221 

S 
Sri Mulijani, 102–118 

Sri Nuryati, 1–10 

Sugeng Hari Wisudo, 207–221 

Susan Soka, 1–22 

Susan Tjahjadi, 192–206 

Sutrisno, 46–64 

T 
Tri Wiji Nurani, 207–221 

Vina Pratiwi, 87–101 

V 
Vitria Melani, 65–85 

W 
Wayan Darmawan, 137–144 

Widodo, 36–45 

Y 
Yani Hadiroseyani, 23–35 

Yayuk Farida Baliwati, 65–85 




	Page 1
	Page 1

