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penelitian dan mendiseminasikan hasil penelitian tersebut secara berkala
dan berkelanjutan. Pada tahun 2015, sebanyak 302 judul kegiatan

penelitian telah dilaksanakan. Penelitian tersebut dikoordinasikan oleh LPPM IPB
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Negeri (BOPTN), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian
Pertanian (Kementan), Kerjasama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Nasional (KKP3N), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan
Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dimana telah dipresentasikan
secara oral sebanyak 60 judul penelitian dan dalam bentuk poster sebanyak 242
judul dalam Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
IPB yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015 di IPB International
Convention Centre Bogor.

Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut sebagian telah
dipublikasikan pada jurnal dalam dan luar negeri, serta sebagian dipublikasikan
pada Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat IPB 2015 yang mencakup bidang pangan; sumber daya alam dan
lingkungan; biologi dan kesehatan; sosial, ekonomi, dan budaya; serta bidang
teknologi dan rekayasa.

Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor dan Wakil Rektor IPB yang telah
mendukung kegiatan seminar ini, para reviewer dan panitia yang dengan penuh
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Masyarakat IPB 2015 ini dapat bermanfaat bagi semua. Atas perhatian dan
kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
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FRAKSINASI DAN UTILISASI PROTEIN SEJUMLAH KACANG-
KACANGAN LOKAL MENGGUNAKAN METODE IN VITRO
(Fractionation and Protein Utilization of Some Local Beans Assessed

Using In Vitro Method)

Sari Putri Dewi, Muhammad Ridla, Anuraga Jayanegara
Dep. Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, IPB

ABSTRAK

Kacang-kacangan lokal berpotensi sebagai bahan pakan alternatif pengganti kedelai
sebagai sumber protein bagi ternak. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan fraksi
protein serta utilisasi dari sejumlah kacang-kacangan lokal secara in vitro. Kacang-
kacangan yang digunakan pada penelitian ini adalah kacang merah, kacang tanah, kacang
gude, kacang tunggak, kacang Bogor, kacang hijau, dan kacang kedelai. Peubah yang
diamati meliputi analisis proksimat, fraksi protein yakni fraksi A, B1, B2, B3, dan C,
analisis in vitro untuk mengukur nilai degradasi bahan kering (DBK), degradasi bahan
organik (DBO), degradasi protein kasar (DPK), kecernaan bahan kering (KCBK),
kecernaan bahan organik (KCBO), by-pass protein (BP), kecernaan protein kasar
(KCPK), amonia (NH3), and profil volatile fatty acid (VFA). Hasil menunukkan bahwa
kandungan fraksi A, B1, B2, B3, dan C terdapat pada kacang Bogor, kacang kedelai,
kacang Bogor, kacang merah, dan kacang hijau. Kacang merah menghasilkan konsentrasi
VFA total tertinggi. Dapat disimpulkan bahwa kacang merah memiliki keunggulan
dibandingkan kacang-kacangan lainnya dalam hal proteinnya yang bersifat by-pass.

Kata kunci: fraksinasi protein, in vitro, kacang-kacangan lokal.

ABSTRACT

Local beans are potential to be used as alternatives to soybean to supply protein
requirement of livestock. This experiment was aimed to determine protein fraction of
some local beans and their utilization in vitro. Local beans used in this study were a red
bean, peanut, pigeon pea, cowpea, Bogor bean, mung bean, and soybean. Parameters
measured were proximate analysis, protein fraction that covers fraction A, B1, B2, B3, and
C, in vitro analysis to measure the value of dry matter degradability (DMDe), organic
matter degradability (OMDe), crude protein degradability (CPDe), dry matter digestibility
(DMDi), organic matter digestibility i (OMD), by-pass protein (BP), crude protein
digestibility (CPDi), ammonia (NH3), and volatile fatty acid (VFA) profile. Results
revealed that the highest amounts of A fraction, B1 fraction, B2 fraction, B3 fraction, and
C fraction were observed in Bogor bean, soybean, Bogor bean, red bean and mung bean,
respectively. Red bean had the highest level of total VFA. It was concluded that red bean
has an advantage over all beans tested for its protein by-pass property.

Keywords: in vitro, local bean, protein fractionation.

PENDAHULUAN

Protein berguna bagi ternak untuk mengganti dan membangun sel tubuh

yang rusak, berperan dalam pembentukan biomolekul dibandingkan dengan
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makronutrien lainnya seperti karbohidrat dan lemak, oleh karena itu protein dapat

dipakai sebagai sumber energi ketika tubuh kekurangan energi. Protein dapat

diperoleh dari bahan pakan konsentrat kacang-kacangan (Almatsier 2009).

Sebagai pakan ternak, kacang-kacangan kaya akan zat gizi seperti lemak tak

jenuh, protein, karbohidrat, vitamin, serta mineral. Bahkan kandungan proteinnya

berkisar 20–40%, jumlah tersebut mencapai 3 kali lipat dari jumlah protein dalam

serelia (Sitompul 1997). Beberapa jenis kacang lokal yang tumbuh di Indonesia,

yaitu kacang kedelai, kacang tunggak, kacang bogor, kacang gude, dan lain-lain.

Sebagian besar penelitian di Indonesia masih menggunakan protein kasar

sebagai indikator dalam pakan ternak. Protein kasar tinggi diyakini menjadi pakan

berkualitas baik karena dapat menyediakan asam amino yang akan diserap di

dalam usus halus sehingga dapat menghasilkan produktivitas tinggi untuk ternak

ruminansia. Hal itu tidak sepenuhnya benar karena protein kasar terdiri dari

beberapa fraksi yang akan memengaruhi laju dan degradabilitas bahan pakan di

dalam rumen ruminansia. Menurut Sniffen et al. (1992) protein kasar dibagi

menjadi lima fraksi, yaitu fraksi A diketahui sebagai non protein nitrogen (NPN)

yakni dapat langsung digunakan oleh mikrob rumen, fraksi B1 yaitu sebagian

besar tersedia untuk mikrob di dalam rumen, fraksi B2 yaitu terdegrasi sebagian

sedangkan sebagian lainnya lolos dari degradasi rumen, fraksi B3 yakni

terdegradasi perlahan atau bahkan cenderung by-pass dalam rumen sehingga

menyediakan asam amino yang dapat diserap di usus halus, fraksi C diketahui

sebagai acid detergent insoluble crude protein (ADICP) yakni tidak dapat

didegradasi oleh mikrob rumen sehingga tidak menyediakan asam amino untuk

ternak ruminansia.

Evaluasi degradasi bahan pakan dalam rumen dapat dilaksanakan dengan

beberapa metode, salah satunya adalah teknik in vitro. Teknik in vitro merupakan

metode pendugaan kecernaan secara tidak langsung yang dilakukan di

laboratorium dengan meniru proses pencernaan di dalam saluran pencernaan

ruminansia. Metode in vitro memiliki kelebihan, yaitu waktu yang lebih singkat,

biaya yang lebih murah, dan dapat dikerjakan dengan menggunakan banyak

sampel pakan sekaligus, serta daya cerna bahan pakan yang tidak dapat diberikan

secara tunggal pada ternak (Getachew et al. 2004). Bahan pakan sumber protein
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berupa kacang-kacangan lokal sebagai pakan ternak ruminansia yang dievaluasi

fraksi proteinnya kemudian dianalisis kecernaannya di dalam rumen secara in

vitro diharapkan dapat menggambarkan sistem pencernaan protein ternak

ruminansia terhadap kacang-kacangan lokal secara utuh. Tujuan dari penelitian ini

adalah mengevaluasi fraksi protein beberapa kacang lokal dan partisi

kecernaannya dengan menggunakan metode in vitro.

METODE PENELITIAN

Persiapan Sampel

Kacang lokal diperoleh dari pasar tradisional seperti kacang gude berasal

dari pasar di Singaraja, Bali, sedangkan kacang lokal lainnya dari pasar di Bekasi.

Kacang-kacangan tersebut kemudian ditimbang sebagai berat segar lalu

dikeringkan oven 60 °C selama 48 jam setelah itu ditimbang dan digiling, dari

hasil penggilingan tersebut diambil 2,5 kg bahan kering, kemudian disaring

melalui screen 1 mm, yang kemudian digunakan untuk pengujian.

Analisis Komposisi Kimia

Kadar air, kadar abu, kadar protein kasar, kadar serat kasar, kadar lemak

kasar mengacu pada prosedur AOAC (2005). Neutral detergent fibre (NDF) dan

Acid detergent fibre (ADF) mengacu pada prosedur (Van Soest et al. 1991).

Nonprotein nitrogen (NPN), buffer-soluble nitrogen, Acid detergent insoluble

crude protein (ADICP), Neutral detergent insoluble crude protein (NDICP)

(Licitra et al. 1996). Keseluruhan analisis komposisi kimia dilakukan di

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi

Pakan, Fakultas Peternakan IPB.

Analisis In vitro

Pengukuran DBK, DBO, KCBK, dan KCBO mengacu pada prosedur in

vitro Tilley dan Terry (1963). Pengukuran DPK dan KCPK mengacu pada

prosedur in vitro Tilley dan Terry (1963), kemudian untuk mengukur protein

kasar residu mengikuti prosedur Kjeldahl. Pengukuran NH3 menggunakan metode

mikrodifusi Conway (General Laboratory Procedure 1966). Pengukuran VFA

parsial menggunakan gas kromatografi (Goering & Van Soest 1970).
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Rancangan dan Analisis Data

Bahan pakan yang diuji dengan analisis proksimat, Van Soest dan fraksinasi

protein menggunakan analisis data secara deskriptif. Analisis in vitro meng-

gunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 7 jenis kacang local dan 3

kelompok berdasarkan waktu pengambilan cairan rumen. Kacang lokal yang

digunakan sebagai berikut: (1) kacang merah (Phaseolus vulgaris), (2) kacang

tanah (Arachis hypogaea), (3) kacang gude (Cajanus cajan), (4) kacang tunggak

(Vigna unguiculata), (5) kacang bogor (Vigna subterranea), (6) kacang hijau

(Phaseolus radiatus), dan (7) kacang kedelai (Glycine max).

Analisis data untuk penelitian ini menggunakan ANOVA (sidik ragam) dan

jika berbeda nyata dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan. Analisis korelasi

dilakukan antara fraksi protein pakan dan peubah kecernaan pakan di rumen (Steel

& Torrie 1980). Analisis data dilakukan menggunakan SPSS 16.0.

Peubah yang diamati antara lain: (1) Komposisi kimia bahan pakan meliputi

berat kering (BK), kadar abu, protein kasar (PK), serat kasar (SK), lemak kasar

(LK), neutral detergent fibre (NDF), acid detergent fibre (ADF), dan gross

energy (GE); (2) Fraksi protein kasar meliputi fraksi A, yaitu NPN (non protein

nitrogen), TP (true protein), BSN (buffer soluble nitrogen), BIN (buffer insoluble

nitrogen), fraksi B1, fraksi B2, fraksi B3, NDICP (neutral detergent insoluble

crude protein) dan fraksi C yaitu ADICP (acid detergent insoluble crude protein);

(3) Komposisi kecernaan yang meliputi degradasi bahan kering (DBK), degradasi

bahan organik (DBO), degradasi protein kasar (DPK), by-pass protein kasar

(BPK), kecernaan bahan kering (KCBK), kecernaan bahan organik (KCBO),

kecernaan protein kasar (KCPK), amonia (NH3), Volatile Fatty Acid (VFA)

parsial meliputi C2 (asam asetat), C3 (asam propionat), dan C4 (asam butirat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi Nutrien Kacang Lokal

Hasil analisis komposisi nutrient kacang lokal disajikan pada Tabel 1.

Protein kasar merupakan kandungan nitrogen pakan dikalikan faktor protein rata-

rata (6,25) karena rata-rata nitrogen dalam protein sebesar 16% sehingga faktor
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perkalian protein 100 dibagi 16 adalah 6,25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kacang kedelai memiliki kadar protein kasar paling tinggi, yaitu 37,71%. Hal itu

sesuai dengan pernyataan Chandrasekharaiah et al. (2002) bahwa kacang kedelai

memiliki kadar protein kasar paling tinggi dengan kisaran 34,5–44,6%. Menurut

Cahyadi (2007) protein kedelai memiliki mutu yang mendekati mutu protein

hewani yang memiliki susunan asam amino lengkap dan seimbang. Hasil

penelitian ini juga menunjukkan bahwa kadar protein kasar yang diperoleh dari

semua jenis kacang lokal lebih dari 20%, hal ini berarti kacang-kacangan lokal

yang digunakan dalam penelitian merupakan bahan pakan sumber protein. Hal

tersebut sesuai dengan Hardianto (2000) bahwa sumber protein adalah bahan-

bahan yang memiliki kandungan protein kasar lebih dari 20%.

Tabel 1 Hasil analisis komposisi nutrienkacang lokal

Jenis Kacang
BK
(%)

ABU
(%BK)

PK
(%BK)

SK
(%BK)

LK
(%BK)

GE
(kcal/g)

K. Merah 95,03 3,91 25,98 5,58 1,76 4,47
K. Tanah 97,13 2,49 33,92 12,83 47,59 7,00
K. Gude 97,09 4,17 24,21 10,78 1,32 4,26
K. Tunggak 97,41 3,72 27,27 6,98 1,80 4,68
K. Bogor 94,31 4,96 23,69 7,60 6,89 4,59
K. Hijau 96,94 3,55 26,60 5,80 1,47 4,42
K. Kedelai 97,66 4,78 37,71 9,38 21,94 5,69

Analisis dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Institut Pertanian Bogor (2015).
BK= bahan kering, PK = protein kasar, SK = serat kasar, LK = lemak kasar, GE = gross energy.

Serat kasar mengandung campuran selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang

tidak larut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kacang tanah memiliki serat

kasar paling tinggi, yaitu 12,83%. Hal ini disebabkan oleh kacang tanah yang

digunakan untuk penelitian tidak dikupasi kulitnya sehingga kulit tersebut

meningkatkan serat kasar pada kacang tanah dan menyebabkan lebih sulit untuk

dicerna ternak. Menurut Blaha et al. (1985) kacang tanah memiliki kadar serat

kasar dengan kisaran 7–21%. Hal ini berarti hasil penelitian masih masuk ke

dalam kisaran literatur.

Hasil penelitian gross energy (GE) atau energi bruto disajikan pada Tabel 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kacang-kacangan lokal yang digunakan

dalam penelitian memiliki kisaran nilai GE 4,26–7,00 kcal. Tim LITP IPB (2012)

menyatakan bahwa nilai GE dari karbohidrat berkisar 3,75–4,25 kcal, sedangkan

nilai rata-rata GE protein sebesar 5,20 kcal, dan nilai rata-rata GE lemak sebesar
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9,35 kcal. Hal ini berarti kacang-kacangan lokal yang digunakan mengandung

protein dan lemak. Selain itu, dalam hasil penelitian dapat dilihat bahwa kacang

kedelai memiliki nilai GE 5,7 kcal, hal ini berarti kacang kedelai merupakan

sumber protein, bahkan nilai GE yang dimiliki kacang kedelai sama dengan

albumin telur (Tim LITP IPB 2012). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa

kacang tanah memiliki nilai GE paling tinggi yaitu 7,00 kcal, nilai ini sudah

melebihi sumber protein, maka dapat dikatakan kacang tanah memiliki lemak

yang cukup tinggi.

Analisis Van Soest Kacang Lokal

Metode Van Soest mengelompokkan komponen isi sel dan dinding sel.

Hasil analisis Van Soest yang meliputi NDF dan ADF disajikan pada Tabel 2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai NDF lebih besar dibandingkan ADF

karena ADF merupakan bagian dari NDF. Pada ADF hanya terdapat selulosa dan

lignin, sedangkan NDF mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin (Van

Soest et al. 1991).

Tabel 2 Hasil analisis Van Soest kacang lokal
Jenis Kacang NDF (%BK) ADF (%BK)
K. Merah 32,30 9,31
K. Tanah 19,97 17,44
K. Gude 31,30 16,83
K. Tunggak 41,74 11,69
K. Bogor 36,58 16,08
K. Hijau 22,20 11,93
K. Kedelai 23,48 13,89

NDF = neutral detergent fibre, ADF = acid detergent fibre

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NDF tertinggi diperoleh kacang

tunggak. Hal ini berarti kacang tunggak memiliki bagian yang lebih sulit dicerna

dibandingkan dengan kacang lokal lainnya namun masih ada sebagian lainnya

yang dapat dicerna, hal tersebut dapat dilihat dari nilai ADF kacang tunggak yang

cukup rendah.

Schroeder (2004) menyatakan bahwa ADF mempunyai korelasi negatif

dengan kecernaan pakan, yaitu kandungan ADF yang tinggi dalam pakan akan

menyebabkan penurunan kecernaan pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kacang tanah memiliki ADF yang paling tinggi. Hal ini disebabkan kacang tanah
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yang digunakan dalam penelitian tidak dikupasi kulitnya sehingga kacang tanah

tidak dapat dicerna dengan baik dan mengalami penurunan kecernaan pakan pada

ternak.

Fraksinasi Protein Kacang Lokal

Sniffen et al. (1992) menyatakan bahwa protein kasar dibagi menjadi lima

fraksi berdasarkan kelarutan dan laju degradasi bahan pakan di rumen, yaitu fraksi

A, B1, B2, B3 dan C. Fraksinasi protein 7 jenis kacang lokal disajikan pada Tabel 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi A (NPN) tertinggi pada kacang bogor,

yaitu 25,7%. Hal ini berarti kacang bogor mengalami degradasi yang sangat cepat

di dalam rumen sehingga tersedia untuk mikrob dan dapat langsung digunakan

oleh mikrob rumen. Tabel 3 memperlihatkan bahwa fraksi B1 tertinggi pada

kacang kedelai yakni 33,77%. Hal ini berarti kacang kedelai dapat dicerna dengan

cepat oleh mikrob rumen. Fraksi B2 paling tinggi dimiliki oleh kacang bogor,

yaitu 38,29%. Hal ini menunjukkan bahwa kacang bogor dapat didegradasi di

dalam rumen namun lebih lambat dibandingkan dengan fraksi B1 sehingga bagian

yang tidak terdegradasi dapat mencapai usus halus. Fraksi B3 tertinggi dalam hasil

penelitian dimiliki oleh kacang merah, yaitu 16,07%. Hal ini berarti kacang merah

masih memiliki protein kasar yang berikatan dengan dinding sel sehingga

terdegradasi secara lambat di rumen bahkan ada yang keluar dari rumen sehingga

menyediakan asam amino yang dapat diserap di usus halus. Berdasarkan hasil

penelitian, fraksi C tertinggi dimiliki oleh kacang hijau sebesar 11,61%, berarti

protein kacang hijau yang masih terikat di dinding sel, yaitu sebesar 11,61% tidak

dapat didegradasi oleh mikrob rumen.

Tabel 3 Hasil analisis fraksinasi protein kacang lokal

Jenis Kacang
A TP BSN BIN B1 NDICP B2 B3 C

(%PK) (%PK) (%PK) (%PK) (%PK) (%PK) (%PK) (%PK) (%PK)
K. Merah 18,19 81,81 72,5 27,5 9,31 22,05 5,45 16,07 5,98
K. Tanah 14,59 85,41 72,26 27,74 13,15 10,88 16,86 2,8 8,08
K. Gude 22,04 77,96 54,25 45,75 23,71 10,56 35,19 2,44 8,12
K. Tunggak 14,3 85,7 65,76 34,24 19,94 8,69 25,55 2,76 5,93
K. Bogor 25,76 74,24 40,76 59,24 33,48 20,95 38,29 10,63 10,32
K. Hijau 18,02 81,98 62,96 37,04 19,02 12,75 24,29 1,14 11,61
K. Kedelai 4,56 95,44 61,67 38,33 33,77 8,69 29,64 2,45 6,24
A (NPN) = non protein nitrogen, TP = true protein, (100-NPN), BSN = buffer soluble nitrogen,
BIN = buffer insoluble nitrogen, (100-BSN), B1 = TP-BSN, NDICP = neutral detergent insoluble
crude protein, B2 = BIN-NDICP, B3 = NDICP-ADICP, C (ADICP) = acid detergent insoluble
crude protein.
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Analisis Kecernaan Kacang Lokal

Hasil analisis kecernaan tujuh jenis kacang lokal disajikan pada Tabel 4.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi bahan kering dan bahan organik

tertinggi adalah kacang hijau. Hal ini berarti degradasi kacang hijau oleh mikrob

rumen sangat tinggi di dalam rumen. Selain itu, kacang hijau juga memiliki serat

kasar yang rendah dan ADF rendah dibandingkan dengan kacang lokal lainnya

sehingga menyebabkan kacang hijau lebih mudah didegradasi di dalam rumen

oleh mikrob rumen. Orskov (1992) menyatakan bahwa degradasi pakan di dalam

rumen dipengaruhi oleh mikrob rumen dan komposisi pakan. Hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa kacang kedelai memiliki degradasi protein kasar tertinggi.

Hal ini disebabkan kacang kedelai merupakan sumber protein, dalam penelitian

ini protein kasar yang dikandung kacang kedelai mencapai 37,71% dengan nilai

fraksi C (ADICP) yang rendah sehingga proteinnya dapat didegradasi oleh mikrob

rumen. Menurut Hubber dan Kung (1981) degradasi protein pakan dipengaruhi

oleh beberapa faktor, yaitu kemampuan mikrob rumen untuk mendegradasi bahan

pakan, pertumbuhan mikrob, lama protein pakan berada di dalam rumen, sumber

protein.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa kecernaan bahan kering dan bahan organik

tertinggi adalah kacang hijau. Kecernaan bahan kering dan bahan organik pada

kacang hijau termasuk tinggi, berarti kacang hijau dapat dicerna dengan baik oleh

mikrob rumen. Menurut Said (2014) kecernaan bahan kering yang tinggi pada

ternak ruminansia mengindikasi tingginya zat nutrisi yang dicerna terutama yang

dicerna oleh mikrob rumen. Faktor-faktor yang memengaruhi kecernaan bahan

kering meliputi komposisi kimia, laju perjalanan pakan di dalam saluran

pencernaan. Darwis et al. (1988) menyatakan peningkatan kecernaan bahan kering

menyebabkan peningkatan kecernaan bahan organik, dan sebaliknya.
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Hasil kecernaan yang diperoleh penelitian ini dapat dilihat nilai kecernaan

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai degradasi. Hal ini disebabkan waktu

inkubasi yang diperlukan untuk memperoleh nilai kecernaan bahan kering dan

organik lebih lama dibandingkan dengan waktu inkubasi yang diperlukan untuk

memperoleh nilai degradasi bahan kering dan organik sehingga residu yang

didapat lebih sedikit pada parameter kecernaan bahan namun bernilai tinggi. Hadi

et al. (2011) berpendapat bahwa semakin lama waktu tinggal bahan pakan di

dalam rumen menyebabkan peningkatan kontak antara pakan dengan mikrob

rumen sehingga terjadi peningkatan aktivitas mikrob untuk mendegradasi pakan.

Hasil analisis kecernaan pada Tabel 4 juga memperlihatkan bahwa nilai

kecernaan bahan kering dan organik tertinggi dengan nilai degradasi bahan kering

dan organik tertinggi dimiliki oleh kacang lokal yang sama, yaitu kacang hijau.

Hal ini disebabkan peningkatan nilai kecernaan bahan akan seiring dengan

meningkatnya nilai degradasi bahan. Tabel 4 memperlihatkan adanya nilai BPK

(by-pass protein kasar) yang merupakan hasil selisih dari nilai kecernaan protein

kasar dengan degradasi protein kasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa by-

pass protein kasar tertinggi adalah kacang bogor. Dilihat dari fraksi protein kasar,

yaitu fraksi B3 yang tinggi, hal ini berarti hanya sedikit terdegradasi di dalam

rumen, sebagian lainnya lolos dari degradasi di rumen dan dapat mencapai usus

halus.

Tabel 4 menunjukkan bahwa kacang kedelai memiliki kecernaan protein

kasar tertinggi. Hal ini disebabkan kacang kedelai memiliki kandungan protein

yang tinggi, yaitu 37,71% dan fraksi C (ADICP) yang rendah, yaitu 6,24%

sehingga sangat sedikit protein yang berikatan dengan dinding sel sehingga

protein dapat dicerna dengan baik oleh mikrob rumen.

Hasil analisis amonia (NH3) dan VFA parsial tujuh jenis kacang lokal

setelah inkubasi selama 48 jam ditampilkan pada Tabel 5. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kacang kedelai memiliki NH3 tertinggi sebesar 45,64%. Hal

ini disebabkan oleh kacang kedelai memiliki kandungan protein yang tertinggi,

yaitu 37,71%, selain itu karena kacang kedelai memiliki nilai degradasi dan

kecernaan protein kasar tertinggi.
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Tabel 5 menunjukkan bahwa kisaran nilai NH3 yang diperoleh adalah

19,45–45,64%. Kisaran nilai hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan kisaran

normal yang dinyatakan oleh Sutardi (1980), yaitu sekitar 4–12 mM. Berdasarkan

hasil penelitian, kisaran nilai VFA kacang lokal 48,6–79,61 mM. Kisaran nilai

VFA pada hasil penelitian berada di bawah kisaran nilai VFA normal untuk

pertumbuhan mikrob rumen yang optimal, yaitu 80–160 mM menurut Van Soest

(1982). Hal ini disebabkan perbedaan lama waktu inkubasi untuk analisis NH3 dan

VFA, dalam penelitian ini pengukuran konsentrasi NH3 dan VFA dilakukan

setelah inkubasi selama 48 jam, sedangkan yang literatur gunakan adalah selama 4

jam.

Tabel 5 Produksi amonia (mM) dan VFA (mM) setelah inkubasi 48 jam secara in vitro
pada kacang lokal

Jenis Kacang
NH3 C2 C3 C4 Total VFA

(mM) (%) (%) (%) (mM)
K. Merah 31,61 ± 1,31c 61,17 ± 3,24 20,39 ± 0,25 18,44 ± 3,01 79,61 ± 17,68a
K. Tanah 38,10 ± 3,55b 62,16 ± 3,32 18,48 ± 1,29 19,36 ± 4,31 48,60 ± 4,67c
K. Gude 27,56 ± 1,66d 59,60 ± 3,07 19,57 ± 2,4 20,84 ± 4,69 70,00 ± 21,78ab
K. Tunggak 34,25 ± 2,11bc 61,21 ± 2,79 18,42 ± 2,66 20,38 ± 5,43 65,77 ± 8,37b
K. Bogor 19,45 ± 2,72e 60,40 ± 2,66 21,18 ± 3,53 18,42 ± 5,58 61,65 ± 9,90bc
K. Hijau 35,41 ± 1,63bc 59,70 ± 2,91 19,52 ± 2,52 20,79 ± 5,08 64,40 ± 16,18b
K. Kedelai 45,64 ± 1,20a 61,10 ± 3,97 18,82 ± 1,06 20,08 ± 4,87 59,54 ± 10,28bc

Huruf berbeda pada setiap kolom untuk satu hasil penelitian menunjukkan berbeda nyata (P<0,05),
NH3 = amonia, C2 = asam asetat, C3 = asam propionat, C4 = asam butirat, VFA = volatile fatty
acid.

Komponen utama VFA, yaitu asam asetat, propionate, dan butirat. Hasil

analisis statistik menunjukkan bahwa jenis kacang lokal tidak berpengaruh nyata

(P>0,05) terhadap persentase C2, C3, dan C4. Tabel 5 memperlihatkan kisaran

persentase asam asetat, propionate, dan butirat terhadap total VFA secara berturut-

turut, yaitu 59,6–62,16; 18,42–21,18; dan 18,42–20,84%. Menurut Mc Donald et

al. (2002) secara umum jumlah produksi VFA untuk C2 adalah 65%, untuk C3

adalah 21% dan untuk C4 adalah 14%. Kadar C2 lebih tinggi dibandingkan

dengan C3 dan C4 karena jalur perubahan asam piruvat menjadi C2 lebih pendek

dan faktor retikulo-rumen yang lebih sulit dalam menyerap asam lemak berantai

karbon 2. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa nilai total VFA tertinggi dimiliki

oleh kacang merah, yaitu 79,61 mM. Hal ini disebabkan kacang merah kaya akan

karbohidrat, kadar BETN yang tinggi, kandungan protein kasar bahan yang cukup
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tinggi dan nilai NPN yang tinggi pula, sehingga kacang merah sangat mudah

difermentasi oleh mikrob rumen.

KESIMPULAN

Fraksinasi protein kacang-kacangan lokal meliputi fraksi A tertinggi

diperoleh kacang bogor, fraksi B1 tertinggi diperoleh kacang kedelai, fraksi B2

tertinggi diperoleh kacang bogor, fraksi B3 tertinggi diperoleh kacang merah,

fraksi C tertinggi diperoleh kacang hijau. Parameter kecernaan kacang-kacangan

lokal di dalam rumen ternak ruminansia meliputi DBK, DBO, KCBK, dan KCBO

tertinggi diperoleh kacang hijau; DPK, KCPK, dan NH3 tertinggi diperoleh

kacang kedelai; BPK tertinggi diperoleh kacang bogor; Total VFA tertinggi

diperoleh kacang merah. Dari segi efisiensi kecernaan, kacang merah merupakan

kacang lokal terbaik untuk ternak ruminansia.
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PENGEMBANGAN METODE KOMPUTASI STATISTIK PADA MODEL
LINIER NILAI EKSTRIM DENGAN REGULARISASI L1 DAN L2

(Development of Statistical Computation Methods in Extreme Value Linear
Model with L1 and L2 Regularizations)

Aji Hamim Wigena, Anik Djuraidah, Agus Mohamad Soleh
Dep. Statistika, Fakultas Matematika dan IPA, IPB

ABSTRAK

Pemodelan statistik dan teori nilai ekstrim diperlukan untuk memprediksi curah hujan
ekstrim, diantaranya teknik statistical downscaling (SD) yang secara fungsional menghubung-
kan curah hujan sebagai peubah respons dengan luaran global circulation model (GCM)
sebagai peubah bebas dan berdasarkan sebaran generalized pareto (GPD). Namun pada luaran
GCM terdapat masalah multikolinieritas. Masalah ini dapat diatasi dengan regularisasi L1 dan
L2. Curah hujan umumnya menyebar Gamma sehingga perlu kajian teoritis dan empiris untuk
memperoleh model penduga curah hujan ekstrim. Penelitian ini bertujuan mengembangkan
metode komputasi untuk pemodelan SD linier dengan regularisasi L1 dan L2 dan berdasarkan
respon GPD dan Gamma dengan pendekatan generalized linear model (GLM) dan vector
generalized additive model (VGAM), dan regresi kuantil dengan L1. Komputasi pemodelan
tersebut menggunakan metode Iteratively Reweighted Least Square dan optimasi Nelder-
Mead. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) model regresi Gamma lebih baik daripada regresi
komponen utama sedangkan penggunaan L1 pada kedua model tersebut menghasilkan
ketepatan yang hampir sama, (2) pemodelan regresi kuantil dengan L1 lebih baik daripada
regresi respons GPD dengan GLM dan regresi respons GPD dengan VGAM, dan (3)
penambahan peubah dummy pada model-model tersebut dapat meningkatkan ketepatan
pendugaan curah hujan ekstrim. Penggunaan L1 memudahkan seleksi peubah luaran GCM
daripada metode komponen utama.

Kata kunci: ekstrim, gamma, generalized pareto, regularisasi, statistical downscaling.

ABSTRACT

Statistical modeling and extreme value theory are required to predict extreme rainfall, such as
statistical downscaling (SD) technique which relates functionally rainfall as response variable
with global circulation model (GCM) output as independent variables and based on
Generalized Pareto distribution (GPD). However, there is multicollinearity in GCM output.
This problem can be overcome by L1and L2 regularization. Rainfall generally follows
Gamma distribution so it is necessary to do theoretical and empirical studies to find a model
to predict extreme rainfall. This research goal is to develop computation methods for linear
SD modeling with L1dan L2 regularization and response based on GPD and Gamma
distribution with generalized linear model (GLM) and vector generalized additive model
(VGAM) approaches, and quantile regression with L1. The computation used Iteratively
Reweighted Least Square and optimization Nelder-Mead. The results show that (1) Gamma
regression was better than principal component regression while the use of L1 in both models
resulted in similar accuracy, (2) quantile regression modeling with L1 was better than
regression models using response GPD with GLM and VGAM, (3) dummy variables in the
models affected the accuracy of extreme rainfall prediction. L1 selected variables of GCM
output easier than principal component method.

Keywords: extreme, gamma, generalized Pareto, regularization, statistical downscaling.
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PENDAHULUAN

Teknik statistical downscaling (SD) yang selama ini berkembang untuk

pendugaan curah hujan menggunakan model statistik yang menghubungkan data

luaran global circulation model (GCM) secara fungsional dengan data lokal

seperti curah hujan. Selaras dengan perkembangan ilmu pemodelan statistik,

teknik SD dapat dikembangkan untuk memprediksi curah hujan ekstrim.

Curah hujan sebagai respons pada pemodelan SD nilai ekstrim tidak dapat

didekati dengan pemodelan sebaran normal. Beberapa kajian mengenai curah

hujan ekstrim di dunia menggunakan pemodelan SD sudah dilakukan seperti

jaringan syaraf tiruan/artificial neural network (Olsson et al. 2001, Begueria &

Vicente-Serrano 2006), regresi kuantil tersensor (Friederichs & Hense 2007),

analisis korelasi kanonik (Busuioc et al. 2008), dan teori nilai ekstrim seperti peak

over thresshold (POT) untuk pemodelan sebaran pareto terampat (generalized

pareto distribution/GPD) serta blok maksima untuk pemodelan teori nilai ekstrim

terampat (generalized extreme value/GEV) (Friederichs 2010; Mannshardt-

Shamseldin et al. 2010; Acero et al. 2010; Tryhorn & DeGaetano; 2011).

Mondiana (2012) di Indonesia menggunakan regresi kuantil dalam menduga curah

hujan ekstrim di salah satu stasiun pengamatan klimatologi di Kabupaten

Indramayu.

Penggunaan teori nilai ekstrim selama ini dengan cara memodelkan peubah

respons dan masing-masing peubah kovariat sesuai dengan sebaran GEV/GPD

untuk menduga parameter sebaran. Hasil pemodelan berupa nilai return pada

persentil tertentu kemudian dimodelkan dengan model regresi linier baku. Yee &

Stephenson (2007) telah mengembangkan metode pemodelan teori nilai ekstrim

(GEV dan GPD) dengan kovariat yang diimplementasikan ke dalam metode

model linier terampat (generalized linear model/GLM) (Mc Cullagh & Nelder

1989) dan model aditif linier terampat vektor (vector generalized linear

andadditive model/VGAM) (Hastie & Tibshirani 1987).

Penggunaan teori nilai ekstrim untuk pemodelan SD terkendala dalam

kovariat yang saling berkorelasi (multikolinieritas). Masalah ini dapat ditangani

dengan menggunakan analisis komponen utama (AKU) untuk mendapatkan
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peubah baru yang tidak multikolinieritas. Regularisasi L1 (Lasso) dan L2 (Ridge-

gulud) dapat juga sebagai metode alternatif untuk mengatasi masalah

multikolinieritas.

Sampai saat ini belum ada literatur tentang kajian pemodelan GPD

menggunakan L1 dan maupun L2. Penelitian ini bertujuan mengembangkan

metode pemodelan linier GPD dengan L1 dan L2. Penerapan L1 dalam metode

GLM untuk sebaran Binom dan Poisson telah dikembangkan oleh Park & Hastie

(2007) dan Friedman et al. (2010) mengusulkan metode komputasi Coordinate

Descent pada kasus yang sama di dalam pendugaannya. Secara umum penerapan

L1 dapat menggunakan metode pemrograman kuadratik yang merupakan bagian

dari optimisasi convex (Tibshirani 1996) dan juga iteratively reweighted least

square (IRLS) serta metode optimasi Nelder-Mead.

Pada penelitian ini dikembangkan metode komputasi statistik IRLS dan

optimasi Nelder-Mead untuk pemodelan model SD dengan L1 dan berdasarkan

GPD untuk pendugaan curah hujan ekstrim. Sehubungan dengan itu, telah

dilakukan kajian tentang pemodelan regresi dengan metode L1, regresi dengan

respons Gamma dan L1, regresi kuantil dengan L1, regresi komponen utama

dengan respon GPD dan GLM, regresi komponen utama dengan respon GPD dan

VGAM.

METODE PENELITIAN

Beberapa kajian pada penelitian sebelumnya tentang pemodelan SD nilai

ekstrim dengan prediktor yang mengandung multikolinieritas telah dilakukan.

Penentuan nilai ambang (threshold) dijadikan dasar pada penelitian ini terutama

untuk pengembangan model regresi respons GPD dengan GLM dan VGAM.

Pengembangan model diawali dengan kajian tentang pemodelan regresi dengan

L1, regresi respons sebaran Gamma dengan L1, dan regresi kuantil dengan L1.

Dalam hal ini multikolinieritas pada data luaran GCM diatasi dengan analisis

komponen utama dan metode L1. Lingkup penelitian tercantum pada Gambar 1.

Ada lima pemodelan yang dikaji pada penelitian ini, yaitu (1) regresi dengan

L1, (2) regresi respons Gamma dengan L1, (3) regresi kuantil dengan L1, (4)
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regresi respons GPD dengan GLM, dan (5) regresi respons GPD dengan VGAM.

Ketiga model pertama menggunakan data curah hujan tanpa nilai ambang dan data

luaran GCM tanpa analisis komponen utama tetapi dengan L1. Sedangkan dua

model terakhir menggunakan data curah hujan yang lebih besar dari nilai ambang

dan data luaran GCM yang telah direduksi dengan analisis komponen utama.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan algoritma dan program komputasinya

dengan program paket R. Keluaran dari penelitian ini berupa makalah pada jurnal

dan prosiding.

Gambar 1 Lingkup penelitian.

Penelitian ini mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi adanya masalah multikolinearitas dalam data luaran GCM.

2. Penentuan komponen data luaran GCM dengan analisis komponen utama

(AKU) untuk mengatasi masalah multikolinearitas.

3. Penentuan nilai ambang untuk sebaran nilai ekstrim, yaitu GPD meng-

gunakan mean residual life plot (MRLP).

4. Pengembangan model-model dan metode komputasi (penyusunan algoritma

dan program komputasi), yaitu:

a. Pemodelan regresi dengan L1.

b. Pemodelan regresi respons Gamma dengan L1.

c. Pemodelan regresi kuantil dengan L1.

d. Pemodelan regresi komponen utama dengan respons GPD dan GLM.

e. Pemodelan regresi komponen utama dengan respons GPD dan VGAM.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencakup pengembangan model statistical downscaling (SD)

untuk pendugaan curah hujan ekstrim. Ada beberapa model SD yang dianalisis

baik secara simulasi maupun aplikasi dengan data curah hujan di Kabupaten

Indramayu dengan data luaran GCM CMIP5 (multi-model ensemble Phase 5

Couple Model Intercomparisson Project). Pemodelan diawali dengan penyiapan

data baik curah hujan maupun luaran GCM. Identifikasi kemungkinan adanya

masalah multikolinieritasitas pada data luaran GCM juga dilakukan. Analisis

komponen utama dilakukan karena ada masalah multikolinieritas. Dalam

penelitian ini masalah tersebut diatasi juga dengan metode L1. Penentuan nilai

ambang juga dilakukan untuk sebaran nilai ekstrim (GPD) yang digunakan dalam

pengembangan model.

Simulasi dilakukan untuk model regresi (respons sebaran normal) dengan

L1 dan model regresi respons sebaran Gamma dengan L1. Dalam hal ini ingin

diketahui bagaimana penggunaan L1 pada kedua pemodelan tersebut jika

dibandingkan dengan analisis komponen utama dalam mengatasi masalah

multikolinieritasitas. Regresi dengan L1 dibandingkan dengan regresi komponen

utama sedangkan regresi respons sebaran Gamma dengan L1 dibandingkan

dengan regresi komponen utama dengans respon sebaran Gamma.

Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan L1 dalam pemodelan regresi

respons sebaran normal lebih baik daripada penggunaan analisis komponen

utama. Hal ini berdasarkan nilai root mean square error (RMSE) maupun root

mean square error of prediction (RMSEP) untuk model regresi dengan L1 yang

lebih kecil daripada nilai RMSE maupun RMSEP untuk model regresi komponen

utama. Berbeda halnya dengan hasil simulasi penggunaan L1 pada regresi respons

sebaran Gamma dengan L1 yang dibandingkan dengan regresi komponen utama

dengan respons sebaran Gamma. Nilai RMSE maupun RMSEP untuk model

regresi respons sebaran Gamma dengan L1 hampir sama dengan nilai RMSE

maupun RMSEP untuk regresi komponen utama dengan respons sebaran Gamma,

terutama untuk nilai parameter (σ) yang lebih besar dari satu. Jika nilai parameter
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σ=1, maka penggunaan L1 lebih baik daripada penggunaan analisis komponen

utama.

Metode L1 juga digunakan dalam pemodelan regresi kuantil. Model ini

dengan penambahan peubah dummy untuk 12 bulan memberikan hasil yang lebih

baik pada kuantil 90 atau 95. Pada bulan Februari model tersebut dapat menduga

curah hujan ekstrim dengan baik pada kuantil 90 dan juga pada bulan Januari

meskipun prediksinya lebih tinggi dari curah hujan aktualnya (Gambar 2).

Demikian juga pada bulan-bulan lainnya, prediksinya lebih dari curah hujan

aktualnya. Namun pola curah hujan prediksi sesuai dengan pola curah hujan

aktualnya dan stabil untuk pendugaan tiga tahun kedepan.

Dua model lainnya tidak menggunakan L1 tetapi analisis komponen utama.

Model pertama menggunakan respons GPD dengan GLM dan model kedua

menggunakan respons GPD dengan VGAM. Kedua model ini digunakan untuk

pendugaan curah hujan ekstrim berdasarkan data curah hujan yang lebih besar dari

nilai ambang (threshold) yang mengikuti sebaran GPD.

Gambar 2 Prediksi curah hujan ekstrim dengan regresi kuantil L1.

Model pertama menggunakan empat komponen dan transformasi bulan

dengan sinus dan cosinus, dengan nilai ambang yang berbeda untuk setiap musim

(hujan, peralihan hujan_kemarau, kemarau, kemarau_hujan). Hasil pendugaannya

serupa dengan hasil regresi kuantil dengan L1. Pada bulan Februari curah hujan

ekstrim diprediksi dengan baik pada kuantil 95, curah hujan pada bulan Januari
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diprediksi baik pada kuantil 75, demikian juga curah hujan pada bulan Maret. Pola

curah hujan prediksi sesuai dengan pola curah hujan aktual. Pendugaannya stabil

untuk satu tahun kedepan.

Gambar 3 menunjukkan bahwa model regresi GPD dengan GLM dapat

memprediksi curah hujan ekstrim dengan baik. Prediksi curah hujan bulanan pada

bulan Januari hingga Desember lebih tinggi daripada data aktualnya, namun

prediksinya dapat mengikuti pola data aktual dengan baik, khususnya saat curah

hujan ekstrim. Pada bulan Februari curah hujan tertinggi yang terjadi di tahun

2008 sebesar 439 mm/bulan. Nilai ini dapat diprediksi dengan baik pada kuantil

ke-95 sebesar 453,23 mm/bulan. Begitupula pada bulan Maret nilai aktual berada

tepat pada kuantil ke-95, artinya pada bulan Maret terjadi curah hujan ekstrim.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa curah hujan pada bulan Maret lebih tinggi

daripada curah hujan yang biasa terjadi sebesar 260,87 mm/bulan. Secara umum,

untuk bulan yang berada di musim kemarau dan peralihan, nilai prediksi pada

kuantil ke-90 dan 95 memang lebih tinggi dari nilai aktual, namun mampu

mengikuti pola dengan baik.

Gambar 3 Prediksi curah hujan ekstrim dengan regresi GPD dengan GLM.

Model kedua (regresi GPD dengan VGAM) juga menggunakan empat

komponen tetapi setiap komponen ada yang berpengaruh linier dan nonlinier

sesuai derajat bebasnya. Hasil pendugaannya (Gambar 4) juga serupa dengan hasil

regresi kuantil dengan L1. Pada bulan Februari curah hujan tertinggi sebesar
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439 mm/bulan yang dapat diduga dengan baik pada kuantil ke-95 sebesar

456 mm/bulan, tetapi curah hujan pada bulan Januari diprediksi lebih dari curah

hujan aktualnya, kecuali curah hujan pada bulan Maret. Pola curah hujan prediksi

sesuai dengan pola curah hujan aktual. Pendugaannya juga stabil untuk satu

sampai lima tahun ke depan. Namun kestabilan ini kurang baik jika dibandingkan

dengan model regresi kuantil dengan L1 dan model regresi GPD dengan GLM.

Berdasarkan pola prediksi pada Gambar 2, 3, dan 4, di antara ketiga model

terakhir (regresi kuantil dengan L1, regresi GPD dengan GLM, dan regresi GPD

dengan VGAM), model regresi kuantil dengan L1 lebih baik daripada kedua

model lainnya dalam pendugaan curah hujan ekstrim maupun polanya.

Berdasarkan nilai RMSEP pada Tabel 1, model regresi kuantil dengan L1 (standar

deviasi 5,25 dan 4,95) dan model regresi GPD dengan VGAM (standar deviasi

8,17 dan 7,75) lebih baik daripada model regresi GPD dengan GLM (standar

deviasi 31,55 dan 30,87) dalam hal kestabilan pendugaan. Model SD akan

memberikan hasil yang baik jika hubungan antara peubah respons dengan peubah

penjelas tidak berubah dengan perubahan waktu dan tetap sama meskipun ada

perubahan iklim (Wigena 2006). Pemodelan tersebut memerlukan algoritme dan

metode komputasinya. Dalam penelitian ini telah juga dikembangkan beberapa

metode komputasi dan program (dalam program paket R) untuk keperluan analisis

masing-masing model.

Tabel 1 Nilai RMSEP ketiga model

Data model Data validasi
RMSEP setiap model pada kuantil 90 dan 95
(1) (2) (3)

90 95 90 95 90 95
1979–2007 2008 99,56 129,79 93,63 106,50 120,66 142,36
1979–2006 2007–2008 91,68 119,73 113,53 132,45 123,85 139,32
1979–2005 2006–2008 95,37 125,86 136,55 154,08 129,23 145,81
1979–2004 2005–2008 105,51 135,97 131,36 150,75 126,84 144,34
1979–2003 2004–2008 112,23 139,05 178,43 190,53 134,42 152,61

Standar deviasi 8,17 7,75 31,55 30,87 5,25 4,95
Keterangan:
(1) Regresi kuantil dengan L1; (2) Regresi GPD dengan GLM; dan (3) Regresi GPD dengan
VGAM.
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Gambar 4 Prediksi curah hujan ekstrim dengan regresi GPD dengan VGAM.

Hasil pemodelan ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara

lain periode data, data GCM, domain (window) GCM baik ukuran dan posisinya,

penentuan nilai ambang, dan jenis model yang digunakan. Semua model

tergantung pada jenis GCM dan juga ukuran domain GCM yang digunakan

sehingga pemilihan GCM dan domainnya yang tepat akan sangat memengaruhi

pemodelan. Penentuan nilai ambang memengaruhi pemodelan regresi GPD baik

dengan GLM maupun VGAM. Demikian juga dalam penentuan jumlah kom-

ponen yang akan digunakan. Faktor-faktor tersebut harus menjadi perhatian dalam

pengembangan model pendugaan curah hujan ekstrim.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini telah dikembangkan beberapa program komputasi dalam

program paket R untuk Statistical Downscaling dengan berbagai metode

pemodelan. Model regresi Gamma lebih baik daripada regresi komponen utama

sedangkan penggunaan L1 pada kedua model tersebut menghasilkan ketepatan

yang hampir sama. Pemodelan regresi kuantil dengan L1 lebih baik daripada

regresi respons GPD dengan GLM dan regresi respons GPD dengan VGAM.

Penambahan peubah dummy pada model-model tersebut dapat meningkatkan
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ketepatan pendugaan curah hujan ekstrim. Penggunaan L1 memudahkan seleksi

peubah luaran GCM daripada analisis komponen utama.
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ABSTRAK

Chronic respiratory disease adalah infeksi pernapasan pada ayam sangat menular dan
menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Penyakit ini disebabkan oleh Mycoplasma
gallisepticum (M. gallisepticum) dan biasanya diikuti oleh infeksi sekunder oleh Escherichia
coli (E. coli) ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri kunyit (Curcuma longa
Lin), temu putih (Curcuma zedoaria), dan bawang putih (Allium sativum) terhadap kasus
chronic respiratory disease. Uji aktivitas antibakteri kunyit, temu putih, dan bawang putih
dilakukan dengan melakukan pengujian in vivo. 80 ekor ayam specific pathogen free dibagi
ke dalam delapan kelompok perlakuan. Parameter yang diamati adalah gejala klinis, bobot
badan, hematologi, patologi anatomi, dan histopatologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kombinasi ekstrak simplisia kunyit, temu putih dan bawang putih mampu menurunkan infeksi
CRD pada ayam dan meningkatkan bobot badan ayam. Ketiga ekstrak tidak memberikan
pengaruh secara nyata pada parameter darah.

Kata kunci: allium sativum, chronic respiratory disease, curcuma longa lin, curcuma
zedoaria, tanaman obat.

ABSTRACT

Chronic respiratory disease is a respiratory infection caused by Mycoplasma gallisepticum in
chickens. This disease caused significant economic losses. The severity of the diseases was
exacerbated as the result of mixed infections with Escherichia coli. The aim of this in vivo
study was to investigate antimicrobial activity of Curcuma longa, Curcuma zedoary, Allium
sativum against chronic respiratory disease. 80 chickens were divided into eight treatment
groups, research parameter is clinical signs, body weight, hematology, pathology of anatomy,
and histopathology. The results showed that the combination of Curcuma longa, Curcuma
zedoary, Allium sativum can reduce the severity of chronic respiratory disease and
improvement in body weight. The third plants are not significantly affect on hematology
parameters.

Keywords: allium sativum, curcuma longa lin, chronic respiratory disease, curcuma zedoary,
medicinal plants.

PENDAHULUAN

Penyakit Chronic Respiratory Disease (CRD) merupakan penyakit perna-

pasan yang sering ditemukan pada ayam yang sangat menular, dapat menyerang
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ayam broiler dan ayam layer pada umur 4–8 minggu. Kejadian CRD pada ayam

juga dapat menimbulkan komplikasi kejadian penyakit unggas yang lain. Chronic

respiratory disease yang disebabkan oleh M. gallisepticum seringkali terjadi

bersamaan dengan infeksi sekunder yang disebabkan oleh E. coli. Penyakit ini

tidak hanya menyerang sistem respirasi tetapi juga sistem reproduksi sehingga

terjadi kerugian ekonomi yang sangat besar (Rudraswamy et al. 2013).  Kerugian

ekonomi yang terjadi berupa turunnya berat badan, efisiensi pakan, produksi telur,

daya tetas telur, dan kenaikan kematian embrio (Soeripto 2009). Penggunaan

antibiotik dan kombinasinya yang tidak rasional pada penanganan kasus CRD

menyebabkan terjadinya resistensi. Resistensi ini dapat menyebabkan transfer

resisten ke manusia dan hewan lain, apabila tidak dilakukan pencegahan.

Para peternak secara empiris telah menggunakan beberapa tanaman obat

untuk mengatasi penyakit pernapasan pada ayam. Beberapa tanaman tersebut

antara lain bawang putih, temu putih, dan kunyit. Curcuma longa Linn. (sinonim

Curcuma domestica Val) yang biasa disebut dengan kunyit, famili zingiberaceae

digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, kuliner, dan kosmetik.

Kurkumin merupakan komponen bioaktif dalam kunyit yang berwarna kuning.

Kunyit dan kurkumin menunjukkan aktivitas biologi dan potensi terapetik yang

hebat, termasuk aktivitasnya sebagai antibakteri, antifungi, antiprotozoa, antiviral,

antitusif, dan mukolitik (Yano 2000; Rudraswamy et al. 2013; Jain 2007).

Curcuma zedoaria (kunyit putih atau temu putih) telah banyak digunakan

pada pengobatan tradisional pada penyakit diare, rematik, gangguan kulit,

hepatoprotektor, dan analgesik (Kamanashis & Rahman 2012). Studi lain

menyatakan bahwa temu putih mempunyai aktivitas anti mikrob terhadap

Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus cereus (Bugno et al. 2007; Banisalam et

al. 2011). Bawang putih (Allium sativum), famili Liliaceae telah banyak

digunakan pada pengobatan tradisional sebagai antibakteri (Alli et al. 2011,

Ogodo et al. 2013), imunomodulator (Clement et al. 2010).

Data ilmiah mengenai aktivitas antibakteri ketiga tanaman tersebut di atas

terhadap Mycoplasma gallisepticum dan  sebagai anti-CRD sampai saat ini belum
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ada. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aktivitas kombinasi kunyit, temu

putih, dan bawang putih terhadap CDR pada ayam secara in vivo.

METODE PENELITIAN

Rimpang kunyit, rimpang temu putih, dan bawang putih diperoleh dari

petani dibawah bimbingan dan pengawasan Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB.

Rimpang dan bawang putih yang dikoleksi adalah yang berumur 9 bulan. Bagian

rimpang yang diambil adalah rimpang induk. Pembuatan simplisia dilakukan

dengan cara umbi lapis dan rimpang dicuci, dipotong, dan diangin-anginkan

hingga kering. Rimpang dan umbi yang kering digiling hingga menjadi serbuk,

selanjutnya disimpan pada suhu 4 oC hingga digunakan untuk proses ekstraksi.

Serbuk simplisia yang dihasilkan mempunyai kadar air kurang dari 10%. Sampel

segar adalah rimpang kunyit, rimpang temu putih, dan bawang putih yang telah

disortasi, dicuci, dan diangin-anginkan hingga kadar airnya berkurang.

Ekstrak Tanaman

Ekstraksi simplisia dan sampel segar menggunakan metode maserasi selama

3 x 24 jam dengan menggunakan pelarut etanol 96% grade farmasi (pharmaceu-

tical use). Perbandingan sampel dan pelarut adalah 1:10.  Ekstrak simplisia kunyit

adalah ekstrak yang diperoleh dari maserasi simplisia rimpang kunyit dengan

pelarut etanol. Ekstrak kunyit adalah ekstrak yang diperoleh dari maserasi

rimpang segar kunyit dengan pelarut etanol. Perasan kunyit diambil dari 50 g

rimpang menjadi 10 ml larutan. Metode yang sama dilakukan terhadap temu putih

dan bawang putih. Selanjutnya dilakukan penapisan fitokimia dengan metode Reji

dan Rexin (2013) dan uji kromtografi lapis tipis (KLT). Berdasarkan hasil

penelitian in vitro, suspensi ketiga ekstrak (perbandingan 1:1:1), demikian juga

dengan kombinasi dua ekstrak. Ekstrak diberikan kepada ayam secara per oral

dengan dosis 8 mg/kg BB, enam jam pascainfeksi setiap hari selama 14 hari

berturut-turut.
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Antibiotik

Antibiotik yang digunakan adalah enrofloxacin. Hewan percobaan akan

diberikan larutan secara oral dengan konsentrasi 10% sesuai dengan dosis yang

direkomendasikan, yaitu 10 mg/kg BB selama 14 hari berturut-turut.

Isolat Bakteri

Isolat bakteri M. Gallisepticum dan E. Coli diperoleh dari Balai Besar

Penelitian Veteriner. Media M. gallisepticum terdiri dari media khusus PPLO

broth dan sebagai penyubur adalah yeast extract. Media E. coli adalah Mueller

Hinton broth dan Mueller Hinton agar. Dosis bakteri yang digunakan adalah 108

CFU untuk M. gallisepticum dan 106 untuk E. coli. Infeksi dilakukan terhadap

ayam melalui penyuntikan isolat intra-airsac dilanjutkan dengan intranasal dan

infeksi M. gallisepticum dilakukan ketika ayam berumur 15 hari dan E.coli pada

saat ayam berumur 18 hari (Xiao et al. 2013)

Hewan Coba dan Desain Penelitian

80 ekor ayam specific pathogen free (SPF), dibagi menjadi delapan

kelompok perlakuan dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10 ekor ayam.

Kelompok 1 : Ayam tidak diberikan infeksi dan tidak diobati (ayam sehat).

Kelompok 2 : Ayam diinokulasi dengan bakteri dan tidak diobati (kontrol

negatif).

Kelompok 3 : Ayam sehat diberikan ekstrak simplisia kunyit, temu putih, dan

bawang putih selama 14 hari berturut-turut.

Kelompok 4 : Ayam diinokulasi dengan bakteri dan diberikan ekstrak simplisia

temu putih pada hari pertama infeksi bakteri, selama 14 hari

berturut-turut.

Kelompok 5 : Ayam diinokulasi dengan bakteri dan diberikan ekstrak simplisia

kunyit dan temu putih pada hari pertama infeksi bakteri, selama 14

hari berturut-turut.

Kelompok 6 : Ayam diinokulasi dengan bakteri dan diberikan ekstrak simplisia

kunyit, temu putih, dan bawang putih pada hari pertama infeksi

bakteri, selama 14 hari berturut-turut.
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Kelompok 7 : Ayam diinokulasi dengan bakteri dan diberikan antibiotik

enrofloxacin pada hari pertama infeksi bakteri, selama 5 hari

berturut-turut.

Kelompok 8 : Ayam diberikan kombinasi ekstrak tanaman (kunyit, temu putih,

dan bawang putih) selama 14 hari berturut-turut. Pada hari ke-5

ayam diinfeksi bakteri.

Parameter penelitian

Parameter dalam penelitian ini adalah gejala klinis, bobot badan,

hematologi, gambaran patologi anatomi, dan histopatologi. Sampel serum diambil

pada hari ke 2, 5, dan 8 setelah infeksi bakteri untuk tes SPA (Serum Plate

Aglutination). Gejala klinis dan patologi anatomi akan diamati untuk mengetahui

keberhasilan infeksi. Sampel darah diambil pada hari ke 15, 22, dan 29,

sedangkan gambaran patologi anatomi dan histopatologi diambil pada hari ke-22

dan 29. Analisis data dilakukan menggunakan metode t-student dan analisis secara

deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa hasil pengujian in vitro telah dilaporkan sebelumnya; diantaranya

kromatografi lapis tipis (KLT). Kromatografi lapistipis (KLT) ekstrak simplisia

dari ketiga tanaman menggunakan fase gerak terbaik kloroform: metanol (97:3)

untuk rimpang kunyit, kloroform: etil asetat (7:3) untuk rimpang temu putih, dan

etil asetat: n heksan (7:3) untuk bawang putih. Profil KLT menunjukkan bahwa

kandungan senyawa pada ekstrak etanol simplisia kunyit, temu putih, dan bawang

putih sama dengan ekstrak yang digunakan pada uji in vitro. Hal ini menunjukkan

bahwa ekstrak yang digunakan mempunyai kualitas yang sama. Diameter terbaik

terhadap M. gallisepticum secara berurutan ditunjukkan oleh ekstrak simplisia

kunyit, temu putih, dan bawang putih. Kombinasi terbaik terhadap Mycoplasma

gallisepticum ditunjukkan oleh kombinasi simplisia kunyit dan temu putih.

Gejala klinis

Gejala klinis pada kelompok 1 dan 3 tidak ditemukan pada saat pelaksanaan

penelitian. Gejala klinis pada kelompok 2 yang diinfeksi CRD complex mulai
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ditemukan 4 hari pasca infeksi (PI); ditandai dengan lesu, nafsu makan turun, bulu

kusut, keluar lendir dari hidung, dan suara ngorok saat bernafas. Gejala klinis

yang sama ditemukan juga pada hari yang sama di kelompok 7 (antibiotik).

Gejala klinis tersebut tidak ditemukan pada kelompok 4, 5, 6, dan 8 (kelompok-

kelompok dengan pemberian ekstrak).

Bobot badan

Hasil pengamatan bobot badan pada kelompok terapi (pemberian ekstrak

dan antibiotik) menunjukkan pertambahan bobot badan yang sama dengan

kelompok sehat. Ada indikasi bahwa kemungkinan kombinasi ketiga ekstrak tana-

man kunyit, temu putih, dan bawang putih bersifat imunostimulan. Hasil

penghitungan bobot badan akan dilanjutkan dengan pengolahan statistic (t-

student). Hasil penimbangan bobot badan menunjukkan infeksi CRD menyebab-

kan bobot badan ayam lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol (1).

Peningkatan bobot badan juga terjadi pada pemberian kombinasi ekstrak tanpa

memberikan infeksi CRD. Secara garis besar pemberian kombinasi ekstrak

dengan infeksi CRD juga akan meningkatkan bobot badan (kelompok 4, 5, 6, dan

7). Sebagai tambahan informasi, pemberian kombinasi ekstrak berpengaruh

terhadap ayam yang diin-feksi CRD; dapat diaplikasikan untuk tindakan preventif

dan kuratif (kelompok 4 dan 7). Bobot badan ayam pada seluruh perlakuan

disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Pertambahan bobot badan selama pengujian in vivo.
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Hematologi

Evaluasi hematologi dilakukan terhadap nilai-nilai hemoglobin, hematokrit,

eritrosit, dan lekosit; yang diambil pada saat ayam berumur 22 dan 29 hari.

Seluruh data dianalisis secara statistik menggunakan t-student. Hasil pengolahan

seluruh parameter darah (hemoglobin, hematokrit, eritrosit, dan lekosit) tidak

menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan. Berdasarkan temuan tersebut

dapat dijelaskan bahwa ada kemungkinan terjadi perubahan parameter darah pada

saat infeksi CRD berjalan akut, yaitu 2–3 hari pasca infeksi.

Patologi Anatomi

Tabel 1 menunjukkan hasil rekapitulasi perubahan patologi anatomi semua

kelompok perlakuan. Airsacculitis adalah peradangan pada kantung hawa yang

merupakan lesio utama pada penyakit CRD. Perikarditis adalah peradangan pada

selaput pembungkus jantung (perikard), sedangkan peradangan pada pembungkus/

kapsula hati disebut perihepatitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase

terbesar dari perubahan akibat infeksi CRD adalah airsacculitis, dan perubahan

terbesar ditemukan pada kelompok 2 (infeksi CRD). Secara garis besar, pembe-

rian ekstrak secara tunggal maupun kombinasi mampu menurunkan kejadian

infeksi CRD.

Tabel 1 Hasil pengamatan patologi anatomi

Hasil pemeriksaan patologi anatomi menunjukkan bahwa aplikasi ekstrak

campuran kunyit, temu putih, dan bawang putih mampu menurunkan kejadian

CRD pada ayam SPF yang digunakan dalam penelitian. Pemeriksaan selanjutnya

dilakukan dengan metode histopatologi, yaitu dengan melihat perubahan organ

secara mikroskopik terhadap jantung, hati, dan kantung hawa atau airsac.

Kelompok
Patologi anatomi

Airsacculitis (%) Perikarditis (%) Hepatitis (%)
1
2
3
4
5
6
7
8

0
60

0
20
20
10
10
10

0
30

0
0
0
0
0
0

0
10

0
10

0
0
0
0
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Pemeriksaan histopatologi pada kelompok 1 atau ayam sehat menunjukkan

bahwa organ jantung, hati, dan kantung hawa tidak mengalami perubahan.

Jantung pada kelompok 2 (infeksi CRD) menunjukkan kejadian infeksi yang

bermakna, ditandai dengan infiltrasi sel-sel limfosit dalam jumlah banyak pada

daerah interstisium. Serabut otot jantung mengalami degenerasi-nekrosis dalam

derajat yang parah (severe, multifocal, Gambar 2A). Aplikasi kombinasi ekstrak

(kunyit, temu putih, dan bawang putih) pada unggas dengan dosis 8 mg/kg BB

(preventif dan kuratif) tidak menyebabkan perubahan histopatologi pada kantung

hawa, jantung, dan hati. Pemberian kombinasi ekstrak tersebut pada infeksi CRD

dapat menurunkan kejadian miokarditis pada jantung (Gambar 2) dan air

sacculitis pada kantung hawa (Gambar 3). Berdasarkan gejala klinis, perubahan

patologi anatomi dan histopatologi, pemberian kombinasi ekstrak kunyit, temu

putih, dan bawang putih dapat menurunkan lesio akibat infeksi CRD.

Gambar 2 A Jantung pada ayam yang diinfeksi CRD mengalami peradangan ditandai dengan
infiltrasi sel-selradang ( ) disertai degenerasi dan nekrosis serabut otot
jantung. B, C, dan D berturut-turut adalah kelompok 6, 7, dan 8; masing-masing
menunjukkan keadaan serabut otot jantung yang mengalami persembuhan
(normal). Bar = 50 µm.
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Gambar 3 Kantung hawa. A Kantung hawa pada kondisi normal (kelompok 1). B adalah
kondisi kantung hawa pada infeksi CRD, ditandai dengan penebalan disertai
infiltrasi sel-sel radang. C, D, E, dan F secara berturut-turut adalah kantung hawa
pada kelompok 5, 6, 7, dan 8 yang menunjukkan bahwa kantung hawa telah
mengalami persembuhan. Bar = 50 µm.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji in vitro diketahui bahwa rimpang kunyit, rimpang

temu putih, dan bawang putih mempunyai aktivitas antibakteri terhadap

M. gallisepticum dan E. coli. Hasil ekstraksi terbanyak ditemukan pada ekstrak

simplisia temu putih, kemudian ekstrak simplisia kunyit, dan ekstrak simplisia

bawang putih. Penapisan fitokimia dari ketiganya menunjukkan kandungan

alkaloid, flavonoid, dan terpenoid. Berdasarkan uji in vivo diketahui bahwa

dengan pemberian ekstrak kunyit, temu putih, dan bawang putih dapat

menurunkan infeksi chronic respiratory disease pada ayam dan meningkatkan

pertambahan bobot badan. Ketiga ekstrak tidak memberikan pengaruh secara

nyata pada parameter darah.
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ABSTRAK

Pengurangan risiko bencana (PRB) dengan mengadopsi Kerangka Aksi Hyogo (HFA,
Hyogo Framework for Action) berakhir pada 2015. Implementasi HFA belum tuntas,
namun hasil pemantauannya memunculkan penilaian, kesadaran, dan akhirnya kebutuhan
baru untuk mengintegrasikan PRB dengan tujuan pembangunan Millennium (MDGs) dan
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal tersebut membawa kepada pertanyaan
apakah para stakeholder PRB (khususnya pemerintah) dapat mengikuti dan memenuhi
tuntutan tersebut. Penelitian deskriptif analitik ini bertujuan untuk memotret kesiapan
pengelola kebencanaan daerah dalam memenuhi agenda PRB global tersebut. Penelitian
dilakukan di provinsi dan daerah dengan kejadian bencana erupsi gunung api (Kab. Karo
Sumatera Utara), kebakaran hutan, lahan, dan bencana asap (Provinsi Riau), bencana
terkait pertambangan (Kab. Bombana Provinsi Sulawesi tenggara), dan kekeringan (Kab.
Indramayu Provinsi Jawa Barat). Data kajian meliputi data primer dan sekunder (laporan
dan dokumentasi terkait). Pengumpulan data/informasi primer dilakukan dengan
wawancara dan focus group discussions (FGD). Hasil kajian menemukan beberapa
temuan penting yaitu: 1) Penanggulangan bencana belum menjadi salah satu program
prioritas daerah, 2) PRB belum terintegrasi secara terpadu dalam pembangunan regular
juga dalam perencanaan pembangunan, 3) Diyakini bahwa bencana mengganggu pem-
bangunan, namun 4) Belum terpikirkan oleh pengelola penanggulangan bencana daerah
akan perlunya menilai gangguan bencana terhadap pembangunan, khususnya dalam pen-
capaian tujuan pembangunan, sehingga 5) Pengelola program belum memiliki gambaran
urgensi PRB, apalagi urgensi pengintegrasiannya dalam pembangunan; 6) Belum dilaku-
kan evaluasi sosial ekonomi dari investasi daerah dengan memasukkan risiko bencana
didalamnya, 7) Demikian pula selama ini belum ada perhitungan dampak bencana ter-
hadap gangguan pencapaian MDGs maupun prediksi gangguan terhadap SDGs. Temuan
tersebut menjadi catatan pentingnya upaya pembangunan kapasitas pengelola penang-
gulanagan bencana (PB) di daerah.

Kata kunci: MDGs, pengintegrasian, pengurangan risiko bencana, SDGs.

ABSTRACT

Disaster risk reduction (DRR), adopting the Hyogo Framework for Action, is coming to
the end in 2015. Implementation of HFA has not been completed, but the results of
monitoring led to the assessment, awareness, and the need to integrate a new DRR
Framework with the post millennium or sustainable development goals (MDGs/SDG's). It
leads to the question of whether the DRR stakeholders (especially government) can
follow and meet these demands. This analytical descriptive study aimed to elaborate
preparedness of disaster manager of local government in meeting the global agenda of
DRR. The study was conducted in provinces and districts with the incidence of the
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catastrophic volcanic eruption (Karo, North Sumatra), forest, land fires, and smoke haze
(Riau Province), disasters related to mining (Bombana, Southeast Sulawesi), and drought
(Indramayu, West Java). Primary data were collected through interviews and focus group
discussions. The study found several important things namely: 1) disaster management
has not become one of the priorities of district’s development program, 2) DRR has not
been integrated both in regular development program and development planning, 3) it is
believed that disaster disturbs development, but 4) have not thought by the manager of
disaster in the region the needed for assessment of the disruption to development,
especially in achieving the development goals, so 5) they do not have the idea yet of the
urge of DRR, especially the urgency for DRR’s integration in the development, 6) has not
performed social economy valuation of the local investment by considering the disaster
risk, 7) along with has not calculated the impact of disasters on the achievement of the
MDGs as well as predictions of interference disruption of SDGs. Results of this studies
led to the importance of capacity building for disaster managers at local government
level.

Keywords: disaster, HFA, MDGs, risk reduction, SDGs.

PENDAHULUAN

Bencana mengakibatkan kerugian dan kerusakan di berbagai bidang dalam

jangka menengah dan jangka panjang, bencana juga mengakibatkan meningkatnya

kemisikinan karena kerusakan, kerugian dan kehilangan kesempatan ekonomi.

Bencana banjir misalnya, menyebabkan petani kehilangan lahan dan atau gagal

panen, yang akhirnya berpotensi untuk menimbulkan kemiskinan, demikian juga

dengan kekeringan, menyebabkan petani tidak dapat menanam karena kekurangn

air dan atau tanaman menjadi puso. Bencana rob menyebabkan nelayan gagal

melaut, sementara itu kerusakan pantai dan terumbu karang dapat mengakibatkan

menurunnya hasil tangkapan pada bidang perikanan, demikian juga dengan

gunung meletus dan gempa secara umum dapat mengakibatkan rusaknya sarana

perekonomian dan infrastruktur.

Upaya pemerintah untuk mengurangi akibat dari kejadian bencana telah

dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Walaupun pengurangan risiko

bencana (PRB) dengan mengadopsi Kerangka Aksi Hyogo (HFA, Hyogo Frame-

work for Action) berakhir pada 2015, namun implementasi HFA belum tuntas,

terutama dalam hal yang berkaitan dengan regulasi yang mempertimbangkan

aspek kebencanaan. Pada tingkat internasional, sudah dirasakan kebutuhan baru

untuk mengintegrasikan HFA dengan tujuan pembangunan Millennium (MDGs)

dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang diangkat dalam pertemuan
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dunia di Sendai pada tahun 2015 dan melahirkan SF-DRR (Sendai Framework for

Disaster Risk Reduction). Permasalahan yang timbul kemudian adalah dengan

adanya kesepakatan yang telah dirumuskan dalam SDG tersebut, apakah para

stakeholder PRB (khususnya pemerintah) dapat mengikuti dan memenuhi tuntu-

tan tersebut.

Berdasarkan latar belakang, secara umum penelitian ini bertujuan meng-

eksplorasi pengintegrasisan risiko bencana dengan MDGs/SDGs. Adapun tujuan

khususnya adalah: 1) Mengelaborasi persepsi para pengelola penanggulangan di

tingkat kabupaten dan propinsi terkait penanganan risiko bencana serta peng-

integrasiannya dengan MDGs/SDGs; 2) Mengidentifikasi prediksi kendala dalam

implementasi pengintegrasian PRB dengan MDGs/ SDGs; dan 3) Merumuskan

rekomendasi agenda pengintegrasian PRB dengan post MDGs atau SDGs.

METODE PENELITIAN

Desain dan Lokasi

Penelitian deskriptif kualitatif di mana data dikumpulkan secara cross

sectional (satu satuan waktu). Penelitian dilaksanakan di Bogor, empat provinsi,

dan enam kabupaten rawan bencana yaitu Jawa Barat (Kabupaten Indramayu),

Provinsi Riau (Kabupaten yang rawan Karlahut), Sumatera Utara (Kabupaten

Sinabung), dan Sulawesi Tenggara (Kabupaten Bombana). Pemilihan lokasi

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan alasan menggambarkan keragaman

jenis bencana dalam kaitannya dengan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya

alam. Kabupaten Karo, Sumatera Utara merupakan daerah dengan kejadian

bencana erupsi gunung Sinabung. Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi

Tenggara berkaitan dengan bencana terkait pertambangan. Kabupaten Indra-

mayu, Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kekeringan, dan Provinsi Riau ber-

kaitan dengan kebakaran hutan dan lahan dan bencana asap.

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dari instansi pemerintah setempat seperti BPBD (Badan Penang-

gulangan Bencana Daerah) dan instansi terkait. Data primer berupa data-data
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terkait bencana alam, kemiskinan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk

menang-gulangi resiko bencana yang terjadi. Sedangkan data sekunder diperoleh

dari hasil wawancara mendalam dengan para stakeholder dan FGD baik dari

pemerintah maupun masyarakat setempat. Data sekunder berupa data tentang

persepsi dan kesiapan para stakeholder terhadap pengintegrasian pengurangan

resiko bencana dengan penanggulangan kemiskinan (aspek MDGs) dan

pengelolaan lahan (SDGs).

Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan

diskusi pakar kebencanaan terkait, memetakan indikator PRB dengan MDGs dan

SDGs sesuai data, informasi yang terkumpul dari hasil wawancara dan hasil

tinjauan literatur dan desk studi; mengelaborasi persepsi para pengelola penang-

gulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten terkait rencana peng-

integrasian PRB dengan MDGs dan SDGs berdasarkan data hasil wawancara dan

FGD yang dilakukan di empat provinsi dan enam kabupaten wilayah rawan

bencana terpilih; mengidentifikasi prediksi kendala implementasi pengintegrasian

PRB dengan MDGs dan SDGs berdasarkan data hasil wawancara dan FGD,

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, deskriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ideal PRB dan Pencapaian MDG, SDG

Salah satu sasaran dalam MDG maupun SDG adalah memberantas kemis-

kinan. Artinya pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat,

dan jangan malah menyebabkan masyarakat menjadi sengsara, baik dikarenakan

pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kebencanaan, maupun

pembangunan itu sendiri yang justru menyebabkan kejadian bencana. Walaupun

di negara maju “End of poverty” merupakan prioritas ke-14, namun di negara

berkembang termasuk Indonesia, pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas

pertama. Sedangkan pioritas pertama untuk negara maju adalah bagaimana menyi-

kapi tantangan adanya perubahan iklim serta bagaimana dampaknya ke depan

(Bappenas, 2010; Osborn et al. 2015; UN, 2015). Dalam “Review of Maurtius:
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UNISDR Working Papers on Public Invesment Planning and Financing Strategy

for Disaster Risk Reduction” yang diterbitkan pada tahun 2015 dijelaskan bahwa

Struktur Disaster Risk Management (DRM) terdiri dari (1) Risk Reduction (PRB)

dapat berupa pencegahan, mitigasi, dan preparedness; (2) Risk Financing, dapat

berupa transfer dan proactive retention; (3) Disaster Management dapat berupa

response dan reconstruction (UNISDR, 2015).

Kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, idealnya dalam PRB memasuk-

kan aturan terkait kegiatan pencegahan, yaitu berupa legislasi baik di tingkat

nasional maupun daerah untuk melindungi penduduk yang terkena bencana

menjadi jatuh miskin. Seperti misalnya legislasi terhadap hutan lindung sebagai

sumber air pertanian, legislasi pembuangan limbah industri yang dapat meng-

ganggu wilayah pertanian dan perikanan, legislasi yang mewajibkan memper-

timbangkan aspek kebencanaan dalam pembangunan infrastruktur, legislasi terkait

alih fungsi lahan dari pertanian ke perumahan, serta legislasi untuk melindungi

pantai dan terumbu karang. Pada Kegatan mitigasi, dilakukan kegiatan pem-

bangunan sistem irigasi bebas banjir, pembangunan terkait penyediaan air untuk

mengantisipasi kekeringan, mendesain sistem yang melindungi nelayan terhadap

rob. Sedangkan dalam preparedness mensyaratkan BNPB dan BPBD memiliki

perencanaan untuk menghadapi bencana, termasuk menyediakan dana siap pakai

untuk mengantisipasi terjadinya bencana (UNISDR, 2015).

Dilakukan Pendanaan pengurangan risiko (Risk Financing) pada saat belum

terjadi bencana, melakukan kegiatan investasi PRB dan menyusun mekanisme

pendanaan pengurangan risiko, yaitu melakukan prediksi investasi apa saja yang

diperlukan untuk mengurangi risiko bencana (terutama yang terkait dengan kemis-

kinan). Misalnya jenis investasi apa yang diperlukan agar penduduk terhindar atau

terkurangi risikonya apabila terjadi bencana dan bagaimana skema pem-

biayaannya, membuat penduduk tahan terhadap akibat bencana dan bagaimana

skema pem-biayaannya, dan mengkoordinasikan implementasi pembiayaan yang

saat ini tersebar di berbagai sumber pembiayaan (sektoral, maupun daerah). Selain

itu melakukan kegiatan dalam rangka penyediaan dana untuk manajemen

bencana, yaitu untuk kerugian dan kehilangan, penilaian peluang risiko bencana

(Probabilistic Disaster Risk Assessment), dan perencanaan investasi publik
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(Public Invesment Planning). Pada waktu telah terjadi bencana, dibagi atas tiga

kegiatan, yaitu (1) response, berupa penyediaan dana untuk keperluan jika terjadi

bencana untuk tanggap darurat; (2) recovery, berupa kegiatan pelatihan

ketrampilan dalam rangka pemu-lihan ekonomi dan kegiatan konseling terhadap

penduduk korban bencana; (3) reconstruction, yaitu membangun infrastruktur,

mengembalikan fungsi pasar, mengembalikan fungsi pertanian dan perikanan agar

petani dan nelayan dapat kembali mencari nafkah. Sedangkan dalam DM,

melakukan kegiatan terkait dengan mekanisme pengelolaan pada saat tanggap

darurat, mekanisme pengelo-laan untuk pemulihan paska bencana, serta

mekanisme pengelolaan untuk kegiatan pemberian kompensasi (UNISDR, 2015).

Legislasi Pengintegrasian PRB dalam Pencapaian MDGs/SDGs

Pusat legislasi sudah dilakukan koordinasi dalam penyusunan perundangan

yang dikoordinir oleh Bappenas dan BNPB, memasukkan aspek kebencanan

dalam peraturan perundangan terkait pelaksanaan pembangunan. Sedangkan di

tingkat daerah, dari hasil studi di beberapa daerah yang menjadi sampel penelitian

didapati bahwa legislasi secara umum dialamatkan dalam rangka merespon

kejadian bencana. Masih sedikit legislasi yang dilakukan dalam rangka mencegah

atau mengurangi risiko bencana. Demikian juga dengan masalah mitigasi, secara

umum upaya yang dilakukan masih sangat minim, kecuali kegiatan simulasi untuk

mengantisipasi kejadian bencana, membuat jalur evakuasi atau upaya membuat

embung.

Pengelolaan Kebencanaan di Daerah

Pendanaan penurunan risiko pada saat sebelum terjadi bencana, di tingkat

pusat sudah dilakukan pemetaan daerah rawan bencana sehingga dapat memperki-

rakan anggaran yang diperlukan untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana.

Pada tingkat daerah hampir semua pengelola kebencanaan di lokasi kajian kurang

mempersiapkan pengelolaan kebencanan dengan baik, selain keterbatasan dana

yang tersedia di daerah, juga keterbatasan kapasitas untuk dapat menghitung

risiko bencana dan juga dalam identifikasi daerah rawan bencana, demikian juga

dengan upaya untuk membuat penduduk tahan terhadap akibat bencana dan

bagaimana skema pembiayaannya, masih belum terlihat dalam penganggaran
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maupun dalam rencana aksi. Bahkan ada daerah yang baru membentuk BPBD

setelah kejadian bencana berlangsung dalam waktu lama. Belum ada daerah yang

telah menyediakan dana yang dikhususkan untuk kegiatan Disaster Loss,

Probabilistic Disaster Risk Assessment, dan Public Invesment Planning.

Kegiatan yang sudah dilakukan di daerah secara umum berupa kegiatan

pada waktu telah terjadi bencana walaupun secara umum jumlahnya masih belum

mencukupi, penyediaan dana untuk tanggap darurat sebagian dimasukkan dalam

dana tidak terduga. Sedangkan dana untuk recovery dan reconstruction secara

umum masih dianggarkan di tingkat sektoral. Sedangkan kekurangan dana untuk

kegiatan ini diharapkan dapat ditanggulangi oleh tingkat Pusat.

Pada manajemen bencana, bagi daerah yang telah membentuk BPBD secara

umum telah memiliki prosedur operasional baku pada saat tanggap darurat, yaitu

komando dipegang oleh BPBD. Sedangkan dalam mekanisme pengelolaan pada

saat paska tanggap darurat, mekanisme pengelolaan untuk pemulihan paska

bencana dan mekanisme pengelolaan untuk kegiatan pemberian kompensasi

dilakukan koordinasi dengan lembaga terkati melalui koordinasi dari BPBD.

Hanya saja beberapa daerah masih menghadapi kendala baik pembiayaan maupun

kapasitas dalam melakukan pengelolaan pasca bencana ini, terutama dalam

kondisi kejadian bencana yang berkepanjangan.

Komitmen Upaya PRB

Indonesia telah memperlihatkan komitmen global dalam upaya PRB sebagai

bagian dari implementasi kerangka aksi Hyugo 2005–2015. Pemerintah melalui

BNPB juga sudah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas

PB) yang merupakan program pemerintah lintas sektor yang diintegrasikan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Peran

masing-masing kementerian diatur dalam Renas PB sehinga masing-masing

kementrian wajib menyusun renstra yang berperspektif pengurangan risiko

bencana. Sistem penanggulangan bencana di Indonesia saat ini dibangun atas lima

pilar, berupa subsistem legislasi, perancanan, kelembagan, pendanaan, dan

pengembangan kapasitas (BNPB, 2010a). Namun demikian, secara umum daerah

terlihat belum siap untuk mengimplementasikan pengintegrasian antara PRB
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dengan MDG dan SDG. Kendalanya, (1) kinerja aparat dan kelembagaan penang-

gulangan bencana belum memadai, (2) kesadaran terhadap risiko bencana, dan

pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih rendah.

Seringkali kepedulian terhadap bencana muncul setelah adanya kejadian

bencana itu sendiri. Sebagai contoh dengan adanya kejaian bencana Sinabung

dibentuk BPBD Kabupatn Karo, serta dilakukan MOU antara PWI Cabang

Provinsi Sumatera Utara dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara tentang Pengu-

rangan risiko Bencana di provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang akan dilakukan

antara lain:

1. Penyebarluasan kepada publik informasi pra bencana, tanggap darurat dan

pasca bencana,

2. Penyelengaaraan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menulis infor-

masi terkait bencana dan atau pelatihan bentuk lain, dan

3. Penyelenggaraan penelitian bersama terkait upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian juga dengan kejadian bencana kebakaran lahan dan hutan

(Karlahut) di Riau yang terjadi secara berulang dan berkepanjangan sehingga

menyengsarakan masyarakat. Setelah kejadian bencana dilakukan perencanaan

dalam rangka mengatasi kejadian karlahut, seperti misalnya (i) keterbatasan

kondisi alam adalah pengembangan early warning system (EWS), peat water

management pada lahan gambut, perlindungan kubah-kubah gambut, penggunaan

helikopter pendukung operasi pemadaman pada areal sulit dijangkau; (ii) per-

masalahan sosial ekonomi adalah melakukan sosialisasi pembukaan lahan tanpa

bakar, mengembangkan coorporate social responsibility, mendorong tumbuh dan

berkembangnya mata pencaharian non perkebunan sawit, meningkatkan kesa-

daran masyarakat melalui program community development akan pentingnya

melindungi hutan dari bahasa kebakaran, (iii) permasalahan manajemen adalah

dengan meningkatkan sinergi dan keterpaduan program dan kegiatan pengen-

dalian karlahut, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, dan mening-

katkan kordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengendalian karlahut. Hal

yang sama juga terjadi dalam menghadapi bencana kekeringan di Indramayu.

Kesadaran terhadap kondisi wilayah rawan bencana kekeringan dan banjir sudah
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ada, namun dalam menghadapi bencana kekeringan tahun 2015 tetap masih berat

untuk diatasi sendiri oleh pemerintah daerah, sehingga memerlukan bantuan dari

pihak pemerintah pusat. Perencanaan untuk menghadapi terjadinya bencana ke

depan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyusunan peta rawan

bencana, piloting desa tangguh, dan kegiatan lainnya untuk mengurangi risiko jika

terjadi bencana ke depan. Namun pengintegrasian PRB dengan rencana pem-

bangunan masih belum dilakukan secara optimal.

Sebenarnya untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, semua

pihak dapat terlibat, baik itu lembaga maupun individu. Untuk mengimplemen-

tasikan hal tersebut diperlukan integrasi antara dimensi sosial, lingkungan, dan

ekonomi, sehingga perlu peningkatan kapasitas manusianya, kesiapan pasar, dan

pemerintah (BNPB, 2010b; Ek & Carlsson, 2012; ISDR, 2005). Secara lengkap

hasil yang diharapkan dalam kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko

bencana 2015–2030 adalah pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian

akibat bencana dengan cara: (1) mencegah timbulnya bencana dan mengurangi

risiko jika terjadi bencana, (2) mencegah dan menurunkan keterpaparan dan

kerentanan, meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tangga-

pan, dan pemulihan (BNPB, 2015).

Pemaduan PRB dengan Pencapaian Post MDGs/SDGs

Hasil pengumpulan data melalui FGD maupun wawancara individu di

empat wilayah kajian yang mewakili empat jenis bencana (kebakaran hutan,

lahan, dan bencana asap di Provinsi Riau, erupsi Gunung Sinabung yang

berkepan-jangan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, bencana terkait eks

wilayah reklamasi tambang di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara,

dan kekeringan di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) menunjukkan

beberapa temuan penting.

Pertama, penanggulangan bencana masih belum menjadi sektor pemba-

ngunan yang mendapat perhatian dalam perencanaan dan alokasi pendanaannya.

Apalagi dengan upaya pengurangan risiko bencana, di mana bahkan banyak dari

pengelola kebencanaan di pemerintahan daerah belum memahami dan menguasai

urgensi dan implementasinya. Sehingga belum mengembangkan aksi prioritas
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yang perlu dilakukan, kebutuhan peningkatan SDM pelaksananya, dan terlebih

lagi hal tersebut menyebabkan para pengelola tidak memiliki dasar untuk mela-

kukan advokasi yang memadai kepada badan perencana pembangunan daerah

agar aksi prioritas PRB masuk dalam perencanaan dan memperoleh skema

penganggarannya.

Kedua, belum optimalnya penguasaan mengenai tujuan dan lingkup PRB

menyebabkan tidak terbukanya pertimbangan dan atau upaya terobosan peng-

integrasian PRB dalam berbagai pembangunan regular. Dengan demikian peng-

integrasian PRB dengan pencapaian MDGs masih jauh terimplementasikan.

Demi-kian halnya prediksi pemaduannya dengan pencapaian SDGs yang memiliki

indikator yang lebih detil dan lebih banyak.

Ketiga, pengintegrasian PRB dalam pembangunan regular untuk men-

dukung tercapainya tujuan pembangunan dapat meningkatkan efisiensi sumber

daya yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dapat meng-

hindari alasan klasik bahwa keterbatasan anggaran pembangunan daerah menye-

babkan kecilnya presentasi dana penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya

untuk PRB.

Berdasarkan temuan, maka Kerangka Sendai untuk PRB sangat relevan

menjadi aksi prioritas yang dilakukan pra pengelola kebencanaan di daerah.

Sebagai contohnya adalah aksi prioritas PRB dalam konteks kemiskinan dan

lingkungan, yaitu agenda prioritas 3: Menanamkan investasi dalam ketangguhan

ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (uraian lengkap terlampir). Untuk

melaksanakan aksi tersebut dibutuhkan upaya yang terarah dan terpadu pada

bidang-bidang pembangunan kunci, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, air,

pengelolaan ekosistem, perumahan, warisan budaya, kesadaran masyarakat,

mekanisme-mekanisme keuangan, dan pengalihan risiko.

KESIMPULAN

Hasil kajian menemukan beberapa temuan, yaitu: 1) Penanggulangan benca-

na belum menjadi salah satu program prioritas daerah, 2) PRB belum terintegrasi

secara terpadu dalam pembangunan regular, 3) Diyakini bahwa bencana meng-
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ganggu pembangunan, namun 4) Belum terpikirkan oleh pengelola PRB daerah

akan perlunya menilai gangguan bencana terhadap pembangunan, khususnya

dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, sehingga 5) Belum memiliki

gambaran urgensi PRB, apalagi urgensi pengintegrasiannya dalam pembangunan,

6) Perencanaan pembangunan belum mengakomodir apalagi mengintegrasikan

PRB dalam program regular, 7) Belum dilakukan evaluasi sosial ekonomi dari

investasi daerah dengan memasukkan disaster risk di dalamnya, dan 8) Demikian

pula selama ini belum ada perhitungan dampak bencana terhadap gangguan

pencapaian MDGs maupun prediksi gangguan terhadap SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. National Action
Plan for Disaster Risk Reduction 20102012. Jakarta.

[BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2010a. Rencana Strategis
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 20102014. Jakarta.

[BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2010b. Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana 20102014. Jakarta.

[BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2015. Kerangka Kerja Sendai
untuk Pengurangan Risiko Bencana 20152030.

Ek L, Carlsson, G. 2012. Outcome Document. Stockgolm+40-Partnership Forum
for Sustainable Development. Regerinfskanliet. Government Office of
Sweden.

[ISDR] International Strategy for Disaster Reduction. 2005. Hyugo Framework
for Action 20052015: Building the Resilience of Nations and Communities
to Disasters. www. unisdr.org/wcdr. Japan

Osborn D, Cutter A, Ullah F. 2015. Universal Sustainable Development Goals.

Understanding the transformational Challenge for Developed Countries. Report of
Study by Stakeholder Forum.

[UN] United Nation. 2015. The Millennium Development Goal Report 2015. New
York.

UNISDR. 2015. UNISDR Working Papersof Public Investment Planning and
Financing Strategy for Disaster Risk Reduction: Review of Mauritius.
Geneva.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

48

Sunarti E, Sumarno H, Syafruddin, Aliya FF. 2015. Pengintegrasian Pengurangan
Risiko Bencana dengan Post MDGs dan SDGs. Laporan Penelitian
Unggulan Perguruan Tinggi.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015 Vol. I : 49–66
ISBN : 978-602-8853-27-9

49

PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN
HUTAN RAKYAT

(Institutional Role in the Development of Community Forests in Bogor District)

Hardjanto, Yulius Hero, Sri Rahaju
Dep. Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB

ABSTRAK

Hutan rakyat sejak lama memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan kayu
masyarakat pedesaan di Pulau Jawa, sebesar 70% dari kebutuhan kayu masyarakat di
Pulau Jawa dipenuhi dari kayu yang berasal dari hutan rakyat. Bogor Barat merupakan
wilayah potensial pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bogor. Perkembangan usaha
hutan rakyat juga diikuti dengan perkembangan berbagai pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pengelolaan hutan rakyat dengan berbagai bentuk perilaku
(behavior) dan kepentingannya masing-masing. Tujuan penelitian, meliputi: menganalisis
para pihak (stakeholders) yang terlibat dan perannya serta menganalisis perilaku
(behavior) para pihak yang terlibat (stakeholders) dengan kepentingan dan kekuasaannya
serta stakeholders dominan dalam pengembangan hutan rakyat di Bogor Barat. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan kelembagaan adalah
menggunakan pendekatan Situation-Structure-Behavior-Performance. Hasil penelitian
menunjukkan ada 17 pelaku (stakeholders) yang berhubungan dengan pengembangan
hutan rakyat di wilayah Bogor Barat. Analisis perilaku (behavior) menunjukkan bahwa
sebagian besar petani pemilik hutan rakyat (di luar kelompok tani) menilai baik/setuju
(Persepsi), memutuskan mau terlibat/setuju (Sikap) dan akan mewujudkan tindakan/
setuju (Tindakan) terhadap pengembangan hutan rakyat dalam bentuk Kelompok Tani.
Stakeholders Key Players, meliputi: petani pemilik, petani penggarap (lahan milik luar
desa), pedagang perantara, dan industri rental. Sementara Context Setters adalah Peme-
rintah Desa. Hasil analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa stakeholder dominan
di Kecamatan Leuwiliang adalah industri rental, sementara di Kecamatan Rumpin adalah
pedagang perantara. Hal ini berhubungan dengan akses petani pemilik hutan rakyat ke
industri rental. Secara keseluruhan, petani pemilik lebih suka menjual hasil kayunya
kepada industri rental.

Kata kunci: hutan rakyat, kelembagaan, kemitraan, perilaku.

ABSTRACT

The community forest business growth is also followed by several important stakeholders
growth on community forest management with stakeholders various behavior and
interest. Research objectives cover analyzing involved stakeholders and their roles,
analyzing the behavior of involved stakeholders with their interest and power, and
dominant stakeholders in the development of local forest in West Bogor. The method
used in this research is based on organizational approach with Situation-Structure-
Behavior-Performance approach. Research result shows there are 17 stakeholders who are
related to the development of community forest in West Bogor area. The behavior
analysis suggests that most of the farmers who own community forest (outside the
farmer’s group) agreed (Perception) and will realize actions/agree (Action) on the
development of community forest in the Farmers Group. Stakeholders Key Players
include owner farmers, tenant farmers (land owned by external villages), a local trader
and rental industry. Whereas Connect Setters are the Village Government. Path analysis
shows that dominant stakeholders in Leuwiliang are rental industries, whereas in Rumpin
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are the local trader. This is related to the access of community forests’ owner farmers to
the rental industries. Overall, owner farmers prefer to sell their woods to the rental
industries.

Keywords: behavior, community forest, organization, stakeholders.

PENDAHULUAN

Hasil penelitian Hardjanto et al. (2003) menunjukkan bahwa hutan rakyat

telah memberikan peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Pulau Jawa. Hutan rakyat sejak lama memegang peranan penting dalam

pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat pedesaan di Pulau Jawa, di mana 70%

dari kebutuhan kayu masyarakat di Pulau Jawa dipenuhi dari kayu yang berasal

dari hutan rakyat.

Kabupaten Bogor merupakan wilayah potensial pengembangan hutan rakyat

dan sentra industri kecil pengolahan kayu rakyat. Data Dinas Pertanian dan

Kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2009 mencatat luas hutan rakyat di wilayah ini

sekitar 10.642,66 ha yang tersebar di 40 kecamatan. Luas hutan rakyat ini

mencapai 40% dari total luas wilayah Kabupaten Bogor. Kayu yang dihasilkan

dari hutan rakyat sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku kayu

untuk sentra industri kecil pengolahan kayu yang ada di Bogor, sehingga tidak

perlu mendatangkan bahan baku kayu dari luar Bogor.

Perkembangan usaha hutan rakyat juga diikuti dengan perkembangan

berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pengelolaan hutan

rakyat dengan berbagai bentuk perilaku (behavior) dan kepentingannya masing-

masing. Kajian perilaku (behavior) merupakan obyek dari penelitian kelemba-

gaan. Oleh karena itu, perlu kajian “Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan

Hutan Rakyat di Kabupaten Bogor” untuk memahami, mengendalikan dan

mengatur perilaku (behavior) individu (orang) dan/atau kelompok orang

(organisasi) melalui kebijakan (policy) agar kelembagaan hutan rakyat menjadi

kuat dan mantap, sehingga orang dan/atau organisasi stakeholders dapat berperi-

laku baik dan memberikan peran positif dalam pengembangan hutan rakyat di

Kabupaten Bogor.
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Tujuan penelitian, meliputi: Kajian para pihak (stakholders) yang terlibat

dan perannya dalam pengelolaan hutan rakyat, kajian perilaku (behavior) para

pihak yang terlibat (stakholders), dan masukan kebijakan berupa regulasi dan

aturan main dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan

kelembagaan adalah menggunakan pendekatan Situation-Structure-Behavior-

Performance (Schmid 1987). Penelitian “Peran Kelembagaan Dalam Pengem-

bangan Hutan Rakyat di Kabupaten Bogor” merupakan bagian dari sub sistem

kelembagaan dalam sistem pengelolaan hutan rakyat. Rangkaian penelitian sub

sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran serta kelembagaan yang telah

dilakukan sudah menghasilkan rekayasa sosial pengembangan usaha hutan rakyat.

Penelitian unggulan sesuai mandat divisi ini diharapkan dapat memberikan bahan

masukan untuk perumusan kebijakan berupa regulasi atau aturan main dalam

pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bogor.

Ruang lingkup penelitian berdasarkan pendekatan kelembagaan meng-

gunakan pendekatan Situation-Structure-Behavior-Performance (Schmid 1987),

meliputi: 1) Melakukan kajian para pihak (stakholders) yang terlibat dan perannya

dalam pengelolaan hutan rakyat; 2) Melakukan kajian peraturan perundangan dan

aturan main dalam pengelolaan hutan rakyat; 3) Melakukan kajian perilaku para

pihak yang terlibat (stakholders) dalam pengelolaan hutan rakyat; dan 4) Membe-

rikan bahan masukan kebijakan berupa regulasi dan aturan main dalam pengelo-

laan hutan rakyat di Kabupaten Bogor.

Pendekatan penelitian ini selengkapnya disajikan dalam bentuk diagram alir

pada Gambar 1.
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Gambar 1 Rencana kegiatan penelitian peran kelembagaan dalam pengembangan hutan
rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran, Kewajiban, dan Hak Stakeholders

Hasil pelaksanaan kegiatan fokus group discussion (FGD) terhadap peran,

hak, dan kewajiban para pihak terkait dengan usaha hutan rakyat di Kecamatan

Leuwiliang dan Rumpin selengkapnya tertera pada Tabel 1.

Pelaku (actor) usahatani hutan rakyat berdasarkan perannya dalam

keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat dapat dibagi menjadi dua,

yaitu: pelaku utama dan pelaku sekunder. Pelaku utama adalah para pelaku usaha

hutan rakyat yang memegang peran utama dalam keberlangsungan usaha tani

hutan rakyat. Ketiadaan pelaku utama ini mengakibatkan usaha tani hutan rakyat

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelaku sekunder adalah pelaku yang

memegang peran membantu pelaksanaan pengelolaan usaha tani hutan rakyat.
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Peran pelaku sekunder diharapkan membantu kemajuan dan kelancaran usaha tani

hutan rakyat.

Pelaku primer usaha tani hutan rakyat, yaitu: 1) Petani pemilik, 2) Petani

penggarap, 3) Buruh tani, 4) Pedagang perantara, 5) Penebang pohon, 6) Pengu-

saha angkutan, 7) Pemilik industri rental, 8) Pemilik industri barang jadi, 9) Pemi-

lik toko material, dan 10) Konsumen dari luar Bogor.

Pelaku sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan usaha tani hutan

rakyat di lokasi penelitian, yaitu: 1) Pemerintah Desa, 2) BP3K, 3) UPT Perkebu-

nan Kehutanan, 4) BP3 DAS Ciliwung-Cisadane, 5) Perum Perhutani KPH

Bogor, 6) BPR, dan 7) Pemilik lahan dari Luar Desa (Jakarta dan Bogor).
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Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Stakeholders

Ada 17 pelaku yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pengelolaan

hutan rakyat wilayah Bogor Barat, meliputi: petani pemilik, petani penggarap,

pedagang perantara, industri rental, buruh tani, penebang, pengusaha angkutan,

industri barang jadi, toko material, konsumen luar Bogor, pemerintah desa

setempat, BP3K penyuluhan, UPT perkebunan-kehutanan, BP DAS Ciliwung-

Cisadane, Perhutani KPH Bogor, BPR (Bank Pekreditan Rakyat) dan pemilik

lahan luar desa (lihat Gambar 2).

Gambar 2 Diagram pengaruh-kepentingan analisis stakeholder.

Berdasarkan analisis stakeholders Eden dan Ackermann (1998) menun-

jukkan bahwa posisi stakeholders usaha hutan rakyat yang menjadi Key Players

yang mempunyai pengaruh besar dan kepentingan besar terhadap pengembangan

usaha hutan rakyat, yaitu: petani pemilik, petani penggarap (lahan milik luar

desa), pedagang perantara, dan industri rental. Key Player menjadi penentu

keberhasilan pengembangan usaha hutan rakyat. Petani pemilik, petani penggarap,

pedagang perantara, dan industri rental menjadi satu mata rantai hubungan yang

sangat menentukan keberhasilan pengembangan hutan rakyat di wilayah Bogor

Barat.

Pihak pemerintah desa setempat adalah Context Setters yang mempunyai

pengaruh besar, tetapi kepentingannya kecil terhadap pengembangan hutan rakyat.

Pemerintah desa dapat berperan sebagai pendorong keberhasilan pengembangan
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hutan rakyat melalui kebijakan yang sifatnya mendukung usaha hutan rakyat.

Sebaliknya, pemerintah desa melalui kekuasaan yang dimilikinya dapat menjadi

penghalang keberhasilan pengembangan hutan rakyat melalui kebijakan yang

sifatnya membebani dan kontra-produktif terhadap usaha hutan rakyat.

Secara umum hubungan antar pelaku usaha hutan rakyat (Key Player,

Context Setter, Subject, dan Crowd) adalah baik atau tidak ada konflik antar

pelaku (stakeholders). Masing-masing stakeholders menjalankan peran, hak, dan

kewajiban masing-masing dengan baik dan saling mendukung pengelolaan hutan

rakyat.

Pemerintah perlu mendukung dalam memberikan kepastian kepada Pemilik

Lahan Luar Desa agar lahan miliknya aman dan terjamin dari konflik setelah

digunakan oleh kelompok tani masyarakat setempat untuk usaha hutan rakyat.

Misalnya pemerintah kecamatan atau pemerintah desa ikut “mengetahui” perjan-

jian pengelolaan hutan rakyat milik luar desa.

Analisis Perilaku (Berhavior) Stakeholders

Analisis perilaku (behavior) para pihak terkait dengan pengelolaan hutan

rakyat menggunakan pendekatan Persepsi, Sikap, dan Tindakan. Pengumpulan

data dan informasi menggunakan wawancara terhadap 30 orang responden petani

hutan rakyat di Kecamatan Leuwiliang di luar anggota Kelompok Tani Rimba

Lestari dan 30 orang responden petani hutan rakyat di Kecamatan Rumpin di luar

Kelompok Tani Barokah.

Hasil rekapitulasi data dan informasi analisis perilaku (behavior)

stakeholders terhadap pengembangan hutan rakyat pola kelompok tani tertera

pada Tabel 2.

Hasil analisis perilaku (behavior) petani pemilik hutan rakyat di luar

kelompok tani terhadap pengembangan hutan rakyat pola kelompok tani (Rimba

Lestari-Leuwiliang dan Barokah-Rumpin) adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar petani pemilik hutan rakyat (di luar kelompok tani) sebanyak

93,5% menilai baik/setuju (Persepsi) terhadap ide/gagasan pengelolaan hutan

rakyat dalam bentuk Kelompok Tani (Rimba Lestari dan Barokah).
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2. Sebagian besar petani pemilik hutan rakyat (di luar kelompok tani) sebanyak

86,5% memutuskan mau terlibat/setuju (Sikap) terhadap kegiatan pengelolaan

hutan rakyat dalam bentuk Kelompok Tani (Rimba Lestari dan Barokah).

3. Sebagian besar petani pemilik hutan rakyat (di luar kelompok tani) sebanyak

80,5% akan mewujudkan tindakan/setuju (Tindakan) pengelolaan hutan rakyat

dalam bentuk Kelompok Tani (Rimba Lestari dan Barokah).

Perbandingan analisis perilaku (behavior) petani pemilik hutan rakyat di

luar kelompok tani terhadap pengembangan hutan rakyat pola kelompok tani

menunjukkan bahwa petani pemilik (di luar kelompok tani) Rimba Lestari-

Leuwiliang lebih baik daripada Kelompok Tani Barokah-Rumpin. Hal ini

dikarenakan penataan kelembagaan Kelompok Tani Rimba Lestari-Leuwiliang

sudah lebih dahulu dan sudah tertata dengan baik dibandingkan Kelompok Tani

Barokah-Rumpin. Hasil penelitian Fajar (2015) menunjukkan bahwa keunggulan

Kelompok Tani Rimba Lestari-Leuwiliang karena kelembagaan sudah tertata

baik.

Tabel 2 Rekapitulasi hasil analisis perilaku (behavior) stakeholders

Uraian Persepsi Sikap Tindakan
Rimba Lestari–Kecamatan Leuwiliang

Setuju 100% 92% 85%
Tidak setuju 0% 5% 0%
Tidak tahu 0% 3% 15%

Barokah–Kecamatan Rumpin
Setuju 87% 81% 76%
Tidak setuju 3% 5% 8%
Tidak tahu 10% 14% 16%

Rekapitulasi
Setuju 93,5% 86,5% 80,5%
Tidak setuju 1,5% 5,0% 4,0%
Tidak tahu 5,0% 8,5% 15,5%

Analisis Stakeholders Dominan

Analisis stakeholders lanjutan untuk mengetahui stakeholders dominan

dalam pengembangan usaha hutan rakyat, terutama berkaitan dengan pemasaran

kayu hasil hutan rakyat. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan

analisis jalur (path analysis). Hasil analisis jalur (path analysis) untuk Kelompok



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

60

Tani Rimba Lestari-Leuwiliang tertera pada Tabel 3. Hasil analisis jalur (path

analysis) untuk Kelompok Tani Barokah-Rumpin tertera pada Tabel 4.

Kelompok Tani Rimba Lestari-Kecamatan Leuwiliang

Tabel 3 Uji signifikansi indikator Rimba Lestari-Leuwiliang

Indikator [T-Tabel] |T-Hitung| Keterangan
X1.1

Y1

0,33 0,39 Tidak signifikan
X1.2 0,51 0,56 Tidak signifikan
X2.1 0,25 0,34 Tidak signifikan
X2.2 0,23 0,32 Tidak signifikan
X3.1 0,76 1,15 Tidak signifikan
X3.2 0,14 0,26 Tidak signifikan
X4.1 0,07 0,00 Tidak signifikan
X4.2 0,48 0,01 Tidak signifikan
X5.1 0,88 0,01 Tidak signifikan
X5.2 0,43 0,00 Tidak signifikan
X6 1,40 2,23 Tidak signifikan
X7 1,73 2,06 Tidak signifikan
X8 0,15 0,47 Tidak signifikan

X1.1

Y2

0,08 0,40 Tidak signifikan
X1.2 0,19 0,91 Tidak signifikan
X2.1 0,09 0,54 Tidak signifikan
X2.2 0,14 0,89 Tidak signifikan
X3.1 0,51 3,56 Signifikan
X3.2 0,52 4,24 Signifikan
X4.1 0,96 0,04 Tidak signifikan
X4.2 0,73 0,04 Tidak signifikan
X5.1 1,22 0,05 Tidak signifikan
X5.2 1,21 0,05 Tidak signifikan
X6 0,09 0,82 Tidak signifikan
X7 0,11 1,11 Tidak signifikan
X8 0,14 2,05 Tidak signifikan
Y1 Y2 0,75 8,53 Signifikan

Keterangan:
Signifikan apabila nilai |t-hitung |>t tabel 1,96 maka artinya indikator berpengaruh signifikan
terhadap Y1 atau langsung berpengaruh terhadap Y2.

X1.1 = Proses negosiasi ke industri (makin mudah, makin besar nilai skornya)
X1.2 = Proses negosiasi ke pedagang perantara (makin mudah, makin besar nilai skornya)
X2.1 = Harga kayu ke industri (makin mahal, makin besar nilai skornya)
X2.2 = Harga kayu ke pedagang perantara (makin mahal, makin besar nilai skornya)
X3.1 = Waktu pembayaran ke industri (makin cepat, makin besar nilai skornya)
X3.2 = Waktu pembayaran ke pedagang perantara (makin cepat, makin besar nilai skornya)
X4.1 = Waktu penebangan ke industri (makin cepat, makin besar nilai skornya)
X4.2 = Waktu penebangan ke pedagang perantara (makin cepat, makin besar nilai skornya)
X5.1 = Biaya penebangan ke industri (makin murah, makin besar nilai skornya)
X5.2 = Biaya penebangan ke pedagang perantara (makin murah, makin besar nilai skornya)
X6 = Ketersediaan informasi (makin tersedia, makin besar nilai skornya)
X7 = Ketersediaan sarana prasarana (makin tersedia, makin besar nilainya)
X8 = Kebijakan (makin mendukung, makin besar nilainya)
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Hasil analisis jalur (path analysis) untuk pemasaran kayu hasil hutan rakyat

menunjukkan bahwa di Kecamatan Leuwiliang, industri rental merupakan pelaku

dominan dalam pemasaran kayu rakyat.

Hasil analisis jalur usaha hutan rakyat di Kecamatan Leuwiliang menun-

jukkan bahwa tidak ada parameter yang signifikan dalam pemasaran kayu ke

pedagang perantara. Sementara pemasaran kayu ke industri rental secara langsung

berpengaruh signifikan untuk parameter, yaitu: waktu pelunasan pembelian kayu

oleh industri rental (X3.1) dan waktu pelunasan pembelian kayu oleh pedagang

perantara (X3.2). Dalam hal ini, jika pelunasan pembelian kayu cepat atau dalam

jangka waktu yang singkat, maka petani pemilik lebih suka menjual kayunya

kepada industri rental daripada ke pedagang perantara. Selain itu, ada perbedaan

signifikan antara menjual kayu ke pedagang perantara (Y1) dengan langsung ke

industri (Y2). Hasil analisis menunjukkan bahwa petani pemilik di Kecamatan

Leuwiliang lebih suka menjual kayunya langsung kepada industri rental daripada

ke pedagang perantara. Hal ini dipengaruhi oleh akses Kelompok Tani Rimba

Lestari ke industri rental relatif baik dan banyak pilihan pemasaran kayu langsung

ke industri rental setempat.

Kelompok Tani Barokah-Kecamatan Rumpin

Hasil analisis jalur (path analysis) untuk pemasaran kayu hasil hutan rakyat

menunjukkan bahwa di Kecamatan Rumpin, pedagang perantara merupakan

pelaku dominan dalam pemasaran kayu rakyat.

Hasil analisis jalur usaha hutan rakyat di Kecamatan Rumpin menunjukkan

bahwa parameter yang signifikan dalam pemasaran kayu ke pedagang perantara,

meliputi: harga kayu yang dibayarkan oleh pedagang perantara (X2.2), waktu

pelunasan pembelian kayu oleh pedagang perantara (X3.2), dan ketersediaan

sarana prasarana (X7). Jika harga kayu yang dibayarkan oleh pedagang perantara

(X2.2) lebih tinggi, waktu pelunasan pembelian kayu oleh pedagang perantara

(X3.2) lebih cepat, dan ketersediaan sarana prasarana (X7) untuk angkutan kayu

rakyat baik; maka petani pemilik lebih suka menjual hasil kayunya kepada

pedagang perantara daripada ke industri rental. Selain itu, pedagang perantara di

Kecamatan Rumpin lebih banyak sebagai agen atau perantara yang bekerja untuk
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industri rental. Selain itu, parameter yang signifikan dalam pemasaran kayu ke

industri rental adalah waktu pelunasan pembelian kayu oleh industri rental (X3.1).

Artinya, jika waktu pelunasan pembelian kayu oleh industri rental (X3.1) lebih

cepat, maka petani pemilik lebih suka menjual hasil kayunya kepada industri

rental.

Tabel 4 Uji signifikansi indikator Barokah-Rumpin

Indikator [T-Tabel] |T-Hitung| Keterangan
X1.1

Y1

0,15 0,84 Tidak signifikan
X1.2 0,21 1,40 Tidak signifikan
X2.1 0,13 0,72 Tidak signifikan
X2.2 0,47 2,62 Signifikan
X3.1 0,29 1,53 Tidak signifikan
X3.2 0,81 4,26 Signifikan
X4.1 0,18 0,97 Tidak signifikan
X4.2 0,03 0,19 Tidak signifikan
X5.1 0,31 1,67 Tidak signifikan
X5.2 0,29 1,35 Tidak signifikan
X6 0,29 2,16 Tidak signifikan
X7 0,40 2,48 Signifikan
X8 0,11 0,79 Tidak signifikan

X1.1

Y2

0,24 1,64 Tidak signifikan
X1.2 0,08 0,63 Tidak signifikan
X2.1 0,06 0,40 Tidak signifikan
X2.2 0,09 0,53 Tidak signifikan
X3.1 0,53 3,19 Signifikan
X3.2 0,07 0,30 Tidak signifikan
X4.1 0,10 0,63 Tidak signifikan
X4.2 0,06 0,38 Tidak signifikan
X5.1 0,08 0,46 Tidak signifikan
X5.2 0,10 0,54 Tidak signifikan
X6 0,05 0,43 Tidak signifikan
X7 0,06 0,50 Tidak signifikan
X8 0,20 1,74 Tidak signifikan
Y1 Y2 0,14 0,69 Tidak signifikan

Hasil analisis jalur (path analysis) untuk Kecamatan Rumpin juga

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara menjual kayu ke

pedagang perantara (Y1) dengan langsung ke industri rental (Y2). Hasil analisis

menunjukkan bahwa petani pemilik di Kecamatan Rumpin lebih suka menjual

kayunya pedagang perantara daripada ke industri rental. Hal ini juga berhubungan
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dengan akses Kelompok Tani Barokah yang relatif jauh dari industri rental,

sehingga petani pemilik lebih banyak menjual kepada pedagang perantara.

Hasil analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa stakeholder

dominan dalam pemasaran kayu hasil hutan rakyat di Kecamatan Leuwiliang

adalah industri rental, sementara di Kecamatan Rumpin adalah pedagang

perantara. Hal ini berhubungan dengan akses petani pemilik hutan rakyat ke

industri rental. Secara keseluruhan, petani pemilik lebih suka menjual hasil

kayunya kepada industri rental.

Masukan kebijakan kepada pemerintah untuk pengembangan hutan rakyat di

wilayah Bogor Barat, meliputi: 1) Pembangunan sarana prasarana angkutan kayu

berupa fasilitas jalan dan kendaraan yang baik akan sangat mendukung pengem-

bangan usaha hutan rakyat, 2) Kebijakan pemerintah memberikan bantuan dana

dan kemudahan dana kepada industri rental kayu dalam membeli bahan baku kayu

dari hutan rakyat, dan 3) Kebijakan pemerintah yang mendorong industri rental

untuk menjadi mitra bagi petani hutan rakyat, terutama hutan rakyat yang dengan

pola kemitraan.

KESIMPULAN

Hasil analisis stakeholders Eden dan Ackermann menunjukkan ada 17

stakeholders pengelolaan hutan rakyat wilayah Bogor Barat, meliputi: 1) Key

Players: petani pemilik, petani penggarap, pedagang perantara dan industri rental;

2) Context Setters adalah Pemerintah Desa; 3) Subject: buruh tani, penebang,

pengusaha angkutan, industri barang jadi, toko material, konsumen luar Bogor,

dan BP3K penyuluhan; dan 4) Crowd: UPT perkebunan kehutanan, BP DAS

Ciliwung-Cisadane, Perhutani KPH Bogor, BPR (Bank Pekreditan Rakyat) dan

pemilik lahan luar desa.

Hasil analisis perilaku (behavior) kelompok tani Rimba Lestari-Leuwiliang

dan Barokah-Rumpin, yaitu: 1) sebagian besar petani pemilik sebanyak 93,5%

mempunyai Persepsi baik/setuju terhadap ide/gagasan pengelolaan hutan rakyat

dalam bentuk Kelompok Tani; 2) Sebagian besar petani pemilik sebanyak 86,5%

mempunyai Sikap mau terlibat/setuju terhadap kegiatan pengelolaan hutan rakyat
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dalam bentuk Kelompok Tani; dan 3) Sebagian besar petani pemilik sebanyak

80,5% akan mewujudkan tindakan/setuju (Tindakan) pengelolaan hutan rakyat

dalam bentuk Kelompok Tani.

Hasil analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa stakeholders

dominan dalam pemasaran kayu hasil hutan rakyat di Kecamatan Leuwiliang

adalah industri rental, sementara di Kecamatan Rumpin adalah pedagang

perantara. Hal ini berhubungan dengan akses petani pemilik hutan rakyat ke

industri rental. Secara keseluruhan, petani pemilik lebih suka menjual hasil

kayunya kepada industri rental.

Masukan kebijakan kepada Pemerintah untuk pengembangan hutan rakyat

di wilayah Bogor Barat, meliputi: 1) Pembangunan sarana prasarana angkutan

kayu berupa fasilitas jalan dan kendaraan yang baik akan sangat mendukung

pengembangan usaha hutan rakyat, 2) Kebijakan Pemerintah memberikan bantuan

dana dan kemudahan dana kepada industri rental kayu dalam membeli bahan baku

kayu dari hutan rakyat, dan 3) Kebijakan Pemerintah yang mendorong industri

rental untuk menjadi mitra bagi petani hutan rakyat, terutama hutan rakyat yang

dengan pola kemitraan.
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ABSTRAK

Masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil menyebabkan lambatnya penurunan angka
kematian ibu (AKI) di Indonesia. Tenaga kesehatan tidak mampu dalam meningkatkan
kepatuhan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah (TTD). Tujuan penelitian adalah
mengkaji pengetahuan dan praktik tenaga kesehatan serta ibu hamil tentang suplementasi
besi di wilayah dengan AKI tinggi. Studi cross-sectional dilakukan di Kabupaten
Tasikmalaya dan Kota Tangerang. Studi ini melibatkan subjek berturut-turut sebanyak 53
dan 64 orang tenaga kesehatan, serta ibu hamil 121 dan 120 orang di kedua wilayah.
Tenaga kesehatan dengan pengetahuan gizi baik sebanyak 52,8% di Tasikmalaya dan
56,3% di Tangerang. Beberapa aspek anemia yang kurang dipahami dengan baik oleh
subjek adalah definisi anemia, indikator anemia ibu hamil, sumber pangan zat besi,
pangan yang meningkatkan penyerapan zat besi, serta jenis zat gizi dalam TTD.
Pengetahuan ibu-ibu hamil tentang anemia dengan kategori kurang sebesar 85,1% di
Tasikmalaya dan 75,0% di Tangerang. Ibu hamil kurang memahami tentang risiko
anemia, sumber pangan zat besi, manfaat zat besi, cara konsumsi dan mengatasi efek
samping. Kurang lebih 2/3 ibu hamil mengetahui minum TTD dapat mencegah anemia.
Ibu hamil yang tidak patuh minum TTD 67,8% di Tasikmalaya dan 60,0% di Tangerang.
Ibu hamil yang menyampaikan efek samping minum TTD berurut-turut 27,9 dan 44,2%
orang. Kepatuhan minum TTD berhubungan signifikan dengan pengetahuan gizi dan
nasihat petugas kesehatan (p<0,05).

Kata kunci: ibu hamil, petugas kesehatan, tablet tambah darah.

ABSTRACT

The high anemia prevalence among pregnant mothers has affected on the low rate
reduction maternal mortality in Indonesia. The low capacity of health providers
contributed in increasing pregnant mother’s compliance and adherence of iron-folate
supplement (IFA). This study was aimed at analyzing knowledge and practice on iron
supplementation among health worker and pregnant mothers. A cross-sectional study was
done in areas considered had a high maternal mortality rate, namely Tasikmalaya District
and Tangerang City. The subjects consisted of 53 and 64 health workers; and 121 and 120
pregnant mothers in each area, respectively. The subject of health workers with good
knowledge level was 52.8% in Tasikmalaya and 56.3% in Tangerang. Several aspects on
anemia that was not comprehended well by the subjects were a precise definition of
anemia, indicators of anemia among pregnant mothers, source food of iron, kinds of food
that can enhance iron absorption, and kinds of nutrients containing the tablets. The
distribution of pregnant mothers with low knowledge level was still high, namely 85.1%
in Tasikmalaya and 75.0% in Tangerang. Most of the pregnant mothers had limited
knowledge on the risks of anemia, the food source of iron, advantages of iron for health,
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effective way to consume IFA supplement, and the ways to overcome side effects after
consuming supplement. Approximately there were 2/3 pregnant mothers who have known
that IFA was useful to prevent anemia. However, there were still about 67.8% mothers in
Tasikmalaya and 60% mothers in Tangerang who did not strictly comply on IFA
consumption. Besides, it was about 27.9% and 44.2% mothers in each area complained
about the side effect after consuming the supplement. There was a significant correlation
between pregnant mothers’ adherence of IFA and suggestion of health workers (p<0.05).

Keywords: health worker, iron supplement, pregnant mother.

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional

ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama derajat

kesehatan masyarakat. Millennium development goals (MDGs) merupakan

komitmen global yang telah dideklarasikan oleh 189 negara anggota PBB

(termasuk Indonesia) untuk pencapaian delapan tujuan pembangunan pada tahun

2015. Salah satu tujuan MDGs adalah meningkatkan kesehatan ibu, dengan target

mengurangi 2/3 angka kematian ibu (AKI). Indonesia berkomitmen untuk

menurunkan AKI pada tahun 2015 menjadi 102 per 100.000 kelahiran.

Namun demikian nampaknya pencapain penurunan AKI di Indonesia tidak

seperti yang diharapkan. Berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia

(SDKI) tahun 2012, AKI justru mengalami kenaikan menjadi 359. Angka ini

meningkat dari 228 pada tahun 2007, sehingga pemerintah perlu berupaya lebih

keras untuk mencapainya (BPS 2014). Dibandingkan dengan negara ASEAN

lainnya, AKI di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Filipina 230, Vietnam 150,

Thailand 110, Malaysia 62, Singapura 14 dan Brunai Darussalam. Anemia berat

pada ibu hamil merupakan faktor risiko tingginya kematian ibu saat melahirkan

(Mochtar 2005). Data Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa di perkotaan 19,7%

WUS menderita anemia dan 24,5% anemia pada saat hamil (Depkes RI 2008).

Pada tahun 2013 prevalensi anemia ibu hamil sebesar 37,1%, dan angka

tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya (40–50%) (Kemenkes RI 2013).

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1970 telah melaksanakan program suplementasi

tablet tambah darah (TTD) berupa zat besi (200 mg FeSO4) dan asam folat

(0,25 mg) setiap hari 1 tablet selama minimal 90 hari berturut-turut. Suplemen

besi diberikan tenaga kesehatan kepada ibu hamil yang datang memeriksakan
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kehamilannya di pusat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, atau

petugas kesehatan desa melalui kegiatan ANC (antenatal care) (Kemenkes 2012;

Kemenkes, WHO, POGI, IBI 2013).

Dua hal yang mempengaruhi keberhasilan suplementasi gizi yaitu dari sisi

tenaga kesehatan dan sasaran ibu hamil. Disatu pihak tenaga kesehatan dalam

melakukan pemeriksaan kehamilan tidak diiringi dengan konseling tentang

perlunya suplementasi, manfaat dan efek samping minum suplemen. Dilain pihak

ibu hamil belum patuh dalam mengkonsumsi suplemen gizi karena kurangnya

kesadaran dan pengetahuan dampak negatif anemia (Yip 1996). Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa rendahnya cakupan suplementasi gizi pada ibu

hamil dipengaruhi oleh peran tenaga kesehatan (Ernawati et al. 2000; Handayani

2013) dan intensitas ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan kehamilan

(Indreswari 2008). Oleh karena itu intervensi terhadap tenaga kesehatan

diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kepatuhan suplementasi gizi pada

ibu hamil dalam rangka untuk menurunkan AKI.

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengetahuan dan

praktik tenaga kesehatan dan ibu hamil tentang suplementasi besi di wilayah yang

memiliki AKI tinggi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah cross-sectional study di kabupaten dan kota yang

memiliki angka anemia tinggi. Penelitian dilaksanakanpada bulan Juni–Juli 2015.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yaitu di Kabupaten

Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dengan cakupan pemeriksaan kehamilan

keempat (K4) yang rendah (77,6%) dengan jumlah kematian ibu tinggi yaitu

781 orang tahun 2012. Adapun Kota Tangerang Provinsi Banten dengan cakupan

K4 yang sudah memenuhi target (95,1%), namun jumlah kematian ibu masih

tinggi yaitu 237 orang. Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan provinsi yang

memiliki jumlah kematian ibu tertinggi di pulau Jawa (Kemenkes 2013). Selain

itu Kabupaten Tasikmalaya memiliki cakupan pemberian TTD pada pemeriksaan

ketiga (Fe3) terendah yaitu 44,6%, dengan prevalensi anemia lebih tinggi
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dibandingkan dengan tingkat nasional yaitu 49,1%. Kota Tangerang memiliki

cakupan Fe 3 yang cukup (89,65%), namun prevalensi anemia yang masih tinggi

di beberapa wilayah seperti Puskesmas Kedaung Wetan 67,5% (Purbowati 2014)

dan Puskesmas Batuceper 47,9% (Dinkes Kota Tangerang 2014). Angka anemia

pada remaja putri di Kota Tangerang juga masih tinggi yaitu 41,7% (Rahayu dan

Dieny 2012).

Jumlah dan Teknik Penarikan Contoh

Subjek tenaga kesehatan (bidan dan tenaga pelaksana gizi) di Kabupaten

Tasikmalaya berasal dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Sariwangi, Puspahiang,

Manonjaya, Cineam, Singaparna, Leuwisari, Tanjungjaya, dan Gunung Tanjung.

Adapun subjek tenaga kesehatan Kota Tangerang berasal dari 13 Puskesmas dari

seluruh kecamatan. Di Kabupaten Tasikmalaya jumlah tenaga kesehatan sebanyak

53 orang dan di Kota Tangerang berjumlah 64 orang. Kriteria inklusi tenaga

kesehatan adalah berdomisili di kecamatan terpilih, memiliki surat ijin praktik

(SIP/SIPB), melayani pemeriksaan kehamilan (ANC) dan bersedia diwawancarai.

Subjek ibu hamil di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berasal dari

4 kecamatan yaitu: Sariwangi, Manonjaya, Puspahiang dan Cineam. Adapun

subjek ibu hamil di wilayah Kota Tangerang berasal dari 3 kecamatan yaitu

Batuceper, Porisgaga dan Jurumudi. Ibu hamil dipilih dari pengunjung Puskes-

mas, Posyandu atau bidan desa dari empat kecamatan terpilih, dengan kriteria

inklusi kehamilan trimester II atau III, mendapatkan pelayanan ANC, dan bersedia

untuk diwawancarai. Jumlah subjek ibu hamil sebanyak 121 orang dari kabupaten

Tasikmalaya dan 120 orang dari kota Tangerang.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara langsung

dengan menggunakan kuesioner. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

meliputi pengetahuan dan praktik tenaga kesehatan, pengetahuan dan praktik ibu

hamil tentang anemia dan suplementasi besi.

Pengetahuan dan praktik petugas yang ditanyakan tentang pengertian

anemia dan manfaat suplementasi gizi; jenis, jumlah, dosis suplemen; cara

penggunaan, efek samping suplemen; teknik pemberian suplemen kepada ibu
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hamil; pangan sumber Fe; jumlah suplemen. Pengetahuan dan praktik ibu yang

ditanyakan adalah pengertian anemia dan manfaat suplemen gizi, jenis dan cara

penggunaan suplemen, cara mengatasi efek samping suplemen, pangan sumber

Fe, cara pemberian suplemen oleh petugas kesehatan.

Pengolahan dan Analisis Data

Peubah perilaku tenaga kesehatan berupa aspek pengetahuan dan praktik

dalam pemberian TTD diolah dengan menjumlahkan skor dari masing-masing

pertanyaan. Pengolahan data tingkat pengetahuan gizi dilihat berdasarkan skor

menjawab benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kuesioner. Skor

pengetahuan dikategorikan baik jika subjek menjawab pertanyaan dengan benar

sebanyak ≥80%, skor sedang 60–80%, skor rendah jika ≤60%.

Pengolahan data karakteristik suplemen Fe (TTD Program) berdasarkan uji

hedonik warna, bau dan rasa TTD program oleh subjek ibu hamil. Kategori

penilaian mulai dari sangat tidak suka (skor 1) sampai sangat suka (skor 5).

Kepatuhan subjek ibu hamil dalam mengonsumsi suplemen dinilai dari jumlah

suplemen zat besi yang diminum dalam seminggu terakhir dari waktu wawancara

(pengisian kuesioner). Uji korelasi spearman untuk mengetahui variabel yang

berhubungan dengan kepatuhan minum suplemen TTD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Gizi Petugas Kesehatan

Seorang petugas kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan gizi yang

baik terkait tablet tambah darah dan anemia karena sangat erat kaitannya dengan

keselamatan ibu hamil yang dirawatnya. Rata-rata pengetahuan gizi petugas

kesehatan baik di Tasikmalaya maupun di Tangerang tergolong baik, yaitu nilai

skor berturut-turut 80 dan 82. Berdasarkan sebaran, subjek petugas kesehatan

umumnya memiliki tingkat pengetahuan gizi yang baik, yaitu sebanyak 52,83% di

Tasikmalaya dan 56,25% di Tangerang. Adapun yang mempunyai pengetahuan

rendah berutut-turut 11,3 dan 4,7%. Secara umum, pengetahuan gizi subjek di

Tangerang lebih baik, meskipun tidak signifikan, dibandingkan subjek di

Tasikmalaya.
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Pengetahuan gizi subjek petugas kesehatan yang tinggi, baik di Tasikmalaya

maupun di Tangerang, terutama karena subjek pada umumnya sudah

berpengalaman dan bekerja sebagai petugas kesehatan, yaitu masing-masing rata-

rata selama 11,3 dan 12,5 tahun. Masa kerja yang lama tersebut menjadikan

subjek telah memiliki wawasan yang cukup baik terkait tablet tambah darah dan

anemia. Di samping itu, subjek pada umumnya memiliki latar belakang pendi-

dikan tinggi sebagai petugas kesehatan, keperawatan, dan gizi. Tidak ada subjek

yang berpendidikan SMA atau sederajat.

Berdasarkan aspek pengetahuan gizi terkait anemia dan zat besi, seluruh

petugas kesehatan (100% subjek menjawab dengan benar) pada kedua wilayah

telah memahami tentang risiko ibu hamil terhadap kehamilan dan kelahiran,

anjuran jumlah suplemen yang harus dikonsumsi setiap hari, serta

anjuran/informasi yang harus disampaikan kepada ibu hamil saat kunjungan

(Tabel 1). Meskipun demikian, pengetahuan subjek secara rinci tentang definisi

anemia sebagai kondisi kekurangan sel darah merah yang ditandai dengan kadar

Hb kurang dari 11 mg/Dl, masih banyak yang kurang tepat (<50%). Hal ini

menunjukkan bahwa subjek masih memahami anemia secara kasar, tidak

terperinci. Hal ini perlu menjadi perhatian karena pemahaman yang kurang tepat

tentang anemia di antara petugas kesehatan akan berdampak pada pemahaman

yang salah juga pada ibu hamil yang mengunjungi dan mendapatkan pemaparan

atau penjelasan dari petugas kesehatan.

Hal lain yang masih banyak kurang dipahami secara benar oleh subjek

petugas kesehatan adalah jenis makanan yang merupakan sumber zat besi yang

mudah diserap oleh tubuh, yaitu jenis pangan yang merupakan sumber besi hem.

Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak subjek yang belum memahami

perbedaan besi hem yang mudah diserap tubuh dan besi non hem yang sulit

diserap tubuh. Selanjutnya ketidak tepatan pemahaman ini menjadikan informasi

yang disampaikan kepada ibu hamil pun tidak tepat, yang kemudian tidak

memberikan solusi dalam mengatasi anemia pada ibu hamil.

Selain itu, subjek juga pada umumnya (<50%) masih terbatas pemahaman

mengenai zat yang terkandung dalam tablet tambah darah. Masih cukup banyak
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subjek yang memahami bahwa zat gizi yang terkandung pada tablet tambah darah

hanya berisi zat besi saja, tanpa ada asam folat. Hal ini perlu menjadi perhatian

para pimpinan di kementerian kesehatan, jangan sampai para petugas kesehatan

tidak memahami secara utuh kepentingan dan bahaya kekurangan asam folat pada

kemungkinan kelahiran cacat, terkait peran dan fungsi folat sebanyak penyam-

bung sel saraf, khususnya pada tulang belakang.

Tabel 1 Sebaran subjek tenaga kesehatan berdasarkan jawaban yang benar terkait
pengetahuan gizi mengenai anemia dan suplementasi besi

Aspek pengetahuan enemia dan suplementasi besi
Tasikmalaya Tangerang

n % n %
 Pengertian anemia 46 86,8 29 45,3
 Penyebab anemia 33 62,3 63 98,4
 Indikator anemia ibu hamil 30 46,9 28 52,8
 Gejala anemia 50 94,3 64 100,0
 Risiko jika ibu hamil anemia 53 100,0 64 100,0
 Contoh makanan sumber zat besi yang baik 13 75,5 30 46,9
 Contoh makanan yang mendukung penyerapan

zat besi
37 69,8 47 73,4

 Contoh makanan yang menghambat penyerapan
zat besi

53 100,0 60 93,8

 Zat dalam 1 tablet tambah darah 38 71,7 45 70,3
 Anjuran konsumsi suplemen besi per hari pada

masa hamil
53 100,0 64 100,0

 Anjuran konsumsi suplemen besi minimal selama
kehamilan

53 100,0 57 89,1

 Anjuran ketika memberikan suplemen besi
kepada ibu hamil

53 100,0 64 100,0

Pemahaman subjek terkait pemberian tablet tambah darah cukup baik, yaitu

bahwa TTD harus dikonsumsi 1 kali setiap hari selama kehamilan, serta anjuran

waktu dan cara konsumsi yang baik. Meskipun demikian, di Kabupaten

Tangerang, masih ada subjek (10,9%) yang tidak mengetahui bahwa tablet harus

dikonsumsi minimal sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan.

Praktik Gizi Petugas Kesehatan

Seperti halnya pengetahuan gizi, praktik gizi tenaga kesehatan di Tasikma-

laya dan Tangerang terkait anemia dan suplementasi besi tergolong baik, yaitu

dengan skor rata-rata 79,6 dan 76,8. Berdasarkan sebaran kategori praktik, subjek

di Tasikmalaya umumnya (74%) telah menjalankan praktik gizi dengan baik.

Hanya 25 dan 2% subjek tergolong kategori praktik gizi sedang dan rendah.
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Adapun di Tangerang, sebaran subjek dengan kategori praktik baik, tidak terlalu

berbeda dibandingkan sebaran subjek dengan kategori sedang, yaitu masing-

masing 55 dan 44%.

Hampir seluruh (>90%) tenaga kesehatan memberikan tablet tambah darah

pada ibu hamil saat ANC serta menganjurkannya untuk dikonsumsi 1 kali per

hari, dan tidak dikonsumsi bersamaan dengan air teh yang dapat menurunkan

efektivitas penyerapan zat besi dalam TTD. Dengan demikian, subjek tenaga

kesehatan telah menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan ANC, yaitu

pemeriksaan dan pengawasan selama kehamilan untuk meningkatkan kesehatan

ibu dan anak (Tabel 2).

Tabel 2 Sebaran subjek tenaga kesehatan berdasarkan praktik yang sesuai mengenai
anemia dan suplementasi besi

Praktik terkait enemia dan suplementasi besi
Tasikmalaya Tangerang

n % n %

 Memberikan tablet tambah darah (TTD) kepada
setiap ibu hamil yang ANC

52 98,1 64 100,0

 Memberikan 30 TTD kepada ibu hamil pada
setiap 1 kali kunjungan

50 94,3 63 98,4

 Menganjurkan ibu hamil untuk mengonsumsi 1
TTD/hari

53 100,0 64 100,0

 Menganjurkan ibu hamil untuk mengonsumsi
TTD bersama air putih atau minuman yang
membantu penyerapan, dan tidak bersamaan
dengan teh/kopi/susu

53 100,0 64 100,0

 Menyampaikan informasi mengenai cara
mencegah/mengatasi anemia pada ibu hamil

47 88,7 48 75,0

 Menyampaikan informasi mengenai manfaat
suplemen besi pada ibu hamil

46 86,8 59 92,2

 Menyampaikan informasi mengenai dosis
konsumsi suplemen besi pada ibu hamil

48 90,6 56 87,5

 Menyampaikan informasi mengenai cara
konsumsi suplemen besi pada ibu hamil

52 98,1 59 92,2

 Menyampaikan informasi mengenai efek samping
yang mungkin dirasakan setelah konsumsi
suplemen besi pada ibu hamil

53 100,0 63 98,4

 Selalu memantau kepatuhan ibu hamil dalam
konsumsi suplemen besi

50 94,3 49 76,6

Dari semua aspek terkait anemia dan tablet tambah darah yang diujikan,

penyampaian informasi mengenai cara mencegah anemia pada ibu hamil, yaitu
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hanya dilakukan oleh 75% subjek di Tangerang dan 88,7% subjek di Tasikmalaya.

Hal ini sejalan dengan pengetahuan subjek mengenai makanan sumber zat besi

yang baik tepat yang juga rendah, yaitu hanya dipahami dengan benar oleh 47%

subjek di Tangerang dan 76% subjek di Tasikmalaya. Hal ini diduga karena

pemahaman subjek yang masih rendah tentang jenis-jenis zat besi (besi hem, besi

non hem, besi bentuk fero dan feri) dalam bahan makanan serta perbedaannya

dalam hal bioavailabilitas. Masih cukup banyak subjek yang menyatakan bahwa

sayuran dan buah-buahan (yang merupakan besi non hem dan memiliki

bioavailabilitas yang rendah) merupakan pangan yang baik untuk mencegah dan

mengatasi anemia.

Selain itu, berdasarkan jawaban yang diberikan, beberapa subjek (24%),

khususnya di Tangerang, melakukan proses pemantauan kepatuhan ibu hamil

dalam mengonsumsi TTD tergolong tidak praktis, yaitu melalui pemeriksaan Hb

yang akan memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Pemantauan

kepatuhan pada dasarnya dilakukan secara cepat, yaitu dengan cara menanyakan

jumlah tablet yang tersisa, mengamati indikasi gejala anemia (lemah, letih, lesu,

pucat), ataupun menanyakan kondisi feses yang agak menghitam akibat pengaruh

zat besi yang dikonsumsinya.

Pengetahuan Gizi Ibu Hamil

Pengetahuan gizi di kedua wilayah kebanyakan masih rendah. Dari

10 pertanyaan tentang anemia pada ibu hamil, hanya 12,5% di Kota Tangerang

dan 3,3% di Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh nilai baik (> 80% jawaban

benar). Sebanyak 65,0 dan 69,4% ibu hamil berturut-turut di kedua kota sebagian

besar mempunyai pengetahuan gizi yang rendah (<60% jawaban yang benar).

Secara detail dari aspek pengetahuan gizi yang dikaji menunjukkan

pengetahuan gizi di kedua wilayah sebagian besar ibu hamil tidak mempunyai

pengetahuan gizi yang baik tentang anemia (Tabel 3). Pengetahuan gizi di

Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar masih rendah. Dari sepuluh pertanyaan

terkait dengan anemia pada ibu hamil, sebagian besar responden belum menjawab

dengan benar. Kebanyakan responden ibu hamil tidak memahami tentang penger-

tian anemia (20,7%), cara mengetahui seseorang menderita anemia (38,8%),
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fungsi zat besi pada ibu hamil (46,3%), dan jenis pangan yang menghambat

penyeraban zat besi (11,6%).

Hal yang sama di Kota Tangerang masih sedikit ibu hamil yang menjawab

benar beberapa aspek pengetahuan gizi tentang anemia. Hanya sebagian kecil ibu

yang menjawab benar tentang pengertian anemia (35,8%), penyebab seseorang

menderita anemia (37,5%), cara mengetahui seseorang menderita anemia (13,3%),

tanda gejala anemia (29,2%). Selain itu ibu hamil juga masih sedikit yang

mengetahui bahwa terjadi risiko jika hamil menderita anemia (47,5%).

Tabel 3 Distribusi jawaban yang benar tentang pengetahuan anemia ibu hamil

Aspek pengetahuan anemia
Tasikmalaya Tangerang
n % n %

 Pengertian anemia 93 76,9 43 35,8

 Penyebab anemia 25 20,7 45 37,5

 Cara mengetahui seseorang anemia 47 38,8 16 13,3

 Tanda/gejala anemia 97 80,2 35 29,2

 Risiko jika ibu hamil menderita anemia 67 55,4 57 47,5

 Fungsi zat besi selama kehamilan 56 46,3 76 63,3

 Kebutuhan zat besi selama kehamilan 67 55,4 88 73,3

 Pangan sumber zat besi dan meningkatkan
penyerapan zat besi

99 81,9 66 55,0

 Pangan yang menghambat penyerapan zat besi 14 11,6 61 50,8

 Suplemen untuk mengatasi anemia 77 63,6 100 83,3

Praktik Konsumsi Suplemen Besi Ibu Hamil

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014,

proporsi ibu hamil yang mendapatkan ANC pertama (K1) adalah sebesar 100%,

yang berarti seluruh ibu hamil di wilayah kerja dinas kesehatan Kabupaten

Tasikmalaya diperiksa kehamilannya. Sementara itu, proporsi ibu hamil yang

mendapatkan ANC (K4) adalah sebesar 88,21%. Di Kota Tangerang proporsi ibu

hamil yang mendapatkan ANC pertama (K1) pada tahun 2014 telah mencapai

target yang ditetapkan yaitu 100%. Proporsi ibu hamil yang mendapatkan ANC ke

empat (K4) adalah sebesar 92,6%. Angka ini masih di bawah target yang

ditetapkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 94%.
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Kebanyakan suplemen yang digunakan ibu hamil di kedua daerah sama

yaitu menggunakan kapsul TTD program pemerintah. Terdapat perbedaan cara

pemberian TTD program oleh bidan di kedua wilayah. Ibu hamil yang meng-

gunakan kapsul TTD program saja sebanyak 54,5 dan 14,0% minum baik TTD

program dan TTD mandiri. Jumlah ibu hamil yang minum TTD mandiri saja jauh

lebih banyak yaitu 45,5%, yang diberikan melalui dokter kandungan dan bidan. Di

Tasikmalaya bidan memberikan TTD program pada waktu kunjungan ANC

sebanyak 10 kapsul per kunjungan. Sebagian bidan memberikan kapsul non-

program dengan merek Hufabion yang dikonsumsi oleh ibu hamil sebanyak18,2%

dan Etabion 15,7%.

Di Tangerang ibu hamil yang melakukan ANC diberikan 30 tablet TTD

mandiri per kunjungan. Ibu hamil yang menerima tablet TTD program saja

sebanyak 71,7% di Tangerang dan 54,5% di Tasikmalaya. Selebihnya Ibu hamil

minum kombinasi TTD program dengan TTD mandiri. Demikian juga dijumpai

kapsul mandiri yang dikonsumsi oleh ibu hamil di Tasikmalaya. Jenis merek TTD

mandiri diantaranya Caviplex, Folamil Genio dan Hufabion yang dikonsumsi oleh

ibu hamil sebanyak 17,5; 2,5; dan 1,7%.

Kepatuhan konsumsi suplemen dinilai dari jumlah suplemen zat besi yang

diminum dalam seminggu terakhir. Rata-rata jumlah suplemen TTD program

yang diminum ibu hamil di Kota Tangerang adalah 3,5 kapsul dan Tasikmalaya

2,1 kapsul. Kepatuhan minum suplemen TTD program ibu-ibu hamil di

Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kota Tangerang.

Namun apabila konsumsi tablet TTD digabungkan antara TTD program dan

mandiri, diperoleh rata-rata kepatuhan yang relatif sama yaitu 4,6 tablet di

Tangerang dan 4,7 tablet di Tasikmalaya. Ibu hamil yang mempunyai tingkat

kepatuhan lebih dari 100% hanya 36,0% di Tasikmalaya dan 30,0% di Tangerang.

Sedangkan persentase ibu hamil yang tingkat kepatuhan kurang 80% di Tasikma-

laya sebanyak 58,0% dan di Tangerang 65,8%.

Alasan mengonsumsi TTD di kedua wilayah sama, yaitu karena disuruh

bidan dan supaya sehat. Di kedua wilayah, ibu hamil yang tidak mengonsumsi

TTD kebanyakan karena lupa (13–16%) dan mual (6–14%). Efek samping yang
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dilaporkan adalah mual dan pusing (15–30%) dan feses berwarna hitam (3–6%).

Cara untuk mengatasi efek samping tersebut, ibu hamil mengonsumsi camilan

(8–32%), dibiarkan saja (4–15%), namun terdapat ibu hamil yang menghentikan

minum TTD karena efek samping tersebut (15%). Ibu hamil menyatakan manfaat

suplemen TTD adalah badan menjadi lebih sehat (23–58%) dan keluhan pusing-

pusing akan berkurang (11–26%).

Sebagian besar ibu hamil mengonsumsi tablet TTD program yang diberikan

oleh pemerintah secara gratis. Namun demikian penilaian ibu hamil terhadap

atribut TTD program berbeda untuk kedua wilayah. Penilaian ibu hamil terhadap

karakteristik tablet TTD program didasarkan pada atribut warna dan rasa dengan

skor 1–5 (sangat tidak suka-sangat suka). Ibu hamil yang menilai adalah yang

mendapatkan TTD program. Di kedua wilayah tidak terdapat ibu hamil yang

menilai atribut TTD program dengan nilai sangat suka (skor 5). Namun terdapat

perbedaan penilaian yang kontras antara ibu-ibu hamil di Kabupaten Tasikmalaya

dan Kota Tangerang. Di Tasikmalaya untuk atribut warna, 7,6% ibu hamil

menyatakan tidak suka, sedangkan 14,3% ibu hamil di Tangerang menyatakan

tidak suka. Nilai median warna untuk kedua daerah berturut-turut adalah 3 (netral)

dan 4 (suka).

KESIMPULAN

Praktik gizi terkait anemia dan tablet tambah darah subjek petugas

kesehatan tergolong baik, baik di Tangerang maupun di Tasikmalaya. Hampir

seluruh subjek telah memahami dan menjalankan funginya untuk mencapai tujuan

ANC, yaitu pemeriksaan dan pengawasan selama kehamilan untuk meningkatkan

kesehatan ibu dan anak. Subjek pada umumnya terbiasa menyampaikan informasi

kepada ibu hamil mengenai kepentingan tablet tambah darah serta kepentingannya

dalam mencegah anemia. Meskipun demikian, praktik pemberian informasi

mengenai cara untuk mencegah atau mengatasi anemia, beberapa subjek masih

belum sesuai. Masih cukup banyak subjek yang menganjurkan ibu hamil untuk

banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan (yang merupakan besi non hem
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dan memiliki bioavailabilitas yang rendah) untuk mencegah atau mengatasi

anemia.

Pemahaman ibu-ibu hamil tentang anemia masih sangat rendah, termasuk

tentang risiko anemia, sumber pangan zat besi, manfaat zat besi, cara konsumsi

dan mengatasi efek samping. Kurang lebih 2/3 ibu hamil mengetahui bahwa

dengan minum suplementasi besi dapat mengatasi masalah anemia. Sekitar 2/3 ibu

hamil mengonsumsi tablet TTD program, dan selebihnya ibu hamil mengonsumsi

kombinasi dengan TTD mandiri yang diberikan oleh bidan atau dokter.
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ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk membahas model pengembangan inkubator wirausaha sosial di
Bogor. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Bogor dengan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer meng-
gunakan wawancara terstruktur kepada 100 pelaku usaha mikro kecil, pengamatan, dan
diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan
inkubator wirausaha sosial didekati dengan metode sustainable business pada aspek
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penumbuhan usaha dan bisnis masyarakat dalam proses
pengentasan kemiskinan melalui inkubator wirausaha sosial dipengaruhi oleh variabel
motivasi, pengalaman usaha, manfaat bagi masyarakat, pemilikan aset, akses sumber
bahan baku, pemupukan modal, jaringan pemasaran, dan penumbuhan wirausaha baru.
Tipologi pengembangan usaha dan bisnis masyarakat melalui inkubator wirausaha sosial
di posdaya mayoritas tergolong sedang (menengah). Penumbuhan wirausaha berdampak
signifikan terhadap hampir seluruh indikator sosial ekonomi responden, sehingga tingkat
kesejahteraan responden semakin meningkat. Namun penumbuhan wirausaha dampaknya
masih terbatas terhadap penumbuhan wirausaha baru dan perijinan usaha.

Kata kunci: modal sosial, posdaya, wirausaha sosial.

ABSTRACT

This study aims at discussing the development model of social entrepreneurship incubator
in Bogor. The research was conducted in Regency and City of Bogor with qualitative and
quantitative approaches. The data used secondary data and primary data using a
structured interview to 100 micro small businesses, observation, and focus group
discussions. The results showed that the model of development of social entrepreneurship
incubator approached with sustainable methods of business on social, economic, and
environmental. Business growth and the business community in the process of poverty
alleviation through social entrepreneurship incubator is influenced by variables
motivation, business experience, benefits to the community, ownership of assets, access
to sources of raw materials, capital accumulation, network marketing, and new
entrepreneurial growth. Tipologi business development and the business community
through social entrepreneurship incubator in posdaya majority classified as medium.
Growth entrepreneurial significant impact on almost all socio-economic indicators of the
respondents, thus increasing the level of welfare of respondents. But the entrepreneurial
growth impact is still limited to the growth of new entrepreneurs and business licensing.

Keywords: posdaya, social capital, social entrepreneurship.
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PENDAHULUAN

Isu penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah melakukan

upaya pengembangan kemampuan kewirausahaan yang memadai dan berke-

lanjutan bagi para pelaku usaha agar mampu mengakses pasar, pembiayaan, akses

teknologi, dan informasi serta peningkatan manajemen usaha. Pengembangan

usaha dan bisnis masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan warga untuk

mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan bersama bagi warga.

Gagasan-gagasan segar dari masyarakat didorong, dikuatkan, dan disebar-

kan sebagai gerakan untuk pengembangan usaha dan bisnis masyarakat. Usaha

dan bisnis masyarakat yang telah berkembang dijadikan ajang untuk belajar bagi

masyarakat lainnya. Gerakan usaha dan bisnis yang menggerakan masyarakat ini

disebut sebagai gerakan kewirausahaan sosial. Santosa (2007) mendefinisikan

social entrepreneur sebagai seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan

menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk melakukan perubahan sosial

(social change), terutama meliputi bidang kesejahteraan (welfare), pendidikan,

dan kesehatan (education and health care).

Pengembangan usaha dan bisnis masyarakat berkaitan dengan pengem-

bangan kewirausahaan sosial, Dees (1999) menyatakan bahwa kewirausahaan

sosial merupakan kombinasi dari semangat besar dalam misi sosial dengan

disiplin, inovasi, dan keteguhan seperti yang lazim berlaku di dunia bisnis.

Kegiatan kewirausahaan sosial dapat meliputi kegiatan; (a) Tidak bertujuan

mencari laba; (b) Melakukan bisnis untuk tujuan sosial; dan (c) Campuran dari

kedua tujuan itu, yakni tidak untuk mencari laba, namun untuk tujuan sosial.

Oleh karena itu, wirausaha perlu memiliki kemampuan dalam mencari dan

menangkap peluang usaha sehingga diperlukan upaya memediasi dan mem-

fasilitasi para pelaku usaha melalui proses pendampingan konsultasi, fasilitasi,

dan bimbingan dalam kegiatan usahanya. Di sisi lain, model bisnis masyarakat ini

perlu keberlangsungan, seperti dikemukakan oleh Gras et al. (2011) yang

menyatakan bahwa salah satu topik (dari 27 topik) penelitian, kewirausahaan

sosial adalah yang penting dan menarik. Model bisnis dan bentuk organisasi
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sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan sosial untuk tumbuh dan

berkembang secara berkelanjutan.

Penelitian ini membahas model pengembangan inkubator wirausaha sosial

bagi pelaku usaha mikro kecil di Kota dan Kabupaten Bogor. Berdasarkan latar

belakang dan hasil-hasil penelitian terdahulu (Saleh et al. 2014; Muljono et al.

2013; Bahtiar Warcito 2014; Sadono et al. 2013; Saharuddin et al. 2013), maka

perlu dilakukan penelitian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota dan Kabupaten Bogor dengan jumlah

responden sebanyak 100 pelaku usaha mikro kecil. Penelitian berlangsung dari

bulan JuniSeptember 2015. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi

penelitian kuantitatif dan kualitatif, dengan metode sustainable business. Metode

analisis menggunakan metode skoring dengan bobot yang seragam untuk setiap

aspek dari masing-masing variabel (Tabel 1).

Tabel 1 Nilai skoring dan kontribusi masing-masing variabel

Aspek Variabel Skora Frekuensib Total Skorc

Sosial (S)

1. Pendidikan (S-1)
2. Akses informasi (S-2)
3. Motivasi (S-3)
4. Pengalaman usaha (S-4)
5. Manfaat bagi masyarakat (S-5)

Jumlah skor aspek sosial TSS

Ekonomi (E)

1. Pemilikan aset usaha/modal (E-1)
2. Akses pembiayaan (E-2)
3. Akses bahan baku/saprodi (E-3)
4. Pemupukan modal (E-4)
5. Jaringan/akses pasar (E-5)

Jumlah skor aspek ekonomi TSE

Lingkungan
(L)

1. Penanganan limbah (L-1)
2. Pemanfaatan limbah (L-2)
3. Perijinan/legalitas usaha (L-3)
4. Penciptaan wirausaha baru

Jumlah skor aspek lingkungan TSL
Total Skor Seluruh aspek TST

Keterangan:
aSkor: 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi TSS = total skor aspek sosial
bFrekuensi = jumlah responden TSE = total skor aspek ekonomi
cTotal skor = skor x frekuensi TSL = total skor aspek lingkungan

TST = total skor seluruh aspek = TSS + TSE +TSL
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Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik

pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam berkuesioner

(wawancara terstruktur), pengamatan, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Data

sekunder merupakan dokumen atau data yang diperoleh dari laporan studi, kantor

desa, instansi pemerintahan yang terkait, serta dokumen lain yang relevan seperti

data dari BPS, buku, jurnal, atau data dari internet yang memuat teori atau hasil

penelitian yang terkait dengan kajian. Analisis yang digunakan dalam penelitian

ini meliputi analisis deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pelaku Usaha dan Bisnis Masyarakat

Karakteristik pelaku usaha dan bisnis masyarakat dikenal dengan istilah

usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat

pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam

menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku

usaha sesuai dengan skala usahanya. Karakteristik UMK anggota posdaya di

lokasi penelitian disajikan pada Tabel 2. Mayoritas responden berada pada kisaran

usia 3150 tahun, usia yang tergolong produktif, hanya sedikit responden yang

berusia lebih dari 60 tahun.

Mayoritas reponden adalah perempuan, hal ini terkait dengan mayoritas

anggota posdaya dominan perempuan. Mayoritas responden memiliki pekerjaan

sebagai wirausaha, kemudian pada urutan kedua adalah sebagai petani. Jumlah

tanggungan keluarga mayoritas berkisar 34 orang per keluarga. Responden

menjadi anggota posdaya bervariasi, mayoritas 12 tahun, namun terdapat juga

yang telah menjadi anggota lebih dari lima tahun ketika mulai posdaya pertama

kali dibentuk tahun 2009. Posdaya diartikan oleh responden, sebagai wadah atau

tempat para pelaku usaha berkumpul, berkonsultasi, dan berdiskusi untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Pekerjaan sebagai wirausaha merupakan pekerjaan utama (68), kedua bekerja

pada bidang pertanian (16).
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Tabel 2 Karakteristik responden pelaku usaha mikro kecil

Profil responden Kategori Persentase ()

Umur

130 tahun 10
3150 tahun 63
5160 tahun 22
≥ 61 tahun 5

Jenis kelamin
Perempuan 63
Laki-laki 37

Jumlah tanggungan keluarga

Tidak ada 5
12 orang 36
34 orang 41
≥ 5 orang 18

Keanggotaan posdaya
12 tahun 46
34 tahun 30
≥ 5 tahun 24

Pekerjaan utama

Petani 16
Wirausaha 68
Pekerja 7
PNS/TNI/POLRI 4
Ibu rumah tangga 5

Pendidikan

SD/MI 24
SMP/MTs sederajat 18
SMA/MA sederajat 48
Diploma 2
Sarjana 8

Tingkat pendidikan responden mayoritas tamat SLTA, mencapai 48%,

bahkan ada yang bergelar sarjana. Responden dengan pendidikan SD masih cukup

tinggi, mencapai 24. Umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan semakin

terbuka pengetahuan dan wawasan seseorang sehingga diharapkan semakin memi-

liki kemampuan dalam berwirausaha terutama dalam pengembangan jaringan

usaha dan adopsi teknologi.

Untuk responden dengan pekerjaan utama sebagai wirausaha, secara rinci

profil usahanya disajikan pada Tabel 3. Mayoritas jenis usaha responden adalah

perdagangan/jasa, sedangkan industri kreatif masih terbatas.

Mayoritas usaha responden tergolong baru (25 tahun), walaupun ada yang

sudah berwirausaha lebih dari 15 tahun yang menempati urutan kedua. Hal ini

memperlihatkan bahwa pekerjaan sebagai wirausaha telah ditekuni responden

cukup lama. Mayoritas usaha merupakan usaha sendiri, dengan mayoritas omset

mencapai Rp.110 juta/bulan dengan keuntungan Rp.13 juta/bulan. Berdasarkan
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tingkat keuntungan yang diperoleh, usaha yang dilakukan responden cukup untuk

memenuhi kebutuhan keluarga.

Tabel 3 Profil usaha dan bisnis masyarakat di posdaya

Profil Usaha Persentase ()
Jenis usaha Produksi pertanian, perikanan,

peternakan
24

Pengolahan 27
Industri kreatif 7
Jasa (dagang/layanan) 42

Lama mulai usaha ≤ 1 tahun 6
25 tahun 42
610 tahun 19
1115 tahun 13
>15 tahun 20

Status kepemilikan usaha Usaha milik sendiri 75
Usaha milik keluarga 11
Usaha kelompok/kerja sama 14

Omset usaha/bulan < Rp.1.000.000 8
Rp.1.000.00010.000.000 73
Rp.11.000.00025.000.000 10
Rp.26.000.00060.000.000 9

Keuntungan usaha/bulan < Rp.1.000.000 39
Rp.1.000.0003.000.000 47
Rp.3.000.0006.000.000 7
Rp.6.000.00010.000.000 5
> Rp.10.000.000 2

Model Pengembangan Wirausaha Sosial di Masyarakat

Pengembangan wirausaha berdampak luas tidak hanya terhadap pengem-

bangan ekonomi dan kesejahteraan keluarga wirausahawan, tetapi juga bagi

masyarakat sekitar. Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian ini tentunya

akan berdampak terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Model pengembangan

wirausaha sosial didekati dengan metode sustainable business (aspek sosial,

ekonomi, dan lingkungan). Kontribusi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan

yang memengaruhi penumbuhan usaha dan bisnis di masyarakat, seperti disaji-

kan pada Tabel 4.

Kontribusi aspek ekonomi merupakan yang paling tinggi pengaruhnya

terhadap faktor penumbuhan usaha dan bisnis anggota posdaya, mencapai 41,65

dibanding aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi

merupakan komponen utama dalam penumbuhan usaha di masyarakat.
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Tabel 4 Kontribusi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap penumbuhan usaha
dan bisnis UKM anggota posdaya

Faktor Variabel
Skor

aktual
Bobot

variabel
Total skor

aktual
Total skor
potensial

Proporsi total
skor aktual

Kontribusi
aktual ()

1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 = 5/6 8

Sosial

S-1 154 0,0745 11,48 20,58 55,80 6,72
S-2 149 0,0673 10,02 16,75 59,84 5,86
S-3 258 0,0737 19,03 20,13 94,51 11,13
S-4 165 0,0721 11,90 19,26 61,80 6,96
S-5 172 0,0745 12,82 20,58 62,32 7,50

Sub-total 38,17

Ekonomi

E-1 222 0,0729 16,19 19,69 82,22 9,47
E-2 149 0,0745 11,11 20,58 53,99 6,50
E-3 195 0,0705 13,75 18,40 74,71 8,04
E-4 220 0,0745 16,40 20,58 79,71 9,60
E-5 176 0,0745 13,12 20,58 63,77 7,68

Sub-total 41,65

Ling-
kungan

L-1 123 0,0608 7,48 13,68 54,67 4,37
L-2 116 0,0632 7,33 14,79 49,57 4,29
L-3 103 0,0729 7,51 19,69 38,15 4,40
L-4 173 0,0737 12,76 20,13 63,37 7,46

Sub-total 20,52

Komponen yang kontribusinya terendah adalah aspek lingkungan. Hal ini

mengindikasikan bahwa aspek lingkungan masih belum prioritas sebagai faktor

penumbuh usaha, dan secara umum dalam UMK aspek lingkungan belum

mendapat perhatian, terutama terkait dengan penanganan, pengolahan, dan

pemanfatan limbah.

Jika dirinci berdasarkan masing-masing variabel, kontribusi terbesar adalah

variabel motivasi (S-3). Hal ini menunjukkan bahwa penumbuhan usaha di

masyarakat akan terwujud jika terdapat motivasi yang kuat dari calon pelaku

usaha, sedangkan faktor lainnya mengikuti saja. Sebaliknya kontribusi terendah

adalah variabel pemanfaatan limbah (L-2). Hal ini menunjukkan bahwa sektor

UMK yang mayoritas merupakan usaha keluarga masih belum memperdulikan

pemanfaatan limbah, bahkan limbah ini seringkali dibuang ke lingkungan tanpa

melalui proses penanganan terlebih dahulu.

Tipologi Pengembangan Usaha dan Bisnis Masyarakat

Kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi serta

menumbuhkembangkan kegiatan yang ada di masyarakat melalui suatu komunitas

merupakan kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Inkubator
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wirausaha sosial sebagai suatu wadah atau lembaga intermediasi yang bertugas

untuk melakukan proses inkubasi atau suatu proses pembinaan, konsultasi,

pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada wirausaha sosial atau

calon wirausaha sosial agar pelaku usaha juga memiliki daya saing dalam

mengembangkan kemampuan sosial ekonominya dan kemandirian.

Mengembangkan usaha dan bisnis masyarakat atau mengembangkan UMK,

memerlukan peran dari inisiator yang memiliki kepentingan untuk ikut ambil

bagian dalam memberdayakan pelaku usaha. Inisiator pengembangan usaha dan

bisnis masyarakat di antaranya adalah perguruan tinggi, pemerintah daerah,

perusahaan dan NGO (Non Government organization) atau LSM.

Inisiator penumbuhan dan pengembangan usaha dan bisnis masyarakat ini

dalam melakukan kegiatan pembinaan, konsultasi dan pendampingan memerlukan

tipologi usaha. Diketahuinya tipologi usaha tersebut, maka arah pembinaan dan

pengembangan UMK akan diprioritaskan kepada komponen atau faktor dan

variabel yang kontribusinya masih rendah. Hasil analisis tipologi pengembangan

usaha dan bisnis masyarakat (wirausaha) UMK anggota posdaya diperlihatkan

pada Tabel 5. Mayoritas UMK tergolong tipologi menengah (kategori sedang)

mencapai 62, sedangkan tipologi rendah (33), dan tipologi atas (kategori

tinggi) mencapai 5.

Tabel 5 Tipologi pengembangan usaha dan bisnis UMK anggota posdaya (%)

Tipologi
Aspek sosial Aspek ekonomi Aspek lingkungan Total

Aspek1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Rendah 42 54 3 48 26 11 43 26 22 49 67 74 86 44 33
Sedang 48 22 11 20 61 35 51 30 18 11 14 13 14 25 62
Tinggi 10 24 86 32 13 54 6 44 60 40 19 13 0 31 5
Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Keterangan:
Aspek sosial: Aspek ekonomi: Aspek lingkungan:
1 Pendidikan 1 Pemilikan aset/Permodalan usaha 1 Penanganan limbah
2 Akses terhadap informasi 2 Akses pembiayaan 2 Pemanfaatan limbah
3 Motivasi 3 Akses sumber bahan baku 3 Kepemilikan usaha
4 Pengalaman usaha 4 Pemupukan modal 4 Penumbuhan wirausaha baru
5 Manfaat bagi masyarakat 5 Jaringan pemasaran produk/jasa

Kelompok tipologi rendah, aspek sosial merupakan aspek yang dominan

yang menentukan tipologi mencapai 67,75, sedangkan untuk tipologi menengah

adalah aspek sosial (32,4), dan tipologi tinggi adalah aspek ekonomi (40,8).
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Hal ini memperlihatkan bahwa dalam pengembangan UMK, penanganan aspek

prioritas antar tipologi UMK berbeda.

Jika dikaji lebih lanjut, untuk tipologi menengah/sedang, variabel manfaat

bagi masyarakat merupakan faktor yang mayoritas dirasakan UMK, mencapai 61,

artinya 61 UMK menyatakan bahwa UMK masih belum memberikan manfaat

bagi masyarakat secara luas. Faktor dominan lainnya adalah terbatasnya akses

terhadap pembiayaan dan informasi.

Pada tipologi rendah, aspek lingkungan merupakan aspek prioritas yang

perlu diperhatikan, dengan faktor dominan berturut-turut kepemilikan usaha,

pemanfaatan limbah, dan penanganan limbah. Faktor lainnya adalah terbatasnya

akses terhadap informasi dan jaringan pemasaran.

Pada tipologi tinggi (atas), faktor motivasi dan pemupukan modal meru-

pakan faktor dominan yang memengaruhi tipologi. Faktor lainnya yang perlu

mendapat perhatian adalah terbatasnya aset/permodalan. Hal tersebut  menunjuk-

kan bahwa walaupun UMK sudah tergolong tipologi tinggi, namun masih

memiliki kendala keterbatasan modal dan belum melakukan pemupukan modal

secara terstruktur.

Berdasarkan gambaran tipologi pengembangan UMK di atas (Tabel 5),

maka program prioritas untuk pengembangan UMK anggota posdaya di masa

mendatang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 menjelaskan bahwa faktor yang terkait dengan pembiayaan dan

permodalan merupakan faktor yang paling prioritas untuk ditangani, di samping

faktor lainnya seperti penanganan limbah, motivasi usaha, dan akses informasi.

Program lainnya yang cukup penting dalam rangka peningkatan daya saing

produk UKM di pasar adalah aspek perijinan dan legalitas seperti TDP, P-IRT,

dan halal. Hal ini sangat diperlukan agar produk UKM selain dapat bersaing juga

dapat diterima konsumen karena jaminan keamanan pangan terpenuhi. Fasilitasi

dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk proses pemenuhan perijinan dan

legalitas produk UKM tersebut.
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Tabel 6 Arahan program pengembangan UMK berdasarkan tipologi UMK

Tipologi UMK Faktor (kendala) dominan Program prioritas

Rendah

Kepemilikan usaha Fasilitasi perijinan dan aspek
legalitas usaha

Pengolahan limbah Sosialisasi, inisiasi dan fasilitasi
pengolahan limbah

Penanganan limbah Sosialisasi, inisiasi dan fasilitasi
penanganan limbah

Sedang

Manfaat bagi masyarakat Peningkatan partisipasi masya-
rakat sekitar dalam kegiatan
usaha

Akses pembiayaan Fasilitasi akses pembiayaan ke
lembaga keuangan melalui kredit
program atau jaminan
pemerintah

Akses informasi Pengembangan jaringan dan
fasilitas informasi komunal
untuk UMK

Tinggi

Motivasi Pengembangan motivasi melalui
pelatihan, pemagangan dan studi
banding

Pemupukan modal Sosialisasi pentingnya pemupu-
kan modal untuk pengembangan
usaha dan mengantisipasi risiko
usaha

Permodalan Fasilitasi akses pembiayaan ke
lembaga keuangan melalui kredit
program atau jaminan
pemerintah

Peran Posdaya sebagai Inkubator Wirausaha Sosial

Peran yang dilakukan oleh posdaya dalam pengembangan kewirausahaan

sosial di masyarakat, yaitu pertama, membangun kegiatan-kegiatan baru yang

bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan dimaksud dapat meliputi bidang pendidi-

kan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Kedua, menghidupkan kembali

kegiatan-kegiatan yang sebelumnya pernah ada. Ketiga, meningkatkan kualitas

program yang sudah ada, baik kuantitas maupun kualitasnya. Keempat, posdaya

juga berperan mensinergikan semua kegiatan atau kelembagaan masyarakat yang

ada di wilayah tersebut, sehingga dapat bersinergi bersama secara keseluruhan

dalam gerakan posdaya (Suyono & Haryanto 2009). Oleh karena itu, inkubator

wirausaha sosial memiliki fungsi sebagai wadah meningkatkan mutu kegiatan di

bidang ekonomi dan menemukan inovasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.
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Hasil analisis menunjukkan bahwa empat peran posdaya dalam pengem-

bangan wirausaha sosial dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan berdampak

terhadap penumbuhan wirausaha baru di masyarakat, seperti disajikan pada

Tabel 7.

Tabel 7 Peran posdaya dalam pengembangan kewirausahaan sosial

Pengembangan usaha Kategori Awal usaha () Saat ini ()

Jenis usaha (macam)
1 jenis 95,24 84,52
2 jenis 4,76 13,10
3 jenis 0,00 2,38

Omset (Rp. juta/bulan)

< 1 32,14 19,05
15 45,24 47,62
515 14,29 20,24
1525 2,38 2,38
> 25 5,95 10,71

Keuntungan
(Rp. juta/bulan)

< 1 72,62 50,00
15 21,43 40,48
5-10 4,76 8,33
> 10 1,19 1,19

Penambahan aset
Tetap 97,59 69,88
Bertambah 2,41 30,12

Jumlah anggota keluarga
yang berwirausaha

Tidak ada 66,27 62,65
12 orang 30,12 30,12
35 orang 2,41 4,82
≥ 6 orang 1,20 2,41

Jumlah masyarakat sekitar
yang berwirausaha

Tidak ada 13,33 6,67
15 orang 70,00 53,33
610 orang 10,00 26,67
≥ 11 Orang 6,67 13,33

Variasi produk (macam)

Tidak ada 3,17 1,59
13 jenis 93,65 90,48
46 jenis 1,59 6,35
≥ 7 jenis 1,59 1,59

Perluasan pasar
Tetap 94,74 5,26
Ada 5,26 94,74

Kepemilikan ijin usaha
Belum ada 97,00 94,00
Sudah ada 3,00 6,00

Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa usaha anggota posdaya mengalami

peningkatan keragaman jenis usaha, jika dibandingkan ketika awal usaha. Ketika

awal usaha, jumlah responden yang memiliki dua jenis usaha hanya 4,76,

meningkat menjadi 13,10; demikian pula halnya dengan responden dengan tiga

jenis usaha, ketika awal usaha tidak terdapat responden yang memiliki tiga jenis

usaha, namun saat ini mencapai 2,38.
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Proporsi jumlah responden yang beromset Rp.15 juta, Rp.515 juta, dan

> Rp.25 juta mengalami peningkatan dibandingkan ketika awal usaha, sebaliknya

dengan responden yang beromset < Rp.1 juta/bulan mengalami penurunan. Hal ini

menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan responden mengalami peningkatan.

Peningkatan omset ini tentunya berdampak terhadap keuntungan usaha, yang

mengalami peningkatan signifikan. Proporsi responden dengan keuntungan

Rp.15 juta dan Rp.510 juta/bulan mengalami peningkatan, sedangkan respon-

den dengan keuntungan < Rp.1 juta/bulan mengalami penurunan yang siginifikan.

Peningkatan omset dan keuntungan tersebut, berdampak terhadap pengem-

bangan aset responden dari 2,41 ketika awal usaha menjadi 30,21. Hal ini

mengindikasikan bahwa kesejahteraan responden semakin meningkat. Dampak

yang cukup signifikan juga terjadi pada indikator lainnya seperti variasi produk

dan perluasan pasar. Namun untuk indikator kondisi perijinan dan penumbuhan

wirausaha baru di lingkungan keluarga dan masyarakat belum berdampak luas,

walaupun ada peningkatan tetapi relatif kecil.

Berdasarkan gambaran tersebut, penumbuhan wirausaha berdampak signifi-

kan terhadap hampir seluruh indikator sosial ekonomi responden, namun untuk

indikator penumbuhan wirausaha baru relatif masih rendah pengaruhnya. Oleh

karena itu, upaya untuk meningkatkan motivasi wirausaha di kalangan keluarga

dan masyarakat perlu ditingkatkan. Demikian juga fasilitasi pemerintah daerah

untuk kemudahan perijinan usaha perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian adalah model pengembangan

inkubator wirausaha sosial didekati dengan metode sustainable business pada

aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penumbuhan usaha dan bisnis masyarakat

dalam proses pengentasan kemiskinan melalui inkubator wirausaha sosial di-

pengaruhi oleh variabel motivasi, pengalaman usaha, manfaat bagi masyarakat,

pemilikan aset, akses sumber bahan baku, pemupukan modal, jaringan pema-

saran, dan penumbuhan wirausaha baru.
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Tipologi pengembangan usaha dan bisnis masyarakat melalui inkubator

wirausaha sosial di posdaya mayoritas tergolong sedang (menengah). Penum-

buhan wirausaha berdampak signifikan terhadap hampir seluruh indikator sosial

ekonomi responden, sehingga tingkat kesejahteraan responden semakin mening-

kat. Namun penumbuhan wirausaha dampaknya masih terbatas terhadap penum-

buhan wirausaha baru dan perijinan usaha.
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SEKOLAH SEBAGAI LEADING INSTITUTION DALAM PENDIDIKAN
KARAKTER ANAK PADA KELUARGA PERDESAAN BERBASIS

FAMILY AND SCHOOL PARTNERSHIP
(School as the Leading Institution in Child Character Education in Rural Area

Based on Family and School Partnership)

Dwi Hastuti, Alfiasari
Dep. Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

ABSTRAK

Permasalahan degradasi moral pada anak seperti penyalahgunaan narkoba, free sex,
bullying, dan juga tawuran bukan saja mengancam anak di perkotaan namun juga di
pedesaan. Hasil penelitian terdahulu menemukan pentingnya pengembangan model
harmonisasi antara keluarga dan sekolah untuk meningkatkan kualitas karakter dan
perilaku prososial anak sebagai generasi masa depan. Dalam jangka panjang, penelitian
ini diharapkan mampu mengembangkan model pendidikan karakter anak pada keluarga
perdesaan mulai dari jenjang pendidikan usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD),
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA) yang berbasis Family and School Partnership. Pada tahap pertama penelitian,
dikaji lebih lanjut pengaruh peran keluarga dan sekolah dalam pengembangan karakter
anak. Penelitian dilakukan di Desa Ciasihan dan Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabu-
paten Bogor. Penelitian ini melibatkan 400 keluarga beserta anaknya, yang dipilih secara
acak dengan jumlah anak masing-masing 100 di setiap jenjang pendidikan. Hasil
penelitian menemukan bahwa dalam konteks integrasi antara keluarga dan sekolah pada
anak-anak di perdesaan, iklim sekolah merupakan variabel yang memengaruhi lebih besar
terhadap kualitas karakter anak. Hasil ini mengindikasikan dua hal, bahwa keterlibatan
orang tua masih sangat rendah dalam mengembangkan karakter anak; dan sekolah di
perdesaan harus menjadi leading institution untuk mengembangkan karakter anak dengan
meningkatkan keterlibatan orang tua.

Kata kunci: karakter anak, keluarga, sekolah.

ABSTRACT

The child’s moral degradation like drug abuse, free sex, bullying, physical fight, and
attack was not only threaten child that lived in the city but also in the rural area. Previous
studies found that developing a model which integrate family and school to improve
child’s character and prosocial behavior was important. This study aimed at developing a
model of character education (starting from an early age until senior high) in the rural
area based on family and school partnership. This study conducted in Ciasihan and
Ciasmara Village, Pamijahan Sub-district, Bogor District. This study involved four
hundred children with their mother that selected by proportional stratified random
sampling. This study found that school climate was positively affecting the character, and
parents involvement in developing child’s character were very low. School in a rural area
must take a role as leading institution to encourage parents involvement in child’s
character education.

Keywords: child character, family, school.
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PENDAHULUAN

Saat ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada permasalahan degradasi

moral yang terjadi pada generasi muda. Banyak sekali generasi muda penerus

bangsa Indonesia yang melakukan kenakalan kriminal, asusila dan pergaulan

bebas (masalah sosial), kehilangan identitas diri, terpengaruh budaya barat

(masalah budaya), serta masalah seperti kurang menghormati orang lain, tidak

jujur, sampai ke usaha menyakiti diri sendiri seperti narkoba, mabuk-mabukan,

berjudi, dan bunuh diri (Puspitawati 2009). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

permasalahan degradasi moral, atau dengan kata lain, rendahnya kualitas karakter

generasi muda dan juga perilaku-perilaku antisosial yang terjadi pada remaja perlu

mendapatkan perhatian dan membutuhkan solusi yang tepat dan komprehensif

melalui interaksi di mana anak tinggal dan beraktivitas, yakni mulai dari rumah

dan sekolah.

Pendidikan karakter menyediakan solusi yang efektif untuk masalah etika

yang ada di Negara Indonesia saat ini. Davidson dan Lickona (2006) menyatakan

bahwa pendidikan karakter berhasil meningkatkan budaya sekolah, meningkatkan

prestasi bagi semua peserta didik, mengembangkan warga global, memulihkan

kesopanan, mencegah antisosial dan perilaku tidak sehat, serta meningkatkan

kepuasan kerja, dan retensi di kalangan guru (CEP 2010). Penelitian terkait

dengan karakter di perdesaan dan perkotaan telah dilakukan oleh Hastuti et al.

(2013), menunjukkan bahwa karakteristik keluarga baik di perdesaan maupun di

perkotaan pada ketiga kelompok usia yang diteliti (anak usia dini, anak usia

sekolah, dan anak usia remaja) memiliki hubungan dengan praktik pengasuhan,

metode sosialisasi, kualitas lingkungan pengasuhan, kelekatan (attachment), dan

karakter anak. Hasil penelitian multi tahun yang dilakukan Hastuti et al. 2013

menemukan bahwa variabel gaya pengasuhan orang tua dan variabel-variabel

sistem sekolah berpengaruh nyata terhadap pembentukan kualitas karakter dan

penurunan perilaku antisosial remaja. Hasil penelitian-penelitian tersebut mene-

gaskan pentingnya pengembangan model harmonisasi antara keluarga dan sekolah

untuk meningkatkan kualitas karakter dan perilaku prososial anak sebagai

generasi masa depan bangsa.
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Penelitian ini direncanakan akan diselenggarakan selama 3 tahun untuk

mengembangkan Model Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga Perdesaan

Berbasis Family and School Partnership. Pada tahun pertama, penelitian ini lebih

banyak mengkaji bagaimana kualitas perkembangan karakter anak di perdesaan

dan bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam mengembangkan karakter anak,

mulai dari jenjang prasekolah, usia SD, usia SMP, hingga usia SMA. Masih

belum banyak penelitian di Indonesia yang dilakukan terkait dengan bukti empiris

dalam mengembangkan pendidikan karakter dengan menekankan pada partner-

ship keluarga dan sekolah mulai pada tingkat pendidikan prasekolah hingga usia

sekolah menengah atas (SMA), khususnya di wilayah perdesaan. Oleh karenanya,

penelitian ini perlu untuk dilakukan agar dapat memberikan sumbangan nyata

dalam membentuk anak-anak perdesaan yang lebih berkarakter.

METODE PENELITIAN

Populasi, Contoh Penelitian, dan Cara Penarikan Contoh

Penelitian dilakukan di Desa Ciasihan dan Ciasmara, Kecamatan Pamijahan,

Kabupaten Bogor. Kecamatan Pamijahan dipilih sebagai lokasi penelitian karena

merupakan representasi perdesaan dengan usaha pertanian terbesar di Kabupaten

Bogor. Sekolah di setiap desa yang menjadi tempat penelitian terdiri dari PAUD,

SD, SMP, dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang dipilih secara

purposif.

Populasi penelitian adalah keluarga lengkap yang mempunyai anak yang

bersekolah di sekolah yang terpilih di lokasi penelitian. Penelitian ini melibatkan

400 keluarga beserta anaknya, yang dipilih secara acak dari data anak yang ada di

sekolah terpilih dengan jumlah anak masing-masing 100 di setiap jenjang

pendidikan.

Jenis, Teknik, dan Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer

dikumpulkan menggunakan metode self report administered dan wawancara

dengan alat bantu kuesioner. Secara lengkap, variabel, konsep acuan dari

instrumen yang dikembangkan, jumlah pernyataan dalam kuesioner, dan nilai
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reliabilitas instrumen disajikan pada Tabel 1. Data primer yang dikumpulkan

meliputi:

 Karakteristik anak yang meliputi usia dan jenis kelamin.

 Karakteristik keluarga yang meliputi usia orang tua, pendidikan orang tua, dan

pendapatan kapita keluarga.

 Peran keluarga melalui praktik pengasuhan yang diukur dengan gaya

pengasuhan penerimaan dan penolakan, serta metode sosialisasi karakter.

 Peran sekolah yang diukur dengan iklim sekolah.

 Karakter diidentifikasi melalui pengukuran pengetahuan moral, perasaan

moral, dan tindakan moral anak.

Tabel 1 Variabel penelitian serta konsep acuan, jumlah pernyataan, dan nilai reliabilitas
instrumen

Variabel penelitian
Instrumen

Konsep acuan
Jumlah

pernyataan
Nilai

reliabilitas
PAUD

Gaya penerimaan orang tua
Dikembangkan dari Parental
Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

19 0,892
Gaya agresifitas orang tua 14 0,862
Gaya pengabaian orang tua 13 0,704
Gaya penolakan orang tua 10 0,652
Metode sosialisasi Dikembangkan dari Berns (1997) 19 0,817
Karakter Dikembangkan dari sembilan

pilar karakter IHF
39 0,812

SD
Gaya penerimaan orang tua

Dikembangkan dari Parental
Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

20 0,805
Gaya agresifitas orang tua 15 0,739
Gaya pengabaian orang tua 13 0,702
Gaya penolakan orang tua 15 0,739
Metode sosialisasi Dikembangkan dari Berns (1997) 30 0,894
Pengetahuan moral

Values in Action (VIA)-Youth
(Peterson dan Seligman 2004)

22 0,932
Perasaan moral 21 0,904
Tindakan moral 21 0,863

SMP
Gaya penerimaan orang tua

Dikembangkan dari Parental
Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

20 0,854
Gaya agresifitas orang tua 15 0,702
Gaya pengabaian orang tua 15 0,692
Gaya penolakan orang tua 10 0,531
Metode sosialisasi ayah

Dikembangkan dari Berns (1997)
40 0,916

Metode sosialisasi ibu 40 0,892
Iklim sekolah The Student Comprehensive

School Climate Inventory (Guo et
al. 2011)

59 0,894
Perasaan moral 22 0,733
Tindakan moral 21 0,855
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Tabel 1 lanjutan

Variabel penelitian
Instrumen

Konsep acuan
Jumlah

pernyataan
Nilai

reliabilitas
SMA

Gaya penerimaan orang tua
Dikembangkan dari Parental
Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

20 0,831
Gaya agresifitas orang tua 14 0,716
Gaya pengabaian orang tua 13 0,726
Gaya penolakan orang tua 10 0,566
Metode sosialisasi ayah

Dikembangkan dari Berns (1997)
36 0,870

Metode sosialisasi ibu 39 0,894
Iklim sekolah The Student Comprehensive

School Climate Inventory (Guo et
al. 2011)

62 0,909

Pengetahuan moral
Values in Action (VIA)-Youth
(Peterson dan Seligman 2004)

21 0,897
Perasaan moral 22 0,797
Tindakan moral 21 0,696
Pengetahuan moral

Values in Action (VIA)-Youth
(Peterson dan Seligman 2004)

22 0,853
Perasaan moral 22 0,733
Tindakan moral 21 0,855

SMA
Gaya penerimaan orang tua

Dikembangkan dari Parental
Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

20 0,831
Gaya agresifitas orang tua 14 0,716
Gaya pengabaian orang tua 13 0,726
Gaya penolakan orang tua 10 0,566
Metode sosialisasi ayah

Dikembangkan dari Berns (1997)
36 0,870

Metode sosialisasi ibu 39 0,894
Iklim sekolah The Student Comprehensive

School Climate Inventory (Guo et
al. 2011)

62 0,909

Pengetahuan moral
Values in Action (VIA)-Youth
(Peterson dan Seligman 2004)

21 0,897
Perasaan moral 22 0,797
Tindakan moral 21 0,696

Analisis Data

Tahapan pengolahan data yang dilakukan setelah pengumpulan data adalah

entering, coding, dan cleaning data. Data yang sudah dicek kelengkapannya

kemudian dimasukkan ke dalam struktur file dalam bentuk Microsoft Excel. Data

yang sudah melewati proses cleaning selanjutnya diolah secara statistik menggu-

nakan SPSS for Windows.

Analisis deskriptif yang digunakan meliputi frekuensi distribusi, ukuran

sebaran, dan tabulasi silang. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi

karakteristik anak (usia dan jenis kelamin), karakteristik keluarga (usia orang tua,

pendidikan orang tua, dan pendapatan per kapita), gaya pengasuhan (penerimaan,
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kekerasan, pengabaian, dan penolakan), metode sosialisasi, dan karakter anak

(pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral).

Uji korelasi Pearson dilakukan untuk melihat hubungan antara peran

keluarga (gaya pengasuhan dan metode sosialisasi) dengan karakter anak (lebih

lanjut dalam hasil dan pembahasan akan disebut Model Lingkungan Keluarga).

Uji korelasi Pearson juga dilakukan untuk melihat hubungan antara peran

keluarga (gaya pengasuhan dan metode sosialisasi) serta peran sekolah (iklim

sekolah) dengan karakter anak (lebih lanjut dalam hasil dan pembahasan akan

disebut Model Kerjasama Keluarga dan Sekolah).

Sebagai dasar dalam penyusunan model maka penelitian ini mencoba

menganalisis dua model regresi linier berganda. Model regresi yang pertama

bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik anak dan peran keluarga melalui

gaya pengasuhan dan metode sosialisasi yang dilakukan orang tua terhadap

karakter anak (Model Lingkungan Keluarga) dengan n adalah 400. Model regresi

yang kedua bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik anak dan keluarga,

akses sekolah, peran keluarga (gaya pengasuhan dan metode sosialisasi orang

tua), dan peran sekolah (iklim sekolah) terhadap karakter anak (model kerja sama

keluarga dan sekolah) dengan n adalah 200.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Empat ratus anak yang terlibat terbagi atas 193 anak perempuan dan 207

anak laki-laki. Rata-rata usia anak adalah sekitar 12 tahun, dengan usia minimal

adalah 4 tahun dan usia maksimal adalah 19 tahun. Rata-rata usia ayah adalah

sekitar 44 tahun dan rata-rata usia ibu adalah sekitar 38 tahun. Rata-rata lama

pendidikan ayah adalah sekitar 7 tahun dan rata-rata lama pendidikan ibu adalah

sekitar 6 tahun. Sebagian besar orang tua memiliki tingkat pendidikan yang setara

dengan tamatan SD. Rata-rata pendapatan kapita per bulan keluarga adalah sekitar

Rp.443.000. Hampir sebagian keluarga (44,55%) yang terlibat dalam penelitian

termasuk keluarga miskin karena memiliki pendapatan kapita per bulan yang lebih
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rendah dari dari garis kemiskinan Kabupaten Bogor, yaitu Rp.271.970 (BPS

2013).

Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata skor indeks gaya pengasuhan

penerimaan yang diterapkan oleh keluarga cenderung lebih tinggi dibanding gaya

pengasuhan lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa rata-rata skor indeks

pengasuhan kekerasan cenderung tinggi, sehingga keluarga juga memiliki kecen-

derungan untuk menerapkan gaya pengasuhan agresifitas. Hal ini memperlihatkan

bahwa anak masih rentan terhadap perilaku kekerasan dari keluarga. Rata-rata

skor indeks metode sosialisasi yang diperoleh keluarga hanya berkisar antara

6070. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga masih kurang dalam memberikan

pembelajaran nilai-nilai kepada anak.

Penelitian menemukan bahwa rata-rata skor indeks iklim sekolah yang

diperoleh anak hanya sekitar 69. Hal ini memperlihatkan bahwa sekolah masih

belum mampu untuk membangun lingkungan di sekolah yang berkualitas.

Sekolah masih belum mampu untuk menerapkan aturan dan norma, memberikan

dukungan sosial kepada anak, serta memberikan perasaan aman kepada anak.

Rata-rata skor indeks karakter yang diperoleh anak adalah sekitar 74. Hal ini

memperlihatkan bahwa anak masih belum memiliki karakter yang kuat (Tabel 2).

Tabel 2 Statistik deskriptif variabel penelitian

Variabel Minimal Maksimal Modus Rata-rata±Stdv
Total (n=400)

Usia anak 4 19 11 11,98±4,19
Usia ayah (tahun) 24 80 40 43,46±9,26
Usia ibu (tahun) 22 75 35 38,07±8,58
Pendidikan ayah (tahun) 0 16 6 6,71±2,67
Pendidikan ibu (tahun) 0 16 6 6,11±2,38
Pendapatan kapita (Rp/bulan) 27.777,8 5 000 000 300 000 442 513±501 059
Gaya penerimaan orang tua 26,67 98,33 63,33 62,61±14,95
Gaya agresifitas orang tua 0 92,86 33,33 32,19±14,97
Gaya pengabaian orang tua 0 71,11 33,33 29,40±13,74
Gaya penolakan orang tua 0 81,48 23,33 24,67±12,31

Metode sosialisasi
Metode sosialisasi ibu* (n = 200) 36,67 100 57,89 68,83±13,73
Metode sosialisasi ayah** (n = 200) 31,67 100 73,15 66,20±11,99
Metode sosialisasi ibu** (n = 200) 40,17 95 71,79 70,59±9,61
Iklim sekolah** (n = 200) 36,67 100 57,89 68,83±13,73
Karakter anak 33,33 100 76,92 73,79±11,48
Keterangan: *data anak PAUD dan SD; **data anak SMP dan SMA
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Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Karakter Anak

 Model lingkungan keluarga

Hasil yang tersaji pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa pengasuhan

penerimaan dan metode sosialisasi yang diterapkan orang tua memiliki hubungan

positif dengan karakter anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki

karakter yang kuat berasal dari keluarga yang menerapkan pengasuhan

penerimaan dan mensosialisasikan nilai-nilai kepada anak. Di sisi lain, penelitian

menemukan bahwa pengasuhan pengabaian memiliki hubungan negatif dengan

karakter. Hal ini memperlihatkan bahwa anak yang memiliki karakter yang lemah

berasal dari keluarga yang menerapkan pengasuhan pengabaian.

Tabel 3 Nilai koefisien korelasi model lingkungan keluarga

Variabel (n-400) Karakter
Usia anak (tahun) ,051
Usia ayah (tahun) ,074
Usia ibu (tahun) ,095
Lama pendidikan ayah (tahun) ,060
Lama pendidikan ibu (tahun) ,060
Pendapatan kapita (Rp/bulan) -,082
Gaya penerimaan orang tua ,145**
Gaya agresifitas orang tua -,033
Gaya pengabaian orang tua -,156**
Gaya penolakan orang tua -,021
Metode sosialisasi ,216**

Keterangan: *signifikansi ≤ 0,05; **signifikansi ≤ 0,01

 Model kerja sama keluarga dan sekolah

Penelitian menemukan bahwa pengasuhan penerimaan, metode sosialisasi,

dan iklim sekolah memiliki hubungan positif dengan karakter. Hal ini memper-

lihatkan bahwa anak yang memiliki karakter yang kuat berasal dari keluarga yang

menerapkan gaya pengasuhan penerimaan dan mensosialisasikan nilai-nilai, serta

berada di lingkungan sekolah yang positif. Penelitian juga menemukan bahwa

pengasuhan kekerasan, pengasuhan pengabaian, dan pengasuhan penolakan

memiliki hubungan negatif dengan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa anak

yang memiliki karakter yang lemah berasal dari keluarga yang menerapkan gaya

pengasuhan agresifitas, pengabaian, dan penolakan (Tabel 4).
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Tabel 4 Nilai koefisien korelasi model kerjasama keluarga dan sekolah

Variabel (n=200) Karakter
Usia anak (tahun) -,178*
Usia ayah (tahun) ,019
Usia ibu (tahun) ,096
Lama pendidikan ayah (tahun) ,131
Lama pendidikan ibu (tahun) ,119
Pendapatan kapita (Rp/bulan) -,018
Gaya penerimaan orang tua ,329**
Gaya agresifitas orang tua -,146*
Gaya pengabaian orang tua -,331**
Gaya penolakan orang tua -,160*
Metode sosialisasi ,406**
Iklim sekolah ,464**

Keterangan: *signifikansi ≤ 0.05; **signifikansi ≤ 0.01

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Karakter

 Model lingkungan keluarga

Penelitian menemukan bahwa anak perempuan memiliki karakter yang lebih

kuat dibanding anak laki-laki. Penelitian juga menemukan bahwa metode sosia-

lisasi memiliki pengaruh positif terhadap karakter. Hal ini berarti bahwa setiap

kenaikan satu satuan metode sosialisasi, maka dapat menaikkan karakter sebesar

0,171. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pendapatan keluarga

memiliki pengaruh negatif terhadap karakter. Hal ini berarti bahwa setiap

kenaikan satu rupiah pendapatan keluarga, maka dapat menurunkan karakter

sebesar -2,214E-6 (Tabel 5).

Tabel 5 Pengaruh lingkungan keluarga terhadap karakter

Variabel (n=400)
Karakter

β sig.
Konstanta 51,966 ,000
Jenis kelamin anak (0=laki-laki; 1=perempuan) 4,673 ,000**
Usia anak (tahun) ,185 ,224
Usia ibu (tahun) ,122 ,094
Lama pendidikan ibu (tahun) ,283 ,256
Pendapatan kapita (Rp/bulan) -2.214E-6 ,050*
Gaya penerimaan orang tua ,008 ,881
Gaya agresifitas orang tua -,037 ,447
Gaya pengabaian orang tua -,078 ,177
Gaya penolakan orang tua ,105 ,093
Metode sosialisasi ,171 ,005**
Adj. R2 094
sig. model 000**

Keterangan: *signifikansi ≤ ,05; **signifikansi ≤ 0,01
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 Model kerjasama keluarga dan sekolah

Penelitian menemukan bahwa anak perempuan memiliki karakter yang lebih

kuat dibanding anak laki-laki, sebaliknya anak laki laki lebih memiliki perilaku

asosial, berkarakter lebih buruk dibandingkan anak perempuan. Dari hasil

penelitian terdahulu di Kota dan Kabupaten Bogor juga ditunjukkan bahwa anak

laki-laki lebih memiliki permasalahan dalam perilaku, mereka melakukan lebih

banyak perilaku negatif seperti merokok, minuman keras, perilaku pornografi,

bullying, dan tawuran (Hastuti et al. 2013). Menurut pandangan patriarki, perilaku

anak laki-laki lebih dihadapkan untuk mencari perburuan (mencari nafkah)

sedangkan anak perempuan disiapkan untuk melakukan pengasuhan dan tugas

kerumahtanggaan (Hegelson 2012). Oleh karena itu, dalam proses perburuan

tersebut laki-laki diijinkan dan diharapkan berperilaku agresif guna memenangkan

perburuan tersebut. Untuk mendapatkan hasil buruannya, laki-laki juga harus

diam dan belajar untuk menyembunyikan emosinya, sebab menurut Hegelson

(2012), laki laki harus diam agar tidak mudah terdeteksi oleh mangsanya, serta

menyiapkan kemampuan geografis dan spasial untuk persiapan perburuan

tersebut. Dengan demikian perilaku agresif dan perilaku asosial laki laki yang

lebih tinggi dibandingkan perempuan dapat dijelaskan dari bakat alami laki-laki

sebagaimana dijelaskan oleh Hegelson (2012).

Penelitian juga menemukan bahwa iklim sekolah memiliki pengaruh positif

terhadap karakter. Penelitian tentang pengaruh sekolah yang dilakukan di Bogor

dan Depok memperlihatkan bahwa sekolah dengan konsep pendidikan karakter

memberikan dampak positif pada terbentuknya karakter anak (Hastuti 2006,

Hastuti et al. 2007. Menurut Lickona (2012) kepercayaan diri anak adalah salah

satu komponen penting dari moral feeling yang menentukan perilaku baik

seseorang. Artinya individu yang memiliki kepercayaan diri adalah individu yang

memiliki kemampuan menghargai dirinya sendiri bahwa dirinya mampu, berarti,

sukses, dan berharga (Coopersmith 1967), sehingga cenderung bersikap positif

terhadap dirinya dan orang lain yang mengarahkannya pada perbuatan baik

(karakter).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklim sekolah memengaruhi secara

positif karakter anak (Tabel 6). Anak-anak dengan iklim sekolah yang baik
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cenderung memiliki rasa penghargaan dan kenyamanan anak saat berada di

lingkungan sekolah (Hastuti et al. 2013). Hal ini selanjutnya menumbuhkan emosi

positif anak dan keinginan untuk berprestasi dan berperilaku baik (Lickona 2012).

Tabel 6 Pengaruh keluarga dan sekolah terhadap karakter

Variabel (n=200)
Karakter

β sig.
Konstanta 31,672 ,001
Akses (0=Ciasmara; 1=Ciasihan) 1,241 ,424
Jenis kelamin anak (0=laki-laki; 1=perempuan) 4,426 ,000**
Usia anak (tahun) ,282 ,443
Usia ibu (tahun) ,092 ,203
Lama pendidikan ibu (tahun) ,023 ,921
Pendapatan kapita (Rp/bulan) -3.706E-7 ,766
Gaya penerimaan orang tua ,082 ,092
Gaya agresifitas orang tua ,021 ,690
Gaya pengabaian orang tua -,036 ,538
Gaya penolakan orang tua -,050 ,447
Metode sosialisasi ,100 ,117
Iklim sekolah ,343 ,000**
Adj. R2 .344
sig. model .000**

Keterangan: *signifikansi ≤ 0,05; **signifikansi ≤ 0,01

Model kerja sama keluarga dan sekolah ini dapat menjelaskan keragaman

karakter sebesar 34,4, sedangkan 65,6 sisanya dijelaskan oleh variabel lain di

luar model. Dari penelitian terdahulu beberapa faktor internal dan eksternal yang

dapat berkontribusi dalam pembentukan karakter namun tidak diteliti dalam

penelitian ini adalah faktor individu seperti kepribadian anak (Lickona 2012),

kestabilan emosi (Goleman 2000), faktor keluarga seperti kestabilan dan

keharmonisan keluarga (Hastuti 2006), faktor eksternal seperti keterikatan dan

loyalias dengan teman sebaya (Karina 2013), serta kurikulum berbasis pendidikan

karakter (Hastuti 2006, Hastuti et al. 2007, Anggari 2014).

Hasil penelitian ini tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan pada

variabel pengasuhan penerimaan dan penolakan terhadap karakter anak, berbeda

dengan hasil yang ditunjukkan pada penelitian sebelumnya (Rohner 1990, Hastuti

et al. 2013). Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya terlihat bahwa tingkat

pengasuhan penerimaan pada contoh penelitian ini tersebar pada indeks skor

minimum 26,6798,83 dengan rerata mulai 55,9569,11, sehingga termasuk pada
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kategori yang rendah untuk pengasuhan penerimaan. Menurut Rohner (2000)

semakin baik penerimaan orangtua terhadap anak semakin baik kualitas anak.

Penelitian yang dilakuan Hussain and Munaf (2012) juga menunjukkan

bahwa orang dewasa yang memiliki persepsi positif terhadap pengasuhan

penerimaan yang dilakukan ayahnya saat kecil maka di saat dewasa memiliki

kemampuan adaptasi psikologis yang lebih baik. Dari hasil diskusi dengan orang

tua, guru, dan tokoh masyarakat di dua desa lokasi penelitian, tampak bahwa

pengasuhan orang tua mencakup bagaimana metode pengasuhan dan gaya

pengasuhan orang tua yang cenderung tidak mempercayai anak, kurang menga-

wasi anak, kurang dapat berkomunikasi dan tidak mendengar dan tidak

menghargai anak menjadikan anak memiliki perilaku buruk dan tidak berkarakter.

Dari faktor teman dan sekolah, ditunjukkan bahwa adanya lingkungan

sekolah yang nyaman dan menyenangkan termasuk karakteristik guru yang

bersikap percaya pada siswa, menghargai dan tidak merendahkan harga diri anak,

selalu hadir di sekolah, dan menerapkan peraturan serta disiplin di sekolah

merupakan faktor yang menurut siswa membentuk perilaku baik dan buruknya.

Faktor lingkungan luar sekolah seperti keberadaan warung internet di sekitar

sekolah, warung penjual rokok dan aneka minuman dan jajanan, juga merupakan

tempat berkumpul siswa SMP dan SMA/SMK yang kerap dijadikan tempat

dimulainya perilaku buruk siswa, seperti merokok, minum-minum, dan aneka

perilaku menonton film dan video yang mengarah pada pornografi. Jumlah

warung internet (warnet) di Desa Ciasihan saja mencapai lima buah. Menurut

orang tua, mereka tidak dapat mengontrol keberadaan anak di warnet karena anak

beralasan untuk mengerjakan tugas sekolah, sementara orang tua tidak melakukan

kontrol dan mengecek kebenaran hal tersebut. Orang tua cenderung melakukan

gaya pengasuhan permisif seiring pertambahan usia anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian di tahun pertama menunjukkan bahwa pada lingkungan

keluarga, penelitian ini menemukan bahwa rata-rata skor indeks gaya pengasuhan

penerimaan yang diterapkan oleh keluarga cenderung lebih tinggi dibanding gaya
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pengasuhan lainnya. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa keluarga

juga memiliki kecenderungan untuk menerapkan gaya pengasuhan agresifitas.

Sementara itu, dalam hal keragaman metode sosialisasi karakter yang diterapkan

orang tua, anak-anak pada jenjang pendidikan PAUD dan SMP lebih men-

dapatkan metode sosialisasi yang beragam dibandingkan pada jenjang SD dan

SMA. Hasil lain pada aspek lingkungan sekolah juga menemukan bahwa sekolah

belum mampu untuk menerapkan aturan dan norma, memberikan dukungan sosial

kepada anak, serta memberikan perasaan aman kepada anak.

Pada aspek karakter anak, penelitian ini memperlihatkan bahwa anak usia

SD sampai SMA memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai apa yang

benar dan salah. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa skor indeks

perasaan moral dan tindakan moral pada anak SD sampai SMA cenderung lebih

rendah dibanding skor indeks pengetahuan moral. Selain itu, hasil penelitian juga

menemukan bahwa dalam konteksi integrasi antara keluarga dan sekolah, pada

anak-anak di perdesaan, iklim sekolah merupakan variabel yang memengaruhi

lebih besar terhadap kualitas karakter anak. Hasil ini mengindikasikan dua hal,

bahwa keterlibatan orang tua masih sangat rendah dalam mengembangkan

karakter anak; dan sekolah di perdesaan harus menjadi leading institution untuk

mengembangkan karakter anak dengan meningkatkan keterlibatan orang tua.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan; (1) Melakukan pemetaan kinerja posdaya dalam bidang pendidi-
kan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan; (2) Mengembangkan database pemetaan
posdaya secara online; (3) Melakukan uji coba aplikasi database, finalisasi sistem, dan
sistem pelaporan pemetaan posdaya; dan (4) Melakukan pelatihan bagi kader pengelola
database pemetaan online. Unit penelitian ini adalah posdaya yang merupakan lembaga
pemberdayaan di tingkat komunitas, berjumlah 20 posdaya. Data penelitian dikumpulkan
dengan angket/kuesioner dan wawancara kelompok terhadap para pengurus dan kader
posdaya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan
website yang saat ini sedang dikembangkan dari sisi tampilan sangat menarik, mudah
untuk dioperasikan, dan item pertanyaan yang ada di website sangat sesuai dengan
kegiatan yang ada di posdaya. Pengelola posdaya setuju jika pengisian website pendataan
dan pemetaan posdaya dilakukan secara online dan mereka sudah cukup mampu mengisi
data dasar posdaya secara online. Hasil pemetaan posdaya menunjukkan bahwa tugas
pokok dan fungsi pengelola sudah dilakukan, kerja sama dengan stakeholder relatif masih
terbatas, kegiatan yang umum masih di bidang pendidikan dan kesehatan, dan relatif
kurang di bidang ekonomi dan lingkungan. Diperlukan penjaminan pengelolaannya agar
sistem online tersebut mudah diakses dan di update datanya oleh posdaya.

Kata kunci: database online, kinerja, pemberdayaan masyarakat, posdaya.

ABSTRACT

This study aims to; (1) conduct the posdaya performance mapping in education,
economy, health, and environment aspects; (2) Develop online database of posdaya
performance mapping; (3) Test the application database, finalization of the systems, and
reporting system of posdaya mapping; and (4) Conduct online database training for
posdaya cadres. The unit of analysis in this study is that an institution posdaya
empowerment at the community level, totaling 20 posdaya. Data were collected by
questionnaire and group interviews to the managers and cadres of Posdaya. Data was
analyzed using descriptive statistics. The analysis showed that the website is currently
being developed on the side of the display is very attractive, easy to operate, and the
question items on the website are in accordance with the posdaya activities. The
managers of posdaya agree that charging data collection and mapping posdaya did online
and they are quite able to fill basic data of posdaya. The results showed that the duties
and functions of the manager have done, in cooperation with stakeholders is still
relatively limited, activities are quite active in the fields of education and health, and
relatively less to the economy and the environment. Necessary in order to guarantee the
management of the online system is accessible and updatable data by posdaya.

Keywords: community empowerment, online database, performance, posdaya.
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PENDAHULUAN

Pos pemberdayaan keluarga (posdaya) adalah sebuah wadah aktivitas

pemberdayaan masyarakat secara swadaya yang dilakukan dari, oleh, dan untuk

masyarakat. Saat ini jumlah posdaya sebagai wadah pemberdayaan masyarakat

sudah berkembang semakin banyak di berbagai daerah. Adaptasi yang baik dan

berkaitan langsung dengan aktivitas keseharian masyarakat, serta berkaitan

dengan upaya pencapaian target MDGs menyebabkan posdaya dapat diterima oleh

masyarakat dan selaras dengan program-program pembangunan yang dirancang

oleh pemerintah. Demikian pula kalangan swasta yang ingin berkontribusi dalam

program-program pemberdayaan masyarakat memandang posdaya sebagai wadah

yang relevan untuk pemberdayaan masyarakat.

Posdaya merupakan gagasan baru guna menyambut anjuran pemerintah

untuk membangun sumber daya manusia melalui partisipasi keluarga secara aktif.

Proses pemberdayaan itu diprioritaskan pada peningkatan kemampuan keluarga

untuk bekerja keras mengentaskan kebodohan, kemalasan, dan kemiskinan dalam

arti yang luas. Sasaran kegiatan yang dituju adalah terselenggarakannya upaya

bersama agar setiap keluarga mempunyai kemampuan melaksanakan delapan

fungsi keluarga. Posdaya adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi,

informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi

kegiatan penguatan fungsi-fungsi kekeluargaan secara terpadu. Penguatan fungsi-

fungsi utama tersebut diharapkan memungkinkan setiap keluarga semakin mampu

membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, mandiri, dan sanggup mengha-

dapi tantangan masa depan dengan lebih baik (Suyono dan Haryanto, 2009).

Pengembangan posdaya ditujukan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut;

(a) Dihidupkannya dukungan sosial budaya atau social capital seperti hidup

gotong royong dalam masyarakat untuk menolong keluarga lain, membantu

pemberdayaan secara terpadu atau bersama-sama memecahkan masalah

kehidupan yang komplek, melalui wadah atau forum yang memberi kesempatan

para keluarga untuk saling asah, asih, dan asuh, dalam memenuhi kebutuhan

membangun keluarga bahagia dan sejahtera; (b) Terpeliharanya infrastruktur

sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, yaitu keluarga yang dapat menjadi
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perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun, damai,

dan memiliki dinamika yang tinggi; dan (c) Terbentuknya lembaga sosial dengan

keanggotaan dan partisipasi keluarga di desa atau kelurahan yang dinamis dan

menjadi wadah atau wahana partisipasi sosial, di mana para keluarga dapat

memberi dan menerima pembaharuan yang dapat membantu proses pembangunan

kehidupan keluarga dengan mulus dan sejuk (Muljono et al. 2009).

Muljono (2010) menyatakan bahwa, untuk pengembangan posdaya perlu

penegasan kembali tujuan posdaya, penyegaran anggota dan kader posdaya,

mengintensifkan kegiatan sosialisasi posdaya kepada semua pihak, seperti masya-

rakat, tokoh masyarakat, desa, pejabat kabupaten dan pemerintah daerah, serta

membangun jaringan usaha produktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin masyarakat dan kader

posdaya menyadari tentang keberadaan posdaya serta fungsi dan pentingnya

posdaya bagi pemberdayaan masyarakat (Muljono 2013a). Melalui penelitian

lainnya, Muljono (2013b) menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang

posdaya cukup baik dan mereka harus ditingkatkan kepeduliannya tentang apa

dan bagaimana posdaya. Namun, sebagian masyarakat belum sepenuhnya men-

dukung posdaya, karena program belum direalisasikan secara konkret.

Kelembagaan Posdaya cukup potensial dikembangkan menjadi wadah koor-

dinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu pada komunitas

tertentu. Hasil penelitian Sadono et al. (2014) menunjukkan bahwa pendampingan

posdaya telah mampu meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola dan

memajukan posdaya.

Saat ini terdapat lebih dari 40.000 posdaya di Indonesia yang diinisiasi dan

dikembangkan oleh masyarakat dengan pendampingan oleh perguruan tinggi,

pemerintah daerah, maupun swasta (Yayasan Dana Seajahtera Mandiri 2015).

Mengingat perkembangan posdaya yang cukup baik, maka perlu dan sangat

relevan untuk dilakukan satu penelitian tentang evaluasi kinerja posdaya. Hal ini

akan sangat bermanfaat untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap

pemberdayaan masyarakat melalui posdaya.
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Salah satu unsur penting penentu tingkat pertumbuhan posdaya adalah

kapasitas kader sebagai penggerak posdaya dan strategi pendampingan posdaya.

Pada saat ini kajian tentang pengembangan kapasitas kader dan strategi pen-

dampingan posdaya untuk meningkatkan kualitas program pemberdayaan masya-

rakat belum pernah dilakukan oleh pihak manapun. Hal ini akan lebih mudah

dilakukan apabila telah terwujud database profil pemetaan kinerja posdaya, apa-

lagi dalam bentuk akses dan koneksi secara online.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Melakukan pemetaan kinerja

posdaya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan; 2)

Mengembangkan database pemetaan posdaya secara online; 3) Melakukan uji

coba aplikasi database, finalisasi sistem, dan sistem pelaporan pemetaan posdaya;

dan 4) Melakukan pelatihan bagi kader pengelola database pemetaan online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara keseluruhan berlangsung selama tiga tahun yang terinci

menjadi beberapa langkah, yakni penentuan lokasi dan posdaya objek kajian,

pengumpulan data, analisis data, penyusunan rancangan program, identifikasi

kapasitas kader, penyusunan program pengembangan kapasitas kader, peran-

cangan database pemetaan posdaya secara online, uji coba aplikasi dan finalisasi

sistem, sistem pelaporan dan training kader posdaya, serta replikasi dan ekpose

database pemetaan posdaya kepada stakeholders. Tulisan ini merupakan hasil

penelitian pada tahun pertama.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada 20 posdaya yang terletak di wilayah Kota dan

Kabupaten Bogor. Pemilihan posdaya yang dijadikan sampel atau lokasi ujicoba

database dipilih secara purposive. Unit penelitian ini adalah posdaya yang meru-

pakan lembaga pemberdayaan di tingkat komunitas.
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Tahapan Kegiatan

Secara bertahap, kegiatan pengembangan database pemetaan kinerja berba-

sis online ini meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pengembangan database pemetaan posdaya secara online;

2. Ujicoba aplikasi database online;

3. Finalisasi database online dan sistem pelaporan hasil pemetaan posdaya;

4. Training database online kepada kader posdaya;

5. Replikasi dan ekspose database pemetaan posdaya;

6. Pelaporan dan seminar hasil penelitian.

Kriteria Dasar

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sehingga kriteria kebutuhan

sistem website untuk database pemetaan kinerja posdaya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki fasilitas upload aplikasi hasil pemetaan kinerja posdaya.

2. Memiliki fasilitas download aplikasi hasil pemetaan kinerja posdaya.

3. Memiliki fasilitas pengaturan blok dan modul.

4. Gambar dan banner website pemetaan kinerja posdaya dibuat lebih menarik

dengan ukuran file yang lebih kecil.

5. Memiliki fasilitas tools administrasi untuk management content yang ada

dalam website.

6. Pembaruan sistem database kinerja posdaya dapat dilakukan dengan mudah.

Oleh karena itu, jenis informasi yang dapat ditampilkan harus bersifat dinamis,

dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan keperluan.

7. Dapat menampilkan informasi hasil pemetaan kinerja posdaya secara kompre-

hensif.

Sistem kemudian dikembangkan berdasarkan kriteria tersebut dan akhirnya

diimplementasikan menjadi suatu perangkat lunak.

Desain Sistem

Setiap modul pada sistem database pemetaan posdaya menangani suatu

jenis proses tersendiri, sehingga desain input dan output ditentukan berdasarkan

keperluan modul tersebut. Desain input pada sistem dirancang untuk mempercepat

proses pemasukan data, selain itu juga dilakukan verifikasi dan validasi terhadap
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data yang masuk. Sistem database kinerja posdaya menggunakan kontrol objek,

berupa text link URL, text box, combo box, text area dan button. Fasilitas

pemasukan data juga dilengkapi dengan penambahan, koreksi, hapus, dan

penyimpanan data. Mengintegrasikan aplikasi database posdaya ke dalam sistem

dilakukan oleh pihak administrator. Selain itu, melalui form input digunakan

sebagai operasi penambahan data dan pengeditan data pada database. Pada form

input berita dapat menyertakan file gambar dengan ukuran tidak lebih dari 3 kb

dari semua jenis gambar, yaitu jpg, png, dan gif.

Penggunaan Sistem

Tahap penggunaan terdiri dari 3 langkah, yaitu menggunakan, audit, dan

memelihara sistem. Pengembangan selanjutnya ditangani oleh Sekretariat Pem-

bina posdaya. Penambahan data hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu yang

memiliki hak akses untuk melakukan proses penambahan data informasi. Pihak

tersebut adalah admin dan member. Parameter untuk membedakan pengguna

umum dengan member atau admin adalah session.

Pengujian Sistem

Setelah tahapan implementasi selesai dikerjakan lalu dilakukan pengujian

terhadap sistem yang telah dikembangkan dengan menggunakan metode black box

yang berfokus pada kebutuhan fungsional sistem, untuk memastikan tidak terjadi

kesalahan pada fungsi-fungsinya dan memastikan tidak terdapat brokenlink pada

masing-masing modul.

Kegiatan Lanjutan

Setelah dilakukan pengembangan sistem database dan proses pengujian, maka

dilanjutkan dengan pelaksanaan training database online kepada kader posdaya;

program replikasi dan ekspose database pemetaan posdaya; serta penyusunan

laporan dan seminar hasil penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Database Pemetaan Posdaya

Membuka halaman tampilan menu database pemetaan posdaya, dilakukan

dengan langkah-langkah berikut:

1. Terlebih dahulu buka web browser yang ada pada komputer/laptop dengan cara

klik Start–Program–Internet explorer atau Web browser lain seperti Mozilla

Firefox, Opera, Google Chrome dan lain sebagainya.

2. Kemudian pada kotak address ketik localhost/posdaya/lalu tekan enter pada

keybord maka akan terlihat tampilan seperti pada Gambar 1.

3. Pada user: ketikkan nama “admin” dan password “admin”, kemudian enter,

maka akan terlihat tampilan menu program database pemetaan posdaya seperti

dapat dilihat pada Gambar 2.

4. Data Pengguna. tampilan awal untuk data pengguna posdaya disajikan pada

Gambar 3.

5. Data posdaya, tampilan awal untuk data profil posdaya disajikan pada Gambar

4.

6. Data Kesekretariatan, tampilan awal untuk data kesekretariatan posdaya dapat

dilihat pada Gambar 5.

7. Data Kemitraan, tampilan awal untuk data kemitraan posdaya disajikan pada

Gambar 6.

8. Data Kegiatan Per Bidang, tampilan awal untuk data kegiatan per bidang pada

posdaya dapat dilihat pada Gambar 7.

9. Data Laporan, tampilan awal untuk data laporan tentang profil posdaya

disajikan pada Gambar 8.
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Gambar 1 Tampilan halaman login database pemetaan posdaya.

Gambar 2 Tampilan menu program database pemetaan posdaya.

Gambar 3 Tampilan awal data pengguna (user).
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Gambar 4 Tampilan awal data profil posdaya.

Gambar 5 Tampilan awal untuk data kesekretariatan posdaya.

Gambar 6 Tampilan awal data kemitraan posdaya.
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Gambar 7 Tampilan awal data kegiatan per bidang posdaya.

Gambar 8 Tampilan awal data laporan profil posdaya.

Training dan Uji Coba Website secara Online

Untuk memperlancar proses pengembangan database pemetaan kinerja

posdaya berbasis online ini, telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak

seperti tim sekretariat atau admin di tingkat unit (P2SDM-LPPM IPB) dan semua

unit posdaya yang terlibat dalam jejaring online sistem yang dikembangkan ini.

Untuk meningkatkan kemampuan kader posdaya dalam menggunakan

website ini, maka telah dilaksanakan kegiatan pelatihan secara bertahap. Tahap

pertama pelatihan penggunaan website secara offline, dan tahap kedua pelatihan

secara online. Pelatihan website secara offline dilaksanakan pada tanggal 26 Mei
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2015 yang dihadiri oleh 40 kader dari 20 posdaya yang menjadi sampel/

responden. Pelatihan secara online dilaksanakan pada tanggal 26 September 2015

yang dihadiri oleh 36 kader dari 20 posdaya yang menjadi sampel/responden.

Pelatihan uji coba website secara online dilakukan agar para kader posdaya dapat

melakukan sendiri pengisian database secara mandiri, dan juga untuk memper-

kenalkan tahapan-tahapan pengisian data. Para kader melakukan pengisian data

online secara bergantian, dan menghasilkan database yang telah terisi.

Persepsi Kader Posdaya

Persepsi kader posdaya tentang pendataan dan pemetaan website pemetaan

posdaya online dapat dilihat pada Tabel. Responden mempunyai pengetahuan

awal yang sangat baik terhadap pengertian internet. Hal ini tercermin dari hasil

jawaban uji pengetahuan. Hasil jawaban menunjukkan sebanyak 70,83 respon-

den mengetahui dengan baik pengertian internet secara umum/menurut bahasa.

Responden mempunyai pemahaman yang sangat baik terhadap fungsi pokok dari

internet. Hal ini tercermin dari hasil uji pengetahuan, di mana hasil jawaban

sebanyak 75 responden mengetahui fungsi pokok internet.

Mengenai pendapat jika pendataan dan pemetaan data posdaya dilakukan

melalui internet/online, sebagian besar responden setuju (95,83), sedangkan

sisanya, yaitu sebesar 4,17 merasa tidak setuju dengan alasan karena tidak

mengerti internet. Sedangkan untuk tampilan website, sebagian besar responden

(75) menganggap bahwa tampilan website yang saat ini dikembangkan itu

sangat menarik.

Kemudahan mengoperasikan website, sebagian besar responden (87,50)

menganggap bahwa website yang saat ini sedang dikembangkan itu sangat mudah

untuk dioperasikan. Selain itu, sebagian besar responden (83,33) menganggap

bahwa item pertanyaan yang ada di website yang dikembangkan itu sangat sesuai

dengan kegiatan yang ada di posdaya. Pengisian website pendataan dan pemetaan

posdaya dilakukan secara online, sebagian besar responden (95,83) menyatakan

setuju jika pengisian website pendataan dan pemetaan posdaya dilakukan secara

online.
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Tabel 1 Persepsi kader posdaya di Kabupaten dan Kota Bogor tentang pendataan dan
pemetaan posdaya secara online, 2015

Persepsi Jawaban () Jumlah
A B C D

 Pengertian internet secara umum 16,67 0,00 12,50 70,83 100
 Fungsi internet secara pokok 4,17 75,00 12,50 8,33 100
 Keunggulan internet 0,00 0,00 12,50 87,50 100
 Pendapat jika pendataan dan pemetaan data

posdaya dilakukan melalui internet/online
0,00 95,83 4,17 0,00 100

 Tampilan website 0,00 25,00 75,00 0,00 100
 Kemudahan mengoperasikan website 0,00 87,50 8,33 4,17 100
 Item pertanyaan yang ada di website sesuai

dengan kegiatan ada di posdaya
83,33 0,00 8,33 8,33 100

 Pengisian pendataan dan pemetaan
posdaya dilakukan secara online

95,83 0,00 4,17 0,00 100

 Akses internet 29,17 0,00 12,50 58,33 100

Penilaian Pemetaan Posdaya

a. Kesekretariatan

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa sekretariat posdaya mempunyai

kondisi yang sebanding antara kondisi baik dan kurang baik. Hal tersebut

tergambar dari kondisi seluruh item sekretariat posdaya. Item sekretariat posdaya

yang dimaksud meliputi kondisi papan nama posdaya, jadwal kegiatan, foto

kegiatan, arsip, data, papan informasi, maupun daftar buku tamu. Kondisi

sekretariat posdaya baik adalah sebesar 40,63 dan kurang baik 39,38. Nilai

tersebut tidak menunjukkan nilai yang terpaut jauh kondisinya.

Tabel 2 Kondisi kesekretariatan posdaya di Kabupaten dan Kota Bogor, 2015

Sekretariat posdaya
Pilihan (dalam %)

Jumlah
1 2 3 4

 Kondisi papan nama posdaya sekarang ini 10,00 40,00 10,00 40,00 100

 Jadwal kegiatan posdaya 5,00 5,00 45,00 45,00 100

 Arsip foto-foto kegiatan posdaya 0,00 5,00 50,00 45,00 100
 Sebagian toto-foto kegiatan posdaya

terpasang pada papan informasi
5,00 15,00 40,00 40,00 100

 Arsip kerjasama dengan mitra 15,00 15,00 40,00 30,00 100

 Data-data kegiatan per bidang tersusun
dengan baik

10,00 5,00 50,00 35,00 100

 Kondisi papan informasi mengenai struktur
pengurus posdaya

10,00 10,00 50,00 30,00 100

 Arsip daftar buku tamu yang berkunjung ke
posdaya

5,00 5,00 30,00 60,00 100

Nilai Rata-rata 7,50 12,50 39,38 40,63 100

Keterangan: 1= tidak tahu, 2 = tidak baik, 3= kurang baik, dan 4 = baik
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b. Kerja Sama Posdaya

Pada Tabel 3 disajikan kerja sama yang dilakukan oleh posdaya. Kerja sama

yang dilakukan posdaya dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa kerja sama

dilakukan dengan baik (45), kadang-kadang dilakukan (27,73), tidak dilaku-

kan (87,18) dan tidak tahu (19,09). Berdasarkan kondisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar posdaya telah melakukan kerja sama dengan

berbagai pihak seperti disebut dalam unsur Tabel 3. Kerja sama yang telah banyak

dilakukan posdaya dengan baik pada umumnya adalah kerja sama dengan pihak:

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, penyuluh kesehatan (KB), desa/

kelurahan, dan dengan penyuluh pertanian. Kerja sama yang umumnya belum

dilakukan adalah dengan pihak swasta dan lembaga keuangan.

Tabel 3 Kerja sama yang dilakukan posdaya di Kabupaten dan Kota Bogor dengan pihak
lain, 2015

Kerja sama posdaya
Pilihan (dalam %)

Jumlah
1 2 3 4

Kerja sama dengan pemerintah daerah 0,00 0,00 10,00 90,00 100
Kerja sama dengan pihak kecamatan 20,00 10,00 65,00 5,00 100
Kerja sama dengan pihak desa/kelurahan 5,00 0,00 20,00 75,00 100
Kerja sama dengan pihak swasta 85,00 0,00 0,00 15,00 100
Kerja sama dengan posdaya lainnya 5,00 0,00 55,00 40,00 100
Kerja sama dengan lembaga pendidikan 5,00 0,00 20,00 75,00 100
Kerja sama dengan lembaga keuangan 30,00 45,00 15,00 10,00 100
Kerja sama dengan lembaga PKK 5,00 5,00 45,00 45,00 100
Kerja sama dengan rogram PNPM 25,00 30,00 30,00 15,00 100
Kerja sama dengan penyuluh pertanian 25,00 0,00 25,00 50,00 100
Kerja sama dengan penyuluh KB 5,00 0,00 20,00 75,00 100
Nilai Rata-rata 19,09 8,18 27,73 45,00 100

Keterangan: 1 = tidak tahu, 2 = tidak dilakukan, 3 = kadang-kadang dilakukan,
4 = dilakukan dgn baik

c. Kegiatan Posdaya

Kegiatan posdaya meliputi kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi

dan lingkungan. Keseluruhan kegiatan posdaya yang dimasukkan dalam database

berjumlah 26 item kegiatan. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa 34,42%

posdaya menyatakan ada beberapa kegiatan yang tidak ada di posdaya-nya.

Beberapa kegiatan yang tidak ada berdasarkan nilai persentasi yang besar yaitu:

kegiatan arisan, koperasi, kelompok tani, kelompok wanita tani, kompudaya, kejar

paket, pemberantasan buta huruf, biopori, pembibitan dan wisata posdaya.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak di semua posdaya ada.
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Kegiatan-kegiatan posdaya yang dilakukan dengan sangat lancar adalah

sebesar 35,96%, sedangkan sisanya adalah tidak dilakukan atau tidak lancar.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh posdaya yang terdiri dari 4 bidang

kegiatan seperti telah disebutkan di atas, merupakan kegiatan kemasyarakatan

yang banyak ditemui di masyarakat pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan

dengan baik pada posdaya umumnya adalah kegiatan Posyandu, majelis ta’lim,

PAUD, Posbindu Lansia, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja (BKR),

Bina Keluarga Balita (BKB), dan pelatihan/pembinaan ekonomi.

Tabel 4 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh posdaya di Kabupaten dan Kota Bogor,
2015

Kegiatan posdaya
Pilihan (dalam %)

Jumlah
1 2 3 4

 Kegiatan arisan 65,00 5,00 20,00 10,00 100
 Kegiatan simpan pinjam 20,00 5,00 50,00 25,00 100
 Kegiatan koperasi 50,00 5,00 20,00 25,00 100
 Kegiatan home industri 10,00 30,00 25,00 35,00 100
 Kegiatan pelatihan /pembinaan ekonomi 15,00 25,00 10,00 50,00 100
 Kegiatan pemasaran hasil 20,00 20,00 45,00 15,00 100
 Kegiatan pengolahan produk 20,00 25,00 35,00 20,00 100
 Kegiatan kelompok tani 45,00 10,00 10,00 35,00 100
 Kegiatan kelompok wanita tani 50,00 5,00 10,00 35,00 100
 Kegiatan PAUD 0,00 0,00 15,00 85,00 100
 Kagiatan pustaka warga 35,00 10,00 15,00 40,00 100
 Kegiatan kompudaya (komputer untuk

pemberdayaan)
50,00 25,00 15,00 10,00 100

 Kegiatan majelis ta’lim 5,00 0,00 5,00 90,00 100
 Kegiatan kejar paket A/B/C 60,00 15,00 5,00 20,00 100
 kegiatan pemberantasan buta huruf 65,00 10,00 15,00 10,00 100
 kegiatan posyandu 0,00 0,00 5,00 95,00 100
 kegiatan posbindu lansia 30,00 5,00 5,00 60,00 100
 Kelompok BKB (bina keluarga balita) 5,00 5,00 40,00 50,00 100
 Kelompok BKR (bina keluarga remaja) 10,00 15,00 20,00 55,00 100
 Kelompok BKD (bina keluarga dewasa) 35,00 20,00 20,00 25,00 100
 Kelompok BKL (bina keluarga lansia) 20,00 15,00 5,00 60,00 100
 Aktivitas penanganan limbah rumah tangga 10,00 20,00 55,00 15,00 100
 Kegiatan biopori 85,00 0,00 5,00 10,00 100
 Kegiatan kebun pembibitan komunal 65,00 15,00 0,00 20,00 100
 Kebun bergizi 35,00 20,00 15,00 30,00 100
 Wisata posdaya 90,00 0,00 0,00 10,00 100
Nilai rata-rata 34,42 11,73 17,88 35,96 100
Keterangan : 1= tidak ada, 2=tidak lancar, 3= lancar, 4 = sangat lancar
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KESIMPULAN

Melalui pengembangan database pemetaan kinerja posdaya berbasis online

perkembangan posdaya dapat dipantau secara berkala oleh pembina posdaya.

Setelah mengikuti pelatihan aplikasi pengisian database secara online, kader

posdaya telah cukup mampu dalam melakukan pengisian database posdaya secara

online sesuai dengan data yang sebenarnya.

Kader posdaya setuju jika pendataan dan pemetaan data posdaya dilakukan

melalui internet/online, sedangkan yang merasa tidak setuju dengan alasan karena

tidak mengerti internet. Website yang saat ini dikembangkan dinilai sangat mudah

untuk dioperasikan dan item pertanyaan yang ada di website sangat sesuai dengan

kegiatan yang ada di posdaya.

Kader posdaya umumnya telah mengerti tugas pokok dan fungsi sebagai

kader posdaya dan telah melakukan pembukuan dengan baik. Kegiatan-kegiatan

posdaya yang dilakukan dengan baik/lancar oleh sebagian besar Posyandu

terutama adalah kegiatan: Posyandu, Majelis Ta’lim, PAUD, Posbindu Lansia dan

Bina Keluarga Lansia.

Saran yang diberikan terkait dengan hasil kemajuan penelitian pengem-

bangan database pemetaan kinerja posdaya berbasis online adalah:

a. Perlu dilakukan koordinasi dengan semua kader posdaya yang akan berperan

dalam mengelola database online posdaya;

b. Perlu pelatihan yang lebih intensif terhadap para kader posdaya yang me-

nangani database posdaya, agar mereka memenuhi kompetensi dan kualifikasi

yang diperlukan.

c. Perlu terus dilakukan pengembangan terhadap website database pemetaan

kinerja posdaya berbasis online.
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ABSTRAK

Permasalahan internal dan eksternal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pangan
perlu diatasi dengan merumuskan strategi pengembangan UMKM yang berdaya saing.
Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi dan karakteristik UMKM pangan,
menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal UMKM pangan, dan merumuskan
strategi pengembangan UMKM pangan berdaya saing, khususnya di Kota Bandung,
Surabaya, dan Palembang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner, in-
depth interview, dan focus group discussion (FGD). Hasilnya kemudian dianalisis lebih
lanjut dengan menggunakan internal factor evaluation (IFE), external factor evaluation
(EFE), analisis strengths, weaknesess, opportunities, and threats (SWOT) dan
quantitative strategic planning matrix (QSPM). UMKM pangan memiliki karakteristik
yang sama dalam produksi, pemasaran, sumber daya manusia (SDM), keuangan,
legalitas, dan dukungan dari institusi lain. Bahan baku produk pangan di Kota Bandung
dan Surabaya berbasis pertanian, sedangkan di Kota Palembang banyak menggunakan
bahan baku dari ikan. Proses produksi umumnya semi manual dan selanjutnya dijual
direct selling dan online dengan pangsa pasar terbatas di sekitar wilayah provinsi.
Struktur organisasi sangat sederhana dengan jumlah pegawai 210 orang. Modal yang
diperlukan masih relatif kecil dengan modal sendiri. Mayoritas UMKM telah memiliki
izin dan sertifikat halal. Pemda sangat berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan
UMKM pangan berdaya saing. Kekuatan dan kelemahan utama sebagai faktor internal
adalah produk sesuai selera masyarakat setempat, namun pemasaran masih terbatas di
wilayah lokal. Peluangnya adalah berpotensi sebagai wisata kuliner, dengan ancaman
utamanya berupa persaingan dengan pelaku usaha di bidang sama. Strategi
pengembangan UMKM pangan berdaya saing meliputi peningkatan kerja sama untuk
menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku antar daerah, pembangunan kawasan/sentra
produk UMKM dan peningkatan peran pemerintah daerah, perusahaan swasta atau
BUMN, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan.

Kata kunci: daya saing, strategi pengembangan, SWOT, UMKM pangan, QSPM.

ABSTRACT

Internal and external problems of food SMEs should be minimized through formulating
strategies to achieve competitiveness. The objectives of the research are to identify the
potencies and characteristics of food SMEs, to analyze internal and external factors, and
to formulate competitiveness strategies, especially in Bandung, Surabaya, and
Palembang. Primary data were collected through questionnaires, in-depth interviews, and
focus group discussions (FGD). Afterward, the data were analyzed by internal factor
evaluation (IFE), external factor evaluation (EFE), strengths, weaknesses, opportunities,
and threats (SWOT), and quantitative strategic planning matrix (QSPM). Food SMEs
have the similar characteristics in production, marketing, human resources, finance, legal,
and supports from relevant institutions. Raw materials for food products in Bandung and
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Surabaya are land agricultural based, whereas in Palembang uses fish. Generally, the
production uses semi-manual process. SMEs sell their products through direct selling and
online with a limited market share. The organizational structure is very simple with the
employees are 210 people. Capital is relatively low with its own capital. The majority of
SMEs have legality and Halal certification. Local government plays an important role as
a facilitator in developing food SMEs competitiveness. The main strength is local taste
products, and the main weakness is a limited area of marketing. SMES has the major
opportunity as culinary tourism, but they also face tight competition as the main threat.
The development strategy of food SMEs competitiveness includes increasing co-
operation to maintain continuity of raw materials between regions, developing centers of
SME products, and increasing the role of local governments, private companies or state-
owned enterprises, universities and R and D institutions.

Keywords: competitiveness, development strategies, food SMEs, SWOT, QSPM.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan pertanian pangan, di mana

pengolahan pangan dilakukan oleh perusahaan besar, menengah maupun Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor pangan adalah usaha manusia untuk

mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga

kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan, serta

kesejahteraan rakyat (Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Pada tahun 2011

2012, UMKM menunjukkan perkembangan 3,3% yang hampir merata di semua

besaran unit usaha; baik yang bersifat mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah

usaha 53,5 juta unit usaha pada tahun 2011 dan 55,6 juta unit usaha di tahun 2012

(Hubeis 2011). UMKM mampu menyerap tenaga kerja 96,99% dari seluruh

tenaga kerja dan sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

cukup besar, yaitu 57,56 (Kementerian Koperasi dan UKM 2007). Dengan

demikian, UMKM dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat saat ini dan di masa depan.

Namun demikian, pengembangan UMKM berbasis pertanian pangan masih

menghadapi banyak permasalahan, baik internal maupun eksternal. Permasalahan

internal yang dihadapi mulai dari hulu sampai hilir yang meliputi penyediaan

bahan baku, proses produksi dan teknologi, keuangan, pemasaran, Sumber Daya

Manusia (SDM), dan penciptaan nilai tambah. Permasalahan eksternal terkait

dengan kemampuan UMKM untuk bisa bersaing di tingkat nasional dan interna-
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sional semakin kompleks. Tantangan internasional berupa tuntutan globalisasi dan

liberalisasi perdagangan dunia, seperti pola hubungan ekonomi dan perdagangan

antar bangsa yang sangat dinamis, serta meningkatnya peran world trade

organization (WTO) dalam menegakkan sistem perdagangan multilateral (Mulyati

2010). Selain itu, UMKM juga menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA)

yang sangat kompetitif.

Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu dikembangkan strategi pengem-

bangan UMKM unggulan berbasis pertanian pangan di Indonesia melalui pene-

litian untuk meraih keunggulan bersaing dan penciptaan nilai tambah. Penelitian

ini terfokus di beberapa daerah yang memiliki komoditas pangan potensial dan

adanya pelaku-pelaku UMKM unggul, yaitu Kota Bandung, Palembang, dan

Surabaya. Tujuan penelitian ini; (1) Mengidentifikasi potensi UMKM pangan

dilihat dari aspek produksi, pemasaran, SDM, keuangan, tata kelola usaha, dan

dukungan dari institusi lain; (2) Menganalisis faktor-faktor lingkungan internal

(kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) UMKM pangan

di Kota Bandung, Surabaya dan Palembang; dan (3) Merancang strategi pengem-

bangan UMKM pangan yang berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada bulan MaretOktober tahun 2015. Data dalam

penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui

kuesioner, in-depth interview, dan focus group discussion (FGD) dengan res-

ponden yang terkait dengan pengembangan UMKM pangan. Responden terdiri

dari para pelaku UMKM di Kota Bandung, Surabaya, dan Palembang, serta

responden dari unsur pemerintah, dan perguruan tinggi. Responden dari peme-

rintah adalah pimpinan dari Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas

Koperasi dan UMKM, dan Pemerintah Daerah di Kota Bandung, Surabaya dan

Palembang. Kuesioner penelitian mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang,

dan ancaman (strengths, weaknesses, opportunities, threats/ SWOT) yang dialami

oleh UMKM pangan di ketiga kota tersebut.
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Data sekunder diperoleh dari laporan perkembangan UMKM, laporan

tahunan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perda-

gangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Koperasi dan

UMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di ketiga kota tersebut. Selain itu,

data sekunder diperoleh dari jurnal, publikasi berbasis online, buku, dan media

lainnya.

Pengolahan dan Analisis Data

Rumusan strategi pengembangan UMKM pangan dilakukan dengan

mengadopsi tahapan perumusan strategi menurut David (2010) yang terdiri dari

tahap input, pencocokan, dan keputusan.

1. Tahap Input

Pada tahap ini, peneliti membuat Matriks evaluasi faktor internal (EFI) dan

evaluasi faktor eksternal (EFE). Matriks EFI mencakup kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki perusahaan. Sedangkan peluang dan ancaman perusahaan digam-

barkan dalam Matriks EFE.

2. Tahap Pencocokan

Tahap pencocokan dilakukan dengan membuat matriks SWOT untuk

mengembangkan 4 (empat) jenis strategi, yaitu strategi yang mencocokkan (1)

kekuatan dan peluang (SO strategies), (2) kelemahan dan peluang (WO strate-

gies), (3) kekuatan dan ancaman (ST strategies) dan (4) kelemahan dan ancaman

(WT strategies).

3. Tahap Keputusan

Pada tahap ini menggunakan quantitative strategic planning matrix (QSPM)

untuk mengevaluasi dan memilih strategi berdasarkan nilai total terbesar. Nilai

tersebut diperoleh dari perkalian bobot dan nilai daya tarik (attractiveness scores,

atau AS) yang berkisar 14 (Skor 1 = tidak menarik, skor 2 = agak menarik, skor

3 = cukup menarik, dan skor 4 = sangat menarik).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Karakteristik UMKM Pangan Berdaya Saing di Kota Bandung,
Surabaya, dan Palembang

Kriteria UMKM pangan berdaya saing berdasarkan hasil FGD sebagai

berikut:

a. Memiliki muatan inovasi

b. Menciptakan lapangan kerja

c. Meningkatkan mutu produksi dengan memperhatikan faktor sanitasi dan

hygiene, good manufacturing process atau hazard analysis critical control

point (HACCP), perbaikan desain dan bahan kemasan, hak atas kekayaan

intelektual (HAKI), halal, label kadaluarsa, barcode, standar nasional indonesia

(SNI) khususnya ikan dan daging

d. Jangkauan pemasaran regional

e. Berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

f. Memiliki legalitas minimal memiliki surat ijin UMKM

g. Mampu mengatur pendanaan

h. Mampu menjaga kontinuitas produksi

i. Menerapkan unsur kesehatan dan kerja keselamatan (K3)

j. Mampu berkolaborasi atau berintegrasi antar wilayah

Sub bagian berikut akan membahas potensi UMKM di ketiga wilayah

penelitian, yaitu Kota Bandung, Surabaya, dan Palembang.

 Kota Bandung

Kota Bandung memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra

UMKM pangan, khususnya di Jawa Barat. Kota Bandung yang memiliki predikat

sebagai “Kota Halal” terutama usaha makanan telah menjadi daya tarik tersendiri

khususnya bagi wisatawan. Jumlah UMKM binaan Dinas Koperasi, UKM,

Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bandung terus tumbuh dari 2.800 unit usaha

pada Tahun 2008 menjadi 4.531 unit usaha pada Tahun 2012 (Rencana Pemba-

ngunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Bandung 2014). UMKM

bidang makanan dan minuman yang sudah terdaftar tahun 2012 adalah 42 usaha

atau 40 dari total UMKM. Pada tahun 2015 meningkat sangat pesat (530)
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menjadi 266 UMKM (Dinas Koperasi, UKM Perindag Kota Bandung 2014).

Pemerintah daerah (Pemda) Kota Bandung mendukung UMKM melalui Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013

2018 untuk meningkatkan perekonomian daerah. Rencana strategis (Renstra)

tersebut berupaya mendorong perkembangan UMKM, ekonomi kreatif yang

unggul, penguatan UMKM melalui peningkatan kompetensi dan mutu SDM,

perluasan aspek permodalan, jaringan usaha/promosi untuk memberikan informasi

produk UMKM. (RPJMD Kota Bandung 2014).

Salah satu potensi yang dapat ditumbuhkembangkan di Kota Bandung

adalah wisata kuliner. Umumnya kuliner tersebut selalu memunculkan berbagai

jenis makanan kreatif dan favorit yang memperhatikan berbagai kalangan usia

mulai dari segmentasi kaum muda sampai dengan orang tua. UMKM pangan di

Kota Bandung secara umum sangat beragam mencakup produk yang dapat

dimakan langsung di tempat dan produk yang bisa disimpan dan dibawa. Produk

tersebut umumnya adalah makanan lokal khas Sunda yang sudah lama dikenal

oleh masyarakat, misalnya combro kering, keripik tempe, ranginang, keripik

singkong, olahan oncom, dan sebagainya. Pelaku UMKM umumnya sudah mem-

perhatikan kemasan, terutama higienitas. Namun, dari sisi artistik masih perlu

dikembangkan agar menjadi produk eye catching. Proses produksi dilakukan semi

manual, di mana tenaga manusia masih dominan. Proses pengendalian mutu sudah

diterapkan pada UMKM pangan berdaya saing, dimulai dari pemilihan bahan

baku, proses produksi, dan produk akhir. Hal ini dilakukan agar kepercayaan

masyarakat terhadap mutu produknya dapat dipertahankan.

Pola distribusi yang dilakukan oleh sebagian besar UMKM pangan di kota

Bandung tidak menggunakan perantara (direct selling), karena biaya distribusi

mahal dan kapasitas masih rendah. Pelaku UMKM menggunakan promosi melalui

media sosial dan pameran UMKM di tingkat lokal maupun nasional. Area

pemasaran masih terbatas di satu kota atau kabupaten, namun ada juga yang

keluar Kota Bandung dengan cara menjual produk secara online.

Struktur organisasi di UMKM pangan umumnya masih sangat sederhana, di

mana pemilik sebagai pimpinan sekaligus pekerja dan hanya memiliki 25 karya-
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wan. Persyaratan khusus bagi karyawan di UMKM pangan tidak ada, karena

teknologinya pun relatif sederhana berkapasitas rendah. Modal UMKM relatif

rendah di mana pelaku usaha banyak menggunakan modal sendiri.

UMKM berkembang karena adanya dukungan dari Dinas Koperasi, UKM,

Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bandung. Dukungan yang diberikan antara

lain memberikan legalitas perijinan dengan menggratiskan penerbitan izin pangan

industri rumah tangga (PIRT) dan sertifikat halal, pelatihan pengemasan, fasilitas

mendapatkan HAKI (200300 UMKM), dan mendorong peningkatan kemitraan

dengan mensinergikan bantuan dari badan usaha milik negera (BUMN), fasilitasi

pola kemitraan dengan retail modern seperti Carefour dan Transmart, mem-

bangun Bandung store untuk mengekspor produk-produk UMKM Kota Bandung,

dan bekerja sama dengan badan perkreditan rakyat (BPR) milik pemerintah kota

dalam pendanaan.

 Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar, khususnya di Indonesia

Timur. Kota tersebut merupakan kota yang sangat kondusif bagi pertumbuhan

koperasi, terbukti pada tahun 2009 jumlah koperasi sebanyak 1.321 unit. Koperasi

Wanita (Kopwan) terbesar berada di Kota Surabaya dengan anggota mencapai

lebih dari 4.000 orang. Selain koperasi, jumlah UMKM dan sektor informal

menjadi pilar perekonomian masyarakat Surabaya. UMKM di Kota Surabaya

dibagi menjadi dua kategori, yaitu UKM perdagangan dan industri. UKM

perdagangan cenderung mengalami penurunan selama tahun 20062009 sebesar

1, namun UKM perdagangan meningkat 12 pada periode tersebut.

Proses pengolahan produk lebih banyak mengandalkan tenaga manusia

dengan mesin-mesin terbatas misalnya untuk mempercepat proses penghancuran

dan pencampuran bahan baku. Area pemasaran produk UMKM pangan di Kota

Surabaya tidak terbatas pada area provinsi, tetapi juga di luar provinsi melalui

pemasaran online dan bekerja sama dengan UMKM di daerah lain. Berdasarkan

hasil survei, beberapa UMKM di kawasan wisata kuliner Kota Surabaya belum

memiliki izin usaha seperti PIRT dan tidak memiliki sertifikat halal. UMKM

pangan berdaya saing di Kota Surabaya sebagian besar merupakan usaha
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perorangan yang memiliki karyawan 210 orang dengan sistem upah harian.

Umumnya pelaku usaha belum memiliki hubungan dengan perbankan dan belum

ada bantuan diterima oleh UMKM, baik bantuan teknis, maupun pembinaan

dalam bentuk pelatihan.

Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, pendataan UMKM

dilakukan terlebih dahulu sebelum program pembinaan UMKM dilakukan. Hal

tersebut untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi UMKM, tahapan dalam

skala usaha, dan klasifikasi klaster, serta perkembangan usaha. Pembinaan

dilakukan oleh semua dinas terkait dan dibagi menurut sektor dan tahapan dalam

usaha. Program yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari 1)

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; 2) Program

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; dan 3) Program pembinaan pedagang

kaki lima dan asongan.

Namun demikian, berdasarkan hasil diskusi dengan pelaku UMKM masih

ditemukan beberapa hal yang belum dilaksanakan sesuai dengan rencana

pengembangan, di antaranya sebagai berikut:

a. Pembinaan dalam mengembangkan usaha belum merata dilakukan di seluruh

pelaku UMKM khususnya oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

b. Plafon pembiayaan yang ditawarkan kepada UMKM relatif sangat rendah,

sehingga tawaran tersebut ditolak oleh pelaku UMKM.

c. Pemasaran dan permodalan merupakan permasalahan krusial dalam mengem-

bangkan UMKM pangan di Kota Surabaya.

d. Ketersediaan bahan baku cenderung sulit diperoleh.

 Kota Palembang

Produk makanan yang dihasilkan oleh UMKM di Kota Palembang sebagian

besar adalah berbahan baku ikan tenggiri. UMKM sektor pangan mencapai 80

dari total keseluruhan UMKM di Kota Palembang. UMKM tersebut sebagian

besar merupakan usaha perorangan yang memiliki karyawan 210 orang dengan

sistem upah harian. Produk pangan sebagai ikon khas Palembang yang banyak

digarap oleh UMKM adalah pempek dan kerupuk kemplang. Hampir 90 produk

yang diproduksi adalah pempek dengan berbagai jenis bentuk seperti pempek
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telor, pempek lenjer, pempek adaan, pempek tahu, pempek lenggang, pempek

panggang, dan lain-lain. Jenis makanan lainnya yang diproduksi oleh UMKM

pangan di Kota Palembang adalah tekwan, ikan salai, dan kwe tiaw.

Pengolahan produk khususnya pempek lebih mengandalkan tenaga manusia

dengan memperhatikan higienitas proses dan pengawasan mutu yang ketat,

terutama bahan baku ikan. Dalam hal ini, ikan yang digunakan harus segar. Daya

tahan pempek sekitar satu minggu jika tidak dimasukkan ke dalam freezer,

sedangkan pempek kering dan kerupuk bisa tahan lama sampai tiga bulan. Pada

kemasan produk biasanya disertakan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen,

seperti informasi komposisi bahan baku produk, tanggal produksi, tanggal

kadaluarsa, dan cara memasaknya bagi yang produk kering.

Pemerintah Daerah Kota Palembang mengumpulkan para pelaku UMKM

dalam beberapa sentra kuliner makanan khas Kota Palembang, seperti yang

berada di Jalan Depaten Baru Ilir dan Mujahidin Jeramba Karang Ilir. Hal ini

untuk mempermudah konsumen mencari makanan khas kota Palembang. Se-

panjang jalan tersebut berjajar UMKM yang memproduksi dan menjual pempek

dengan berbagai jenis, serta kerupuk kemplang baik digoreng maupun bakar.

Konsumen dapat menikmati makanan tersebut di tempat atau dibawa sebagai

oleh-oleh. Pada area pemasaran lokal, umumnya UMKM menggunakan spanduk

di depan tempat usahanya sebagai penanda yang bertuliskan nama UMKM dan

produk yang dijual. Selain itu, perluasan pangsa pasar dilakukan melalui pen-

jualan secara online, menggunakan media sosial seperti facebook dan instagram,

dan membuka gerai di kota lain misalnya di Jakarta dan Yogyakarta.

Pembinaan terhadap UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian,

UMKM, dan Koperasi Kota Palembang adalah; 1) Pelatihan pemasaran dan

pengemasan berkolaborasi dengan PT Sampoerna; 2) Penertiban izin usaha; 3)

Diversifikasi produk seperti pempek berbahan baku kentang; 4) Pelatihan mem-

buat website; 5) Pengembangan sentra-sentra kuliner; dan 6) Fasilitasi pemasaran

dengan menginisiasi adanya kontak dagang. Pola pembinaan yang dilakukan oleh

Pemda Kota Palembang umumnya kurang terprogram, belum dilakukan penilaian
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kebutuhan UMKM, dan tidak berkelanjutan. Hal tersebut mengakibatkan program

kadang-kadang tidak tepat sasaran.

Analisis Internal dan Eksternal UMKM Pangan

Aspek internal dan eksternal UMKM pangan berdaya saing di ketiga

wilayah (Bandung, Palembang, dan Surabaya) menjadi dasar bagi pengembangan

UMKM. Berdasarkan survei dan hasil pengisian kuesioner, dapat dirumuskan

kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan

ancaman) UMKM.

Kondisi internal UMKM pengolahan pangan berdaya saing di ketiga kota

tersebut dirumuskan berdasarkan aspek kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang

dimiliki oleh UMKM pangan adalah; 1) Bahan baku bersifat lokal dan selalu

tersedia; 2) Produk umumnya memiliki merek; 3) Produk memiliki sertifikat

halal; 4) Makanan khas daerah; 5) Sesuai dengan selera masyarakat setempat; dan

6) Harga terjangkau. Sedangkan kelemahannya adalah; 1) Kapasitas produksi

masih rendah; 2) Teknologi yang digunakan masih relatif sederhana; 3) Kemasan

kurang menarik; 4) Sistem jaminan mutu belum diimplementasikan dengan baik;

5) Modal keuangan masih terbatas; dan 6) Jangkauan pemasaran masih bersifat

lokal.

Evaluasi terhadap faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan

berdasarkan FGD dan pengisian kuesioner menunjukkan kekuatan utama dengan

skor tertinggi adalah produk pangan sesuai selera masyarakat setempat (0,336).

Hal tersebut bisa dipahami, karena produk-produk yang dihasilkan adalah produk

yang disesuaikan dengan selera masyarakat setempat dengan menggunakan bahan

baku lokal. Artinya produk tersebut adalah produk kesukaan masyarakat lokal dan

makanan khas di daerah tersebut, sedangkan kelemahan utama dengan skor ter-

tinggi (0,184) adalah pemasaran bersifat lokal. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian

pelaku UMKM pengolahan pangan di ketiga daerah tersebut memasarkan hanya

di area sekitar wilayahnya atau bersifat regional. Matriks EFI dapat dilihat pada

Tabel 1.

Peluang dan ancaman yang dihadapi UMKM pengolahan pangan berdaya

saing di ketiga kota tersebut menunjukkan kondisi eksternal dari UMKM tersebut.
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Peluang UMKM pangan adalah; 1) Adanya trend permintaan yang meningkat; 2)

Dukungan dari pemda dan/atau badan usaha milik negara (BUMN); 3) Dukungan

pihak swasta (perusahaan); 4) Dukungan dari perguruang tinggi (PT) atau

lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang); dan 5) Dapat dijadikan sebagai

potensi wisata kuliner. Di lain pihak, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai

ancaman, yaitu 1) Adanya bahan substitusi; 2) Banyaknya pelaku di bidang yang

sama; 3) Banyaknya produk makanan asing; 4) Persaingan dengan produsen

makanan sejenis dalam skala usaha berbeda; dan 5) Regulasi pemerintah yang

belum optimal berpihak pada UMKM.

Tabel 1 Matriks evaluasi faktor internal

Faktor internal Bobot Rating Skor
Kekuatan (a) (b) (a) x (b)
A. Berbahan baku berbasis lokal dan selalu tersedia 0,065 4 0,260
B. Memiliki merek 0,077 4 0,308
C. Memiliki sertifikat halal 0,064 4 0,256
D. Makanan khas 0,074 4 0,294
E. Sesuai selera masyarakat setempat 0,084 4 0,336
F. Harga terjangkau 0,080 3 0,234
Kelemahan
G. Kapasitas masih rendah 0,066 2 0,132
H. Teknologi sederhana 0,077 2 0,154
I. Kemasan kurang menarik 0,086 1 0,086
J. Sistem jaminan mutu belum diimplementasikan 0,138 1 0,138
K. Modal terbatas 0,083 1 0,083
L. Pemasaran bersifat lokal 0,092 2 0,184

Total 2,471

Evaluasi terhadap faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman

yang dihadapi oleh UMKM dapat dilihat pada Tabel 2. Peluang yang memiliki

skor tertinggi (0,448) adalah potensi wisata kuliner. Hal ini berkaitan dengan

meningkatnya promosi daerah yang diiringi dengan potensi makanan di daerah

tersebut. Saat ini destinasi wisata banyak menggabungkan antara wisata alam

dengan wisata kuliner, sehingga dapat meningkatkan pengembangan wilayah

sekaligus potensi UMKM pangan di daerah tersebut. Sedangkan ancaman terbesar

dengan skor tertinggi (0,188) adalah banyaknya pelaku usaha di bidang yang

sama. Hal ini berkaitan dengan penempatan UMKM pada sentra-sentra kuliner, di

mana produk yang diperjualbelikan adalah sama, sehingga menimbulkan per-

saingan cukup tinggi. Dengan demikian, UMKM pangan harus berupaya keras
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untuk memiliki ciri khas berbeda dengan UMKM sejenis. Misalnya UMKM

pangan melakukan diferensiasi dalam hal rasa, bentuk dan harga. Hanya saja

terkait dengan harga, beberapa sentra kuliner sudah menetapkan harga jual standar

untuk produk yang sama. Oleh karena itu, variasi harga sangat sulit dilakukan

bagi UMKM sebagai akibat volume produksi dan outlet yang terbatas, di samping

daya tahan produk yang dihasilkan.

Tabel 2 Matriks evaluasi faktor eksternal

Faktor eksternal Bobot Rating Skor
Peluang (a) (b) (a) x (b)
a. Ada permintaan produk dari masyarakat 0,106 4 0,424
b. Dukungan pemda/BUMN 0,106 4 0,424
c. Dukungan pihak swasta (perusahaan) 0,101 4 0,404
d. Dukungan perguruan tinggi/litbang dinas/kementerian 0,093 4 0,372
e. Potensi wisata kuliner 0,112 4 0,448

Faktor Eksternal
Ancaman
a. Adanya bahan substitusi 0,082 2 0,164
b. Banyaknya pelaku usaha di bidang yang sama 0,094 2 0,188
c. Banyaknya produk makanan asing 0,060 2 0,120
d. Persaingan dengan produsen makanan sejenis dengan

skala usaha berbeda 0,081 2 0,162
e. Regulasi pemerintah yang kurang berpihak 0,060 2 0,120

Total 2,826

Strategi Pengembangan UMKM Pangan Berdaya Saing

Secara umum UMKM pangan akan berkembang jika memiliki kekuatan

dengan menggunakan bahan baku lokal dengan produk yang memperhatikan

merek, sertifikat halal, ciri khas lokal, sesuai permintaan, pengembangan sistem

pemasaran produk, dan harga terjangkau. Namun demikian, perkembangan

UMKM pangan terkendala oleh kelemahan UMKM, terutama dalam produk-

tivitas, yang dicirikan dari kapasitas rendah, kemasan kurang menarik, belum

adanya sistem jaminan mutu, modal terbatas, dan pemasaran masih bersifat lokal.

Selain itu, aspek mutu yang rendah dapat menurunkan daya tarik produk UMKM

pangan tersebut. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sistem jaminan mutu

yang diimplementasikan belum optimal.

Faktor lain yang memengaruhi adalah peluang dan ancaman. UMKM

pangan sangat berpeluang untuk berkembang karena beberapa faktor eksternal,

yaitu potensi wisata kuliner, meningkatnya permintaan, dukungan dari berbagai
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pihak seperti pemerintah/BUMN, swasta dan perguruan tinggi, dan institusi

penelitian dan pengembangan. Di lain pihak, UMKM pangan harus dapat

mengantisipasi adanya ancaman bahan subtitusi, persaingan produk yang sama,

harga bahan baku fluktuatif, dan kurangnya implementasi dari regulasi peme-

rintah.

Berdasarkan matriks EFI dan EFE (Tabel 1 dan 2) dapat dirumuskan strategi

untuk mengembangkan UMKM pangan berdaya saing. Rumusan strategi dibuat

dengan meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan yang dimiliki, serta

menangkap peluang untuk menghadapi ancaman. Rumusan strategi tersebut

diperoleh berdasarkan hasil FGD yang melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM di

Kota Bandung, Surabaya, dan Palembang, serta beberapa kementerian terkait.

Rumusan strategi tersebut dibuat dalam matriks SWOT (Tabel 3).

Kombinasi dari keempat gabungan strategi tersebut (strategi SO, WO, ST,

dan WT) menghasilkan 15 alternatif strategi, yaitu:

a. Pengembangan kemitraan dengan membangun tempat pemasaran bersama

produk UMKM

b. Peningkatan kerja sama untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku

antar daerah

c. Pembangunan kawasan industri produk UMKM

d. Fasilitasi dalam memperoleh perolehan legalitas usaha

e. Pembentukan kelompok UMKM (koperasi, klaster, sentra, kelompok, dan unit

pelaksana teknis/UPT)

f. Perbaikan pola pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap UMKM

g. Peningkatan peran BUMN dalam membantu UMKM melalui program

corporate social responsibility (CSR)

h. Penerapan sistem keamanan pangan dan standar mutu

i. Peningkatan sinergitas antara perguruan tinggi (inkubator bisnis), praktisi,

pelaku UMKM, dan industri

j. Peningkatan dalam mendampingi UMKM sampai mandiri oleh tenaga ahli

k. Peningkatan peran pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat

l. Pembuatan regulasi terkait dengan pengembangan UMKM pangan

m. Peningkatan kreativitas UMKM pangan dengan mengadakan pelatihan
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n. Pengembangan teknologi terapan dalam peningkatan mutu produk olahan

pangan

o. Peningkatan kemitraan lini bisnis sejenis dengan pelaku bisnis besar

Tabel 3 Matriks strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT)
Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknessess)

Faktor internal

Faktor eksternal

1. Berbahan baku berbasis lokal
dan selalu tersedia

2. Memiliki merk
3. Memiliki sertifikat halal
4. Makanan khas
5. Sesuai selera masyarakat

setempat
6. Harga terjangkau

1. Kapasitas masih rendah
2. Teknologi sederhana
3. Kemasan kurang menarik
4. Sistem jaminan mutu belum

diimplementasikan
5. Modal terbatas
6. Pemasaran bersifat lokal

Peluang (Opportunities) Strategi SO Strategi WO
1. Ada permintaan produk

dari masyarakat
2. Dukungan

Pemda/BUMN
3. Dukungan pihak swasta

(perusahaan)
4. Dukungan perguruan

tinggi/litbang
dinas/kementerian

5. Potensi wisata kuliner

- Meningkatkan kerja sama
untuk menjaga kontinuitas
ketersediaan bahan baku antar
daerah (S1, O2, O3, dan O4)

- Membangun kawasan industri
produk UMKM (S4, S5, O2,
O3, O4, dan O5)

- Meningkatkan peran
pemerintah daerah dan
dukungan pemerintah (S1,
S4, S5, dan O2)

- Mengembangkan kemitraan
dengan membangun tempat
pemasaran bersama produk
UMKM (W6, O2, O3, dan O4)

- Membentuk kelompok UMKM
(koperasi, klaster, sentra,
kelompok, UPT) (W5, O2, O3,
dan O4)

- Meningkatkan peran BUMN
dalam membantu UMKM
melalui program CSR (W2, W5,
dan O2)

- Memperbaiki pola pembinaan,
pengembangan dan  pengawasan
(W4, W6, O2, O3, dan O4)

- Menerapkan sistem keamanan
pangan dan standar mutu (W4,
O2, O3, dan O4)

- Meningkatkan sinergisitas antara
perguruan tinggi (inkubator
bisnis), praktisi, pelaku UMKM
dan industri pangan

- Meningkatkan pendampingan
oleh tenaga ahli sampai UMKM
mandiri (W1, W2, W3, W4, W5,
W6, O2, O3, dan O4)

Ancaman (Threats) Strategi ST Strategi WT
1. Adanya bahan substitusi
2. Banyaknya pelaku

usaha di bidang yang
sama

3. Banyaknya produk
makanan asing

4. Persaingan dengan
produsen makanan
sejenis dengan skala
usaha berbeda

5. Regulasi pemerintah
yang kurang berpihak

- Membuat regulasi terkait
dengan pengembangan
UMKM pangan (S1, S2,S3,
dan T5)

- Pengembangan teknologi
terapan dalam peningkatan
mutu produk olahan pangan

- Meningkatkan kreativitas pelaku
UMKM pangan dengan pelatihan
(W1-6 dan T5)

- Meningkatkan kemitraan lini
bisnis sejenis dengan pelaku
bisnis besar
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Beberapa alternatif strategi yang telah dikembangkan kemudian dapat

diringkas menjadi dua hal yaitu sistem pemasaran dan tujuan pengembangan

usaha. Sistem pemasaran meliputi bauran pemasaran yang lebih dikenal dengan

4P terdiri dari product, place, price dan promotion. Sedangkan tujuan akhir dari

pengembangan usaha meliputi segmentasi, target dan positioning (STP). Kedua

aspek utama tersebut erat kaitannya dengan teknis teknologis, keuangan, produk

dalam arti luas dan strategi yang memerlukan dukungan SDM.

Rumusan strategi tersebut kemudian dipilih berdasarkan QSPM menjadi

tiga alternatif strategi. Hasil matriks QSP (Tabel 4) menunjukkan bahwa ketiga

alternatif tersebut sangat terkait dengan pengembangan sistem pemasaran UMKM

pangan. Ketiga strategi pengembangan UMKM pangan adalah:

a. Peningkatan kerjasama untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku

antar daerah (S1, O2, O3, dan O4)

b. Strategi ketersediaan bahan baku untuk menjaga kontinuitas proses produksi

untuk memenuhi permintaan konsumen. Hal lainnya, UMKM pangan perlu

memperhatikan adanya produk substitusi yang dapat menggeser keberadaan

produk pangan yang dihasilkan dan adanya pesaing yang menghasilkan produk

sama, maka UMKM harus memiliki ciri khas dari produk pangan yang

dihasilkannya.

c. Pembangunan kawasan/sentra UMKM pangan (S4, S5, O2, O3, O4, dan O5)

d. Kawasan untuk UMKM pangan perlu terkonsentrasi di suatu wilayah untuk

memudahkan konsumen mencari lokasi dan memudahkan untuk monitoring

UMKM oleh Pemda

e. Peningkatan peran pemerintah daerah, dukungan pemerintah, swasta dan

Perguruan Tinggi/Litbang (S1, S4, S5, dan O2)

Peran institusi lainnya sangat penting untuk mendukung pengembangan

UMKM pangan yang terencana dan berkesinambungan, khususnya di ketiga

wilayah penelitian. Dalam hal ini, dukungan dari institusi lain dapat disatukan

dengan program pengembangan potensi wilayah yang sebagian besar telah

mengembangkan wisata kuliner.
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Tabel 4 Quantitative strategic planning matrix (QSPM)

Faktor Kunci
Alternatif strategi

Bobot
Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3

Kekuatan AS TAS AS TAS AS TAS
a Berbahan baku berbasis lokal dan selalu

tersedia
0,258 4 1,032 4 1,032 3 0,774

b Memiliki merek 0,308 4 1,232 4 1,232 4 1,232

c Memiliki sertifikat halal 0,256 3 0,768 3 0,768 3 0,768

d Makanan khas 0,294 4 1,176 4 1,176 4 1,176

e Sesuai selera masyarakat setempat 0,337 3 1,011 4 1,348 4 1,348

f Harga terjangkau 0,239 3 0,717 3 0,717 3 0,717

Kelemahan
g Kapasitas masih rendah 0,131 1 0,131 1 0,131 2 0,524

h Teknologi sederhana 0,153 1 0,153 1 0,153 2 0,612

i Kemasan kurang menarik 0,086 2 0,172 2 0,172 2 0,344

j Sistem jaminan mutu belum
diimplementasikan

0,138 2 0,276 2 0,276 2 0,552

k Modal terbatas 0,083 1 0,083 1 0,083 1 0,083

l Pemasaran bersifat lokal 0,183 1 0,183 1 0,183 1 0,549

Peluang 0

a Meningkatnya permintaan produk dari
masyarakat

0,425 4 1,7 3 1,275 3 1,275

b Dukungan pemda/BUMN 0,422 4 1,688 4 1,688 4 1,688

c Dukungan pihak swasta (perusahaan) 0,403 4 1,612 4 1,612 4 1,612

d Dukungan perguruan tinggi/litbang
dinas/kementerian

0,371 4 1,484 4 1,484 4 1,484

e Potensi wisata kuliner 0,449 4 1,796 4 1,796 4 1,796

Ancaman

f Adanya bahan substitusi 0,164 2 0,328 2 0,328 2 0,656

g Banyaknya pelaku usaha di bidang yang sama 0,188 1 0,188 1 0,188 1 0,564

h Banyaknya produk makanan asing 0,119 1 0,119 1 0,119 1 0,119

i Persaingan dengan produsen makanan sejenis
dengan skala usaha berbeda

0,162 1 0,162 1 0,162 1 0,486

j regulasi pemerintah yang kurang berpihak 0,119 1 0,119 2 0,238 2 0,476

Keterangan: AS= Attractive Score, TAS= Total Attractive Score

KESIMPULAN

UMKM pangan berdaya saing di Kota Bandung, Surabaya, dan Palembang

memiliki karakteristik yang sama dalam aspek produksi, pemasaran, SDM, pema-

saran, legalitas, dan dukungan dari institusi lain. Hal lainnya, produk mengguna-

kan bahan baku lokal, sehingga memiliki keunikan dan khas daerah.

Faktor internal yang menjadi kekuatan utama adalah produk sesuai selera

masyarakat setempat (0,336) dan yang menjadi kelemahan utama adalah pema-
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saran masih terbatas di wilayah lokal (0,184). Faktor eksternal yang menjadi

peluang utama dalam mengembangkan UMKM pangan adalah berpotensi sebagai

wisata kuliner (0,448) dan ancaman utamanya banyaknya pelaku usaha di bidang

yang sama (0,188).

Strategi pengembangan UMKM pangan berdaya saing di wilayah Bandung,

Palembang, dan Surabaya meliputi; 1) Peningkatan kerja sama untuk menjaga

kontinuitas ketersediaan bahan baku antar daerah; 2) Pembangunan kawasan/

sentra produk UMKM; dan 3) Peningkatan peran pemerintah daerah, perusahaan

swasta atau BUMN, perguruan tinggi, dan lembaga Litbang.
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ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis karakteristik tipologi dan pemetaan konflik
agraria berdasarkan potensi, dampak, dan akar permasalahan terkait dengan sumber daya
pangan dan kemiskinan. Penelitian dilakukan di Teluk Jambe Barat, Kabupaten Kara-
wang. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam berkuesio-
ner (wawancara terstruktur) kepada informan, dan diskusi kelompok terfokus, kemudian
dilakukan penajaman dengan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang
akurat. Berdasarkan konsep tentang tanda-tanda dan tahapan perkembangan konflik yang
diungkapkan Lacey (2003), terlihat bahwa konflik agraria di Kecamatan Teluk Jambe
Barat telah sampai kepada tingkatan “ketegangan”. Tataran konflik ini muncul sebagai
pertentangan terbuka, dalam bentuk kekerasan dan anarkisme. Penyebab terjadinya
konflik di bidang pertanahan di Karawang antara lain keterbatasan ketersediaan tanah
pada suatu wilayah yang berkonflik, tumpang tindih hak milik tanah maupun hak atas
pengelolaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, inkonsistensi negara
dan ketidaksinkronisasian baik secara vertikal maupun secara horizontal, peraturan
perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hak pengelolaan tanah, dan praktik-
praktik manipulasi dalam perolehan hak milik tanah dan hak kelola tanah. Upaya
penyelesaian konflik agraria di Teluk Jambe Barat, Karawang telah dilakukan melalui
jalur pengadilan. Saran penelitian; (1) Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam menye-
lesaikan konflik agraria seyogyanya digunakan pendekatan kolaborasi dan win-win
solution; (2) Mempercepat upaya legalisasi aset bagi masyarakat ekonomi menengah ke
bawah untuk mengakomodir ketimpangan penguasaan pemilikan tanah; dan (3) Alternatif
resolusi konflik jangka panjang dan strategis adalah melakukan edukasi/penyuluhan, dan
pengembangan/pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: kearifan lokal, model proses penyelesaian konflik, potensi sumber daya,
tipologi konflik.

ABSTRACT

This study aimed to analyze agrarian conflict typology characteristics and mapping based
on potential, impact, and root causes related to food resources and poverty. The study was
conducted at Teluk Jambe Barat, Karawang District. The primary data were collected
with an in-depth interview and questionnaire (structured interview) towards informants,
focus group discussions, and all data is sharpened by triangulation method to obtain
accurate data combination. Based on signs and stages of development of the conflict
(Lacey 2003), agrarian conflict in Teluk Jambe Barat has come to the level of "tension".
The level of conflict was emerging as an open conflict, in the form of violence and
anarchism. The causes were the limited availability of land, overlapping land rights and
the rights to manage the land, the imbalance in land ownership structure, state
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inconsistent and out of sync of legislation in connection with the management of right
land, practices of manipulations in the acquisition of land ownership and rights land
management. Agrarian conflict resolution efforts in Teluk Jambe Barat have been done
through the courts. Suggestions for research; (1) Using of a collaborative approach and
win-win solution; (2) Accelerating efforts for assets legalization and lower economic
communities to accommodate the inequality of land ownership tenure; and (3) Alternative
conflict resolution and long-term strategic were to conduct education/outreach, and
community empowerment.

Keywords: agrarian conflicts, alternative conflict resolution, collaborative approach,
empowerment.

PENDAHULUAN

Ditunjuknya daerah Karawang sebagai wilayah industri oleh pemerintah

Indonesia memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan ekonomi dan

sosial masyarakat Karawang. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

merupakan salah satu dampak nyata. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan

lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan

swasembada pangan nasional. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah

lumbung pangan nasional yang mengalami alih fungsi lahan tersebut.

Sejak pemerintah menetapkan 11.917 ha lahan di Karawang Selatan sebagai

daerah pengembangan kawasan, zona, dan kota industri tahun 1989, maraklah alih

fungsi lahan pertanian. Selama 17 tahun, hingga tahun 2006, 2.502 ha sawah telah

beralih fungsi untuk keperluan perumahan (1.213 ha), industri (947 ha), dan jasa

(97,3 ha) (Kompas 2010). Data Dinas Pertanian dan Kehutanan Karawang tahun

2011 menyebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian mencapai 181 ha/tahun

(Kompas 2014). Pada masa yang akan datang angka laju alih fungsi lahan

diperkirakan akan terus bertambah karena semakin derasnya pembangunan

industri dan jasa, serta peningkatan jumlah penduduk.

Dampak sosial alih fungsi lahan yang lain adalah timbulnya konflik sosial

karena semakin sulitnya akses masyarakat terhadap lahan. Pada tanggal 24 Juni

2014, terjadi konflik antara masyarakat Karawang dengan aparat yang ditugaskan

untuk mengeksekusi lahan sengketa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang.

Ribuan anggota Brimob bentrok dengan ratusan petani dan LSM yang mencoba

mempertahankan tanah tempat tinggal dan lahan mata pencaharian. Puncaknya

adalah ketika aparat mulai menggunakan water cannon untuk menghancurkan
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benteng manusia. Kejadian ini terkait dengan sengketa lahan seluas 350 ha antara

petani pemilik lahan di tiga desa (Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya) Keca-

matan Teluk Jambe Barat dengan PT. Agung Podomoro Land.

Penelitian ini terkait dengan beberapa hal strategis, yakni; 1) Dampak alih

fungsi lahan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional; 2) Dampak sosial

proses alih fungsi lahan berupa konflik sosial berpotensi berdampak pada

permasalahan disharmoni dan kontraproduktif terhadap pengelolaan sumber daya

sehingga upaya pengembangan ketahanan pangan dan penanggulangan kemis-

kinan menjadi terkendala; 3) Konflik agraria yang terjadi dan kecenderungan

meningkat berdampak kontra produktif bagi pembangunan; 4) Kondisi konflik

agraria cenderung bersifat spesifik (tipe tertentu) namun menyelesaiannya belum

bersifat spesifik, sehingga diperlukan upaya menemukan strategi resolusi konflik

yang efektif; 5) Cakupan stakeholders konflik agraria ini sangat luas, melibatkan

perusahaan, pemerintah, dan masyarakat; dan 6) Konflik yang tidak tertangani

dengan baik cenderung memboroskan dana yang besar.

Tujuan penelitian adalah; 1) Menganalisis karakteristik tipologi dan peme-

taan konflik agraria; 2) Menganalisis efektivitas proses-proses penyelesaian

konflik yang telah terjadi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah; dan 3)

Menyusun strategi resolusi konflik yang sesuai dengan karakteristik tipe konflik

melalui pendekatan pemberdayaan dan atau kolaboratif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang

karakteristik tipologi dan pemetaan konflik agraria berdasarkan potensi dan

proses-proses penyelesaian konflik yang telah terjadi di antara pihak perusahaan,

masyarakat, dan pemerintah, serta pada akhirnya menyusun strategi resolusi

konflik yang sesuai dengan karakteristik tipe konflik melalui pendekatan

kolaboratif yang berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal. Penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca

khususnya pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

serta kepada pengambil kebijakan seperti pemerintah.
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METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dari Bulan MeiOktober 2015

di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Teknik

pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam berkuesioner

(wawancara terstruktur) kepada informan, dan diskusi kelompok terfokus, kemu-

dian dilakukan penajaman dengan metode triangulasi guna memperoleh kombi-

nasi data yang akurat. Unit analisis data adalah masyarakat di sekitar lokasi

konflik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan azas

penelitian kualitatif, pemilihan informan penelitian dilakukan secara purposif,

yaitu figur informan seperti dimaksud pada uraian sebelumnya. Data yang

dikumpulkan diolah secara deskriptif analitis dan data kuantitatif penunjang. Hasil

olahan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat fakta yang terjadi.

Data kuantitatif digunakan sebagai penunjang informasi untuk memperkuat

informasi kualitatif yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gejala Konflik

Kemunculan konflik dapat dibedakan menjadi empat tipe dalam empat

kuadran seperti diperlihatkan pada Gambar 1 (Lacey 2003).

Gambar 1 Tanda-tanda konflik.

Gambar 1 memetakan tanda-tanda konflik dalam empat kuadran sebagai

berikut:

a. Kuadran I: tanda jelas dari konflik yang ditunjukkan dengan cara agresif,

misalnya teriakan, celaan, ejekan, tindak kekerasan, dan sebagainya.
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b. Kuadran II: tanda tersembunyi dari konflik yang ditunjukkan secara agresif,

misalnya komentar-komentar yang merendahkan, pelecehan, penghinaan, tanpa

henti mencari kesalahan dan mengkritik, dan sebagainya.

c. Kuadran III: tanda tersembunyi dari konflik yang ditunjukkan secara pasif,

misalnya tidak mau bekerja sama, membolos, dan sakit.

d. Kuadran IV: tanda yang jelas nampak dari konflik yang ditunjukkan secara pasif,

misalnya sopan santun yang dibuat-buat, mengabaikan atau tidak mau berbicara

untuk menghukum atau tidak setuju, mengirim pesan tertulis yang menunjukkan

kekeliruan pihak lain dengan tembusan yang ditujukan pada orang-orang penting

atau tokoh, dan sebagainya.

Berdasarkan konsep tentang tanda-tanda dan tahapan perkembangan konflik

yang diungkapkan Lacey (2003), terlihat bahwa konflik agraria di Kecamatan

Teluk Jambe Barat telah sampai kepada tingkatan “ketegangan”. Tanda jelas dari

konflik yang ditunjukkan dengan cara agresif, misalnya teriakan, celaan, ejekan,

dan tindak kekerasan. Tataran konflik ini muncul sebagai pertentangan terbuka,

dalam bentuk kekerasan dan anarkisme. Berikut ini beberapa kejadian-kejadian

yang menunjukkan bahwa konflik telah sampai pada tahap ketegangan (disarikan

dari berbagai sumber):

a. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Pukul 14.20 WIB aparat Brimob dari

Polda Jabar dan Mabes Polri berkeliling di pusat Pemerintahan dan

Perekonomian Karawang dengan bersenjata lengkap seperti water cannon,

baraccuda, serta pasukan bermotor yang jumlahnya hampir mencapai 7.000

orang, dengan mengisi tempat-tempat strategis yang dijadikannya tempat

penginapan seperti GOR Adiarsya yang berada di pusat Perekonomian Kota

Karawang, Polres dan rest area yang berada di kilo meter 77. Rest area

sengaja ditutup untuk membantu kelancaran dalam eksekusi, sebelumnya

Brimob dari Jakarta atau Mabes Polri dibawa dengan menggunakan mobil

Travel Hiba Utama tanpa menggunakan mobil dinas Brimob.

b. Selasa 24 Juni 2014 masa aksi solidaritas dari buruh dan organisasi masyarakat

yang menolak eksekusi melakukan aksi penolakan eksekusi di dua tempat yang

berbeda yang diantaranya jalur masuk pintu tol Karawang Timur dan pintu

masuk tol Karawang Barat namun kurang dari 2 jam masa aksi dipukul mundur
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oleh Brimob. Di tempat yang berbeda tepatnya di perkampungan Kiarajaya,

Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, sebagai kampung yang

akan di eksekusi. Masyarakat sudah memblokir pintu masuk ke kampung

tersebut sejak malam hari. Tempat kedua yang akan dilaksanakan eksekusi,

yakni di jalan konsorsium, masa aksi yang berkumpul dari pukul 06.00 WIB

dengan jumlah masa sekitar 400 orang bersiap siaga menghadang jalannya

eksekusi, sekitar pukul 09.30 WIB aparat kepolisian dari Polres Karawang

serta Brimob Polda Jabar dan Mabes Polri mulai merangsak masuk ke wilayah

tanah yang akan dieksekusi dengan membagi dua tempat yang berbeda. Jumlah

anggota Polri sekitar 7.000 orang dari kesatuan Brimob, Reserse dan huru-hara

serta dilengkapi dengan alat tempur seperti barakkuda, water cannon, pasukan

bermotor.

c. Sekitar pukul 11.00 WIB terjadi eksekusi sepihak yang mengakibatkan petani

pemilik menjadi mulai bringas karena mendengar perkampungan di Dusun

Kiarajaya sudah dieksekusi serta menimbulkan banyak korban bahkan ada

yang sampai diisukan meninggal dan banyak pula ibu-ibu yang dipukul

mundur dengan menggunakan gas airmata dan water cannon.

d. Sekitar pukul 11.30 WIB Bupati Karawang, Dandim serta jajaran Muspida

datang ke lokasi konsorsium untuk bernegosisasi dengan pihak eksekutor

namun hal itu tidak mendapatkan hasil sehingga akhirnya sekitar pukul 12.00

WIB masa terprovokasi karena aparat kepolisian memaksakan masuk sehingga

terjadilah lemparan batu kepada aparat kepolisian. Pukul 12.30 WIB bupati

dengan jajaran muspida ditarik kembali ke kota dengan alasan akan menemui

ketua PN Karawang.

e. Pukul 13.00 WIB masyarakat yang duduk bertahan di lahan tersebut di

peringatkan untuk membubarkan barisan namun hal itu tidak didengar oleh

masyarakat dengan hitungan mundur 10 sampai dengan 1 namun masyarakat

tetap bertahan dilahan sekitar 3 menit setelah hitungan tersebuat pasukan polisi

yang didepan membuka barisan yang kemudian mobil water cannon menye-

rang masyarakat yang bertahan duduk di lahan tersebut. Masyarakat dipukul

mundur oleh water cannon yang kemudian dilanjutkan oleh pasukan hura-hara

yang menginjak-injak masyarak yang tetap bertahan duduk dilahan tersebut.
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Pasca penyerangan dengan menggunakan water cannon masyarakatpun

dipukul mundur dan kembali dikejar dengan majunya pasukan kepolisian

f. Pada hari Senin sore datang preman dengan menggunakan bis kecil dan mem-

bangun tenda dengan jarak sekitar 5 km dari posko perjuangan rakyat, mereka

membangun tenda dengan menggunakan tenda TNI, warga berinisiatif mem-

beritahukan hal tersebut ke pihak Kodim Karawang, akhirnya tenda tersebut

dicopot oleh Kodim Karawang, pada saat yang bersamaan datang pula dua truk

tentara Cilandak, tapi tidak lama kemudian mereka menarik diri.

g. Pada tanggal 2526 Juni 2014, aparat kepolisian dari kesatuan Brimob dan

preman yang diseragami security terlihat memasang patok-patok dari bambu di

sekeliling lahan tanah sengketa serta berjaga-jaga dan membuat tenda-tenda di

sekitar lahan tanah sengketa tersebut. Selain itu alat berat seperti bakho telah

diturunkan ke lokasi tanah sengketa dan dengan itu dua rumah semi permanen

milik warga telah di ratakan oleh alat berat tersebut.

h. Pada tanggal 27 Juni 2014, ribuan orang yang berasal dari tiga desa di Keca-

matan Teluk Jambe Barat, bersama mahasiswa dan serikat buruh, mengepung

kantor Bupati Karawang. Massa menuntut agar Bupati Karawang Ade Swara

melakukan tindakan atas kesewenangan aparat atas perampasan hak tanah

milik warga di tiga desa tersebut terhadap PT. Sumber Air Mas Pratama

(SAMP). Dalam aksinya, massa tidak bisa bertemu dengan Bupati Karawang.

Tidak hanya bupati, pejabat-pejabat lain yang berkompeten di Pemkab

Karawang pun tak ada di kantornya.

Sejarah Konflik

Konflik agraria di Teluk Jambe, Karawang, merupakan proses konflik yang

cukup panjang. Awalnya tanah yang disengketakan adalah tanah partikelir

Verponding Eidgendom No. 53 NV Tegal Waroe Landen seluas 55.173 ha.

Berikut ini rangkaian peristiwa/sejarah konflik yang disarikan dari berbagai

sumber:

a. Pada 17 Mei 1949: tanah diserahkan kepada Pemerintah RI dan digarap secara

bebas oleh masyarakat setempat;

b. Tahun 1958: terbit UU No 1 Tahun 1958, tanah tersebut menjadi Tanah Usaha

Rakyat dan Tanah Kongsi;
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c. Tahun 1962: turun SK Menteri Agraria No 30/Ka/62, yang isinya Tanah

Kongsi tersebut ditetapkan menjadi Objek Land reform;

d. Tahun 1971/1972 dari hasil pendataan, rincikan, dan klasiran keluarlah

Girik/Ipeda yang diberikan kepada masyarakat dan keluar pula buku besar

Letter C Desa;

e. Tahun 1970/1971, instruksi dari pemerintah agar tanah yang sudah digarap

oleh masyarakat agar didata, dirincik, dan diklasir;

f. Tahun 1965: meletusnya G 30s PKI, sehingga suasana politik sedang tegang,

maka kegiatan distribusi tanah sementara dihentikan;

g. Tahun1965, objek land reform tersebut dibagikan kepada rakyat melalui SK

No 29/PLD/VIII/52/1965 dan SK No 228/C/VIII/52/1965;

h. Tahun 1974, kepala desa memberitahukan kepada warga pemegang girik,

bahwa PT. Dasa Bagja akan menyewa lahan mereka selama 3 tahun;

i. Tahun 1975, PT. Dasa Bagja mengajukan HGU atas tanah warga kepada

Kanwil Agraria Jabar namun tidak dikabulkan;

j. Tahun 1977, warga menanyakan girik mereka kepada kades, namun menurut

Kades Girik akan diurus jadi silahkan warga menggarap kembali ke lahannya

masing-masing;

k. Tahun 1986, PT. Dasa Bagja mengoperalihkan garapan tanah tersebut kepada

PT. Makmur Jaya Utama;

l. Tahun 1990, PT. Makmur Jaya Utama mengoperalihkan garapan kepada PT.

SAMP melalui Notaris Sri Mulyani Syafe’i, SH di Bogor. PT. SAMP melaku-

kan pengukuran dan pematokan dengan menggunakan alat berat, sehingga

warga memprotesnya dan berdemo ke kantor DPRD Karawang;

m. Tahun 1991/1992, Bupati Karawang menyarankan PT. SAMP untuk membe-

baskan Tanah Garapan;

n. Pada tahun 2005, dilakukan pengukuran untuk dikeluarkannya HGB, pada

bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat dan yang diklaim oleh PT.

SAMP, namun hasil ukur tersebut tidak diberitahukan kepada warga, dan

warga meminta kepada bupati, akhirnya melalui surat dari bupati, dikeluarkan

peta rincik/bidang di mana didalamnya jelas mana tanah yang dikuasai masya-

rakat dan mana yang diklaim oleh PT SAMP;
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o. Tahun 20052014, proses hukum berjalan;

p. Tahun 2012, PT. SAMP di akuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land;

q. Tahun 2014, Pengadilan Negeri Karawang mengeluarkan surat pemberitahun

pelaksanaan eksekusi Nomor W11.U10/1130/HT.04.10/VI/2014 pada tanggal

20 Juni 2014 dengan pemohon eksekusi Muladi SH. MH dan kawan-kawan

(kuasa hukum dari PT. Sumber Air Mas Pratama/PT.SAMP) kepada para

termohon I eksekusi sebanyak 22 orang masyrakat dan para termohon II

eksekusi sebanyak 27 orang masyarakat. Surat eksekusi tersebut berdasarkan

penetapan Ketua PN Karawang No. 6/Pen/2014/PN.Krw. Jo No. 2/Pdt.G/2007/

PN. Krw. Jo. No. 272/PDT/2008/PT.Bdg. Jo No 695 K/Pdt/2009. Jo. No.

160PK/Pdt/2011, tanggal 20 Juni 2014. Dengan surat pemberitahuan untuk

melaksanakan putusan PN Karawang No 2/Pdt.G/2007/PN.Krw. Tanggal 3

Desember 2007 jo, putusan Pengadilan Negeri Tinggi Bandung No 272/Pdt/

2008/PT.Bdg tanggal 17 September 2008 jo, putusan Kasasi Mahkamah Agung

RI No 695 K/Pdt/2009 tanggal 11 September 2009 jo; Juga putusan PK

Mahkamah Agung RI No 160 PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang telah

berkekuatan hukum tetap, dalam perkara kasus No. 2/Pdt.G/2007/PN.Krw

antara PT. SAMP sebagai tergugat satu konpensi atau penggungat rekonpensi

dan pemohon eksekusi melawan Kedung bin Saikam dan kawan-kawan,

sebagai para pengugat konpensi atau para tergugat rekonpesi dan para

termohon eksekusi;

r. Selasa 24 Juni 2014, aksi masa solidaritas dari buruh dan organisasi masya-

rakat yang menolak eksekusi melakukan aksi penolakan eksekusi di dua tempat

yang berbeda yang diantaranya jalur masuk pintu tol Karawang Timur dan

pintu masuk tol Karawang Barat. Aksi tersebut dalam waktu kurang dari 2 jam

dipukul mundur oleh Brimob.

s. Pada tanggal 2526 Juni 2014, aparat kepolisian dari kesatuan Brimob dan

preman yang berseragam security memasang patok-patok dari bambu diseke-

liling lahan tanah sengketa serta berjaga-jaga dan membuat tenda-tenda di

sekitar lahan tanah sengketa tersebut. Selain itu alat berat seperti bakho telah

diturunkan ke lokasi tanah sengketa dan dengan itu dua rumah semi permanen

milik warga telah di ratakan oleh alat berat tersebut.
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t. Pada 27 Juni 2014 ribuan orang yang berasal dari tiga desa di Kecamatan

Teluk Jambe Barat, bersama mahasiswa dan serikat buruh, mengepung kantor

Bupati Karawang. Massa menuntut agar Bupati Karawang Ade Swara melaku-

kan tindakan atas kesewenangan aparat atas perampasan hak tanah milik warga

di tiga desa tersebut terhadap PT Sumber Air Mas Pratama/SAMP. Dalam

aksinya, massa tidak bisa bertemu dengan Bupati Karawang. Tidak hanya

bupati, pejabat-pejabat lain yang berkompeten di Pemkab Karawang pun tak

ada di kantornya.

Penyebab Konflik

Ada beberapa faktor penyebab konflik (Sumardjo 2010), di antaranya adalah

perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan

latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda,

dan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki

perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda, perubahan-

perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Penyebab konflik agraria di Teluk Jambe Karawang adalah; 1) Adanya ke-

timpangan dalam struktur penguasaan tanah. Mochammad Tauchid (2009), me-

nyebutkan konflik agraria tak lepas dari persoalan tanah dan persoalan hidup dan

sumber penghidupan manusia. Perebutan tanah berarti perebutan sumber maka-

nan, perebutan sumber penghidupan bagi manusia. Untuk itu, orang rela menum-

pahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup

selanjutnya. Itulah yang sebenarnya mendasari konflik agraria di Indonesia ketika

tanah-tanah yang luas dikuasai oleh individu atau perusahaan besar, sementara itu

jutaan petani kecil tidak memiliki tanah atau lahan. 2) Dugaan adanya praktik-

praktik manipulasi dalam perolehan hak milik tanah dan hak kelola tanah pada

masa lalu sehingga saat ini muncul kembali gugatan atas hak milik dan hak kelola

atas tanah.

Pihak-Pihak yang Terlibat Konflik

 PT. Agung Podomoro Land Tbk (PT APL)

PT. Agung Podomoro Land Tbk (PT. APL), sebagai pengembang properti

telah mengakusisi sebagian saham PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP)
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yang mengklaim sebagai pemilik tanah kurang lebih 350 ha di Karawang.

Tertanggal 17 April 2012 PT. Agung Podomoro Land telah membuat perjanjian

pengikatan jual-beli saham dalam rangka akuisisi 55 persen saham di PT. Sumber

Air Mas Pratama senilai Rp.216 miliar.

 Masyarakat Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya

Konflik agraria warga tiga Desa Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya

dengan PT. SAMP masih berlanjut, banyak tanah warga yang diserobot oleh PT.

SAMP dengan berdasar putusan PK 160/PDT/2011 ini, padahal gugatan yang

diajukan oleh 49 warga hanya seluas 63 ha, tetapi dalam putusan justru melebihi

dari gugatan itu yakni 350 ha dan warga yang lain terkena imbas dari putusan itu.

Tanah ini pada masa kolonial adalah tanah partikelir yang dimiliki oleh NV

Tegal Waroe. Sesuai dengan UU Penghapusan Tanah Partikelir dan Desa Perdi-

kan No 1 tahun 1958 tanah tersebut kemudian menjadi Tanah Negara. Masyarakat

mulai menggarap tanah tersebut dan sesuai dengan UUPA 1960 tanah Negara ini

kemudian dijadikan objek land reform, dan kemudian diterbitkan SK Land reform

di atasnya dan diredistribusi dan masyarakat kemudian mempunyai sertifikat atas

bidang tanah tersebut.

 PT. Desa Bagja, PT Makmur Jaya Utama, dan PT. Sumber Air Mas
Pratama

Tahun 19741975 PT. Dasa Bagja memperoleh tanah seluas 350 ha dari

masyarakat dengan dasar oper alih garapan. Menurut masyarakat ini hanyalah

perjanjian sewa tanah saja bukan oper alih garapan. Tahun 1986 PT. Dasa Bagja

melepaskan oper alih garapan kepada PT. Makmur Jaya Utama. Tahun 1990 PT.

Makmur Jaya Utama melepaskan oper alih garapan kepada PT. SAMP. PT.

SAMP melakukan pelepasan hak terhadap 419 warga. Namun, kemudian surat

pelepasan hak tidak diakui masyarakat, dan dilaporkan oleh warga ke kepolisian

sesuai dengan LP 40 atas nama pelapor H. Dodo S dan terlapor Irawan Cahyadi

dan sampai sekarang tidak jelas hasilnya.

Masalah ini berawal ketika pada 30 Mei 1990 PT. Makmur Jaya Utama

melakukan perjanjian pengoperan hak garapan kepada PT. SAMP dihadapan

Notaris Ny. Muljani Syafe’i, SH di Bogor, atas lahan garapan seluas lebih 582 ha
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yang terletak di Desa Wanasari, Wanakerta, dan Margamulya, Kecamatan Teluk

Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, PT. SAMP mengajukan

permohonan hak guna usaha (HGU) atas tanah negara eks NV Tegal Waroe

Landen kepada BPN Kabupaten Karawang. Namun, surat-surat permohonan HGU

tersebut tidak dapat diproses akibat kurang lengkapnya dokumen dan tanah masih

digarap oleh masyarakat dengan bukti kepemilikan.

 Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahka-
mah Agung

Awal mula ada 22 warga yang diwakili oleh Amandus Juang dan 27 warga

yang diwakili oleh H. Minda Suryana melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Karawang melawan PT. SAMP. Para penggugat beranggapan bahwa tanah yang

diduduki oleh para penggugat adalah tanah negara yang sudah digarap selama

puluhan tahun dan sudah ada alas haknya berupa sertifikat, girik, dan lain-lain.

Sementara itu, PT. SAMP melakukan gugatan rekonpensi terhadap warga

yang melakukan gugatan dan dimenangkan oleh PT. SAMP sesuai putusan

pengadilan Negeri Karawang No 2/pdt/G/2007/PN.KRW pada 26 November

2007, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung tetap menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Karawang sesuai putusan No 272/pdt/2008/PT.BDG

pada tanggal 17 September 2008, pada tingkat kasasi, hakim mahkamah agung

menolak kasasi dari para pemohon kasasi Sdr. Amandus Juang dan Sdr Minda

Suryana sesuai dengan putusan mahkamah agung No. 695 K/PDT/2009 pada

tanggal 11 September 2009, dan pada tingkat PK, hakim juga menolak permoho-

nan peninjauan kembali dari para pemohon dengan putusan No. 160 PK/PDT/

2011 pada tanggal 25 Mei 2011.

 Konsorsium Pembaruan Agraria dan Serikat Petani Karawang

Serikat Petani Karawang (Sepetak) adalah organisasi massa tani di Kabu-

paten Karawang yang memperjuangkan kepentingan kaum tani. Konsorsium

pembaruan agraria (KPA) adalah organisasi koalisi ratusan organisasi non-

pemerintah, organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat yang mendedikasikan

kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian rakyat untuk memperjuangkan

terlaksananya reforma agraria di Indonesia. Posisi KPA dan Sepetak dalam kasus

ini bukanlah mewakili keseluruhan tanah-tanah yang bersengketa dengan APL.
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Penyelesaian Konflik Agraria di Karawang

Pendekatan penyelesaian konflik oleh pemimpin dikategorikan dalam dua

dimensi, yaitu kerja sama/tidak kerja sama dan tegas/tidak tegas. Dengan meng-

gunakan kedua macam dimensi tersebut ada 5 macam pendekatan penyelesaian

konflik (Sumardjo, 2008); 1) Kompetisi, penyelesaian konflik yang menggambar-

kan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk

kompetisi dikenal dengan istilah win-lose orientation; 2) Akomodasi, penyele-

saian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan

keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan

tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian; 3) Sharing, suatu

pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok

damai. Satu pihak memberi dan yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok

berpikiran moderat, tidak lengkap, tetapi memuaskan; 4) Kolaborasi, bentuk usaha

penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah

pendekatan pemecahan problem (problem-solving approach) yang memerlukan

integrasi dari kedua pihak; 5) Penghindaran, menyangkut ketidakpedulian dari

kedua kelompok. Keadaaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau

mengacuhkan kepentingan kelompok lain.

Upaya penyelesaian konflik agraria di Teluk Jambe Barat, Karawang telah

dilakukan melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian telah dilakukan mulai

dari tingkat pengadilan negeri, tinggi, MA, dan PK. Perkara-perkara yang dime-

nangkan oleh masyarakat (perdata) antara lain sebagai berikut; 1) Nani Tarmudin-

PT. SAMP, PK No. 316 PK/PDT/2007, tanggal 17 Desember 2007; 2) Agus

Sugito-PT. SAMP, PK No.499 PK/PDT/2008, tanggal 30 Maret 2009; dan 3)

Darsih bin Darsim-PT.SAMP, PK No. 470 PK/PDT/2013, tanggal 26 Maret 2014.

Perkara yang dimenangkan oleh masyarakat (pidana) antara lain sebagai

berikut; 1) Udan Muntadi PN No. 08/pid/2009/pn.krw, tgl 24 Feb 2009; dan 2)

Mudin bin Nata PT No.350/pid/2010/PT. BDG, tgl 13 Oktober 2010. Perkara Tata

Usaha Negara, yaitu Sertifikat Mardiah/BPN KRW-PT.SAMP PK No. 81

PK/TUN/2007, tgl 11 Februari 2008.
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Beberapa perkara yang saat ini masih berjalan di lokasi tersebut antara lain;

1) Rudi Pribadi-PT.SAMP No. 2941/pdt/2013; dan 2) Miran Cs-PT. SAMP No.

61/PDT.G/2013/PN. KRW.

KESIMPULAN

Berdasarkan konsep tentang tanda-tanda dan tahapan perkembangan konflik

yang diungkapkan Lacey (2003), terlihat bahwa konflik agraria di Kecamatan

Teluk Jambe Barat telah sampai kepada tingkatan “ketegangan”. Tataran konflik

ini muncul sebagai pertentangan terbuka, dalam bentuk kekerasan dan anarkisme.

Penyebab terjadinya konflik di bidang pertanahan di Karawang antara lain

keterbatasan ketersediaan tanah pada suatu wilayah yang berkonflik, tumpang

tindih hak milik tanah maupun hak atas pengelolaan tanah, ketimpangan dalam

struktur penguasaan tanah, inkonsistensi negara dan ketidaksinkronisasian baik

secara vertikal maupun secara horizontal, peraturan perundang-undangan yang

ada kaitannya dengan hak pengelolaan tanah, praktik-praktik manipulasi dalam

perolehan hak milik tanah dan hak kelola tanah sehingga pada masa lalu dan di

era reformasi sekarang ini muncul kembali gugatan atas hak milik dan hak kelola

atas tanah, dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan, serta

ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam

sistem perundang-undangan agraria.

Isu pokok dalam konflik lahan di Teluk Jambe Karawang adalah; penegakan

hukum masih lemah, ketimpangan penguasaan/akses lahan, dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat terabaikan. Upaya penyelesaian konflik agraria di Teluk

Jambe Barat, Karawang telah dilakukan melalui jalur pengadilan. Proses

penyelesaian telah dilakukan mulai dari tingkat pengadilan negeri, tinggi, MA dan

PK. Kedala penyelesaian konflik adalah; 1) Masih sulit mencari akar permasa-

lahannya karena data atau informasi yang diberikan dari kedua belah pihak belum

jelas; 2). Kedua belah pihak masing-masing mengklaim bahwa tanah tersebut

milik masing-masing dari mereka; dan 3) Pemerintah sulit untuk meredam amarah

dari kedua belah pihak.
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Resolusi konflik yang ditawarkan adalah upaya “mengubah konflik menjadi

kemitraan yang sejajar”, dengan langkah-langkah berikut; 1) Membangun keper-

cayaan; 2) Menyiapkan tim ahli yang independen untuk mediasi konflik jika

diperlukan; 3) Komunikasi yang efektif; dan 4) Regulasi yang disepakati dan

ditaati bersama.
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(Industrialization Prospect Of Palm Oil Downstream Products)
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ABSTRAK

Minyak sawit memiliki kandungan karotenoid tinggi yang didominasi oleh -karoten,
tokoferol, dan tokotrienol. Keunggulan minyak sawit tersebut belum dimanfaatkan secara
optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh infomasi optimasi  pengem-
bangan produk hilir minyak kelapa sawit berupa produk emulsi minyak sawit, yaitu
produk mikroenkapsulat dan minuman nanoemulsi. Metodologi kegiatan yang dilakukan
adalah teknik homogenisasi, kajian peningkatan skala mikroenkapsulat dan optimasi
produksi minuman nanoemulsi. Proses homogenisasi memengaruhi kualitas dan karak-
teristik dari mikroenkapsulat. Karakteristik yang diperoleh meliputi kadar air, aw,
kelarutan, minyak tidak terkapsulkan, efisiensi mikroenkapsulasi, total karoten, retensi
karoten, dan rendemen. Lamanya waktu homogenisasi akan memengaruhi kandungan
minyak tidak terkapsulkan dan efisiensi proses mikroenkapsulasi. Peningkatan skala
volume bahan tidak memengaruhi karakteristik dari mikroenkapsulat secara signifikan.
Formula mikroenkapsulat dengan bahan penyalut maltodekstrin, gum arab, dan gelatin
dapat digunakan pada produksi mikroenkapsulat pada skala lebih besar. Pembuatan
nanoemulsi menggunakan tekanan 300 Bar dengan 5 passing sudah cukup untuk meme-
nuhi spesifikasi. Proses optimasi formula minuman nanoemulsi dengan menggunakan
program Design Expert 7.0 dengan metode Mixture D-Optimal. Proses optimasi mengha-
silkan formula terbaik dengan konsentrasi nanoemulsi 6%, air 83%, dan HFS 10%
dengan solusi prediksi nilai kestabilan emulsi 99,22%, ukuran partikel d50 46,68 nm,
kadar β-karoten 5 ppm, kecerahan warna (L) 67,62 dan Hue 79,80. Pengembangan
produk mikroenkapsulat minyak sawit menjadi industri dengan kapasitas 1.000 kg
CPO/hari akan menghasilkan 1255,99 kg mikroenkapsulat per hari atau  377.998,06 kg
mikroenkapsulat/tahun, membutuhkan biaya investasi sebesar Rp.8,85 milyar dan modal
kerja sebesar Rp.3,19 milyar. Pada harga jual Rp.230 ribu/kg diperoleh keuntungan 10
dan BEP akan dicapai pada skala produksi 95,47 kg/tahun atau setara dengan pendapatan
Rp.19,92 milyar/tahun. Kelayakan investasi diperoleh nilai NPV sebesar Rp.5,71 milyar,
IRR mencapai 18,49, Net B/C 1,53, dan PBP selama 4 tahun 5 bulan. Keseluruhan
kriteria tersebut menunjukkan bahwa industri mikroenkapsulat minyak sawit layak untuk
didirikan.

Kata kunci: homogenisasi, karoten, kelayakan invetasi, mikroenkapsulat, nanoemulsi,
produk hilir, prospek industrialiasi.

ABSTRACT

Palm oil has many advantages and famous for high carotenoid content. Unfortunately,
limited attention has been given to its downstream products. Consequently, the purpose of
the current study was to optimize the palm oil downstream products’ development on
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emulsion products: microencapsulated and nano-emulsion beverages. The research
investigated homogenization techniques and scaling up of palm oil microencapsulates,
and optimize nano-emulsion beverage production. Results showed that homogenizing
influenced the quality and characteristics of palm oil’s microencapsulates. The
homogenizing time affected the process efficiency and amount of un-encapsulated oil,
hence, it did influence the quality of microencapsulates products. Increasing scale,
however, did not affect the volume, and characteristics of the microencapsulate.
Therefore, the microencapsulates formula with coating material maltodextrin, gum arabic,
and gelatin could be used on a larger scale production. Nanoemulsion pressure on 300
Bar with 5 passing was sufficient to meet the nanoemulsion specifications. The best
optimization formula consisted of: 6 concentration of palm oil nano-emulsion, 83%
water, and 10% of high fructose syrup (HFS)  resulting the stability of the emulsion
solution with predictive value of 99.22, 46.68 nm particle size of D50, 5 ppm of β-
carotene content, 67.62 of color brightness (L), and 79.80 of Hue. Microencapsulated
palm oil product development to industrial scale with a daily capacity of 1.000 kg CPO
will produce 1255.99 kg of microencapsulated palm oil each day requires IDR.8,85
billion investment cost and IDR.3.19 billion working capital. On product selling price
IDR.230 thousands/kg obtain 10 profit and BEP will be achieved on a production scale
95.47 kg/year, equivalent to an income of IDR.19.92 billion/year. The results of financial
analysis are NPV is IDR.5.71 billion IRR 18.49, Net B/C 1.53, and PBP for 4 years 5
months. Overall, these criteria indicated that microencapsulated palm oil industry is
feasible to be established.

Keywords: carotene, downstream products, homogenization, industrialization prospects,
investment, microencapsulate nanoemulsion.

PENDAHULUAN

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang

pertumbuhannya sangat cepat dan mempunyai peran strategis dalam perekono-

mian nasional. Selama ini minyak sawit sebagian besar dimanfaatkan sebagai

bahan oleokimia serta minyak goreng, margarine, dan shortening. Pengembangan

produk-produk hilir minyak sawit khususnya untuk produk pangan di Indonesia

masih terbatas.

Keunikan minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lain adalah

terkandungnya pigmen karotenoid, yaitu sekitar 5001.000 ppm (setara dengan

60.000 IU aktivitas vitamin A per 100 g), berwarna kuning merah. Selain itu

minyak sawit juga memiliki kandungan komponen tokoferol (vitamin E) yang

tinggi.  Komponen karotenoid memiliki nilai biologis yang cukup penting, antara

lain berfungsi sebagai komponen vitamin A, merupakan senyawa antikanker,

mencegah penuaan dini dan penyakit kardiovaskuler, menanggulangi kebutaan

akibat xeropthalmia, pemusnah radikal bebas, mengurangi penyakit degeneratif,
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meningkatkan kekebalan tubuh, dan dapat menurunkan atheroscleosis. β-karoten

telah lama diketahui berfungsi sebagai  provitamin A dan tokoferol berfungsi

sebagai vitamin E. Kandungan α- dan β-karoten dalam minyak sawit kasar (Crude

Palm Oil/CPO) sebesar 5001.500 ppm adalah yang tertinggi dibandingkan

sumber lainnya. Sawit juga merupakan sumber yang kaya akan tokoferol dan

tokotrienol (7001.000 ppm) (Goh et al. 1985). Permintaan akan produk-produk

nutrifikan pangan saat ini semakin berkembang. Zeba et al. (2006) melakukan

kajian penggunaan minyak sawit merah sebagai nutrifikan pangan dalam sajian

makan siang bagi anak-anak usia sekolah dan memberikan respon positif dalam

mengatasi defisiensi vitamin A.

Berbagai keunggulan minyak sawit tersebut belum dimanfaatkan secara

optimal, sehingga pengembangan produk turunan minyak sawit yang mengeks-

ploitasi komponen fungsional karoten dan tokoferol perlu terus dilakukan. Dengan

semakin populernya penggunaan senyawa alami untuk bahan suplemen kesehatan,

maka karoten dan tokoferol sawit memiliki prospek yang sangat baik untuk

dikembangkan di masa depan.

Dengan telah diperolehnya data dasar profil produk hilir kelapa sawit yang

memiliki prospek yang unggul untuk dikomersialisasikan serta memiliki keung-

gulan manfaat yang besar bagi kesehatan masyarakat, maka produk unggulan

berupa minuman emulsi dan mikroenkapsulat perlu segera diindustrialisasikan.

Tujuan umum penelitian ini secara keseluruhan adalah memperoleh formu-

lasi produk minuman emulsi dan mikroenkapsulat minyak sawit mulai pada skala

lab, optimasi formulasi, kajian penggandaan skala, kajian survey penerimaan

konsumen untuk kedua produk tersebut, serta kajian analisis tekno ekonomi

produksi pada skala komersial. Sehingga akan diperoleh desain pengembangan

skala produksi produk hilir minyak kelapa sawit berupa produk emulsi minyak

sawit merah dan produk mikroenkapsulat minyak sawit, sehingga dapat diadopsi

oleh industri pengguna dalam rangka komersialisasi dan industrialisasi produk.

Kegiatan ini merupakan tahun kedua dari rencana 3 tahun pelaksanaan. Sedang-

kan tujuan khusus tahun kedua adalah untuk memperoleh infomasi optimasi

pengembangan produk hilir minyak kelapa sawit berupa produk emulsi minyak
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sawit, produk mikroenkapsulat dan minuman nanoemulsi. Sehingga dapat dia-

dopsi oleh industri pengguna dalam rangka komersialisasi dan industrialisasi

produk.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan penelitian Hibah Pasca

Sarjana Hibah Desentralisasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi yang diperoleh

peneliti pada tahun 2009 dan 2010 dengan judul Teknik Kendali Proses Produksi

Minyak Sawit Merah Serta Aplikasinya Pada  Beberapa Produk Pangan (Cocoa

Butter Equivalent, Minuman Emulsi, dan Mikroenkapsulat).

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi 3 kegiatan besar, yaitu

riset di laboratorium, riset lapangan, dan paper work/desk evaluation. Kegiatan

yang dilaksanakan di laboratorium adalah prospek industrialisasi produk mikroen-

kapsulat dan minuman emulsi minyak sawit yang meliputi formulasi, optimasi,

scaling up, dan aplikasi pada produk pangan. Sedangkan kegiatan di lapangan,

yaitu survei penerimaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dan

kegiatan desk evaluation adalah kegiatan analisis/kajian tekno ekonomi produk

pada skala industrial serta penyusunan rekomendasi untuk paket industrialisasi

produk hilir kelapa sawit.

Berdasarkan formula terbaik yang telah diperoleh pada produk minuman

emulsi dan bubuk mikroenkapsulat minyak sawit, serta kondisi proses yang

optimum hingga skala produksi pilot, maka kedua produk ini telah cukup siap

untuk dapat diproduksi pada skala komersial. Untuk mewujudkan hal tersebut,

masih terdapat beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilakukan, sehingga kedua

produk berbasis minyak sawit ini dapat siap untuk diadopsi oleh industri. Gambar

1 menyajikan Roadmap penelitian prospek industrialisasi produk hilir minyak

kelapa sawit.

Pada tahun kedua ini merupakan lanjutan pertama, yaitu penelitian optimasi

formula pembuatan minuman emulsi, desain pengembangan skala pembuatan

mikroenkapsulat minyak sawit. Selain itu, dilakukan juga formulasi dan karak-

terisasi minuman nanoemulsi minyak sawit.
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Roadmap Penelitian

Disertasi
SFE

RUSNAS
• Hilir, Formula:

- Mikro-
enkapsulasi

- MSM
- Emulsi

• Hulu : Benih
Unggul

• Tribologi
• Oleofood
• Nutraceutical dan

pharmaceutical
• Fat spread

Hibah Pasca
• Interesterifikasi Enzimatik Bahan Baku

Berbasis Minyak Sawit Untuk Produksi
Cocoa Butter Equivalents

• Karakteristik Minyak Sawit Kasar dan
Rancangan Teknik Kendalinya Untuk
Mendukung Pengembangan Transportasi
Moda Pipa

• Kendali Proses Deodorisasi dalam
Pemurnian Minyak Sawit Merah Skala
Pilot Plant

• Kinetika Parameter Stabilitas Oksidasi
Minyak Sawit Merah

• Proses Emulsifikasi dan Analisis Biaya
Produksi Minuman Emulsi Minyak Sawit
Merah

• Peningkatan Skala Proses Emulsifikasi
Minuman Emulsi dari Minyak Sawit
Merah dan Karakterisasi Sifat Reologinya

HIKOM : Prospek Industrialisasi
Produk Hilir Minyak Kelapa Sawit
Sub topik:
• Minuman Emulsi Minyak Sawit

Merah
• Mikroenkapsulat Minyak Sawit

Merah

Realisasi
Industri Hilir, produk-
produk:
• Emulsi
• Encapsulate
• Fat Spread
• Oleofood
• Dst
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2015
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dst

Luaran Patent
No. ID.

0002269

• Seminar Tahunan
MAKSI

• Publikasi nasional
(Buku RUSNAS
KNRT)

• 2 Disertasi
• 4 Thesis
• 2 Publikasi Internasional
• 3 Publikasi Nasional

• Buku ajar : Teknologi Proses Produk Hilir Kelapa Sawit
• Publikasi Internasional (Journal of Food Science and Technology

- Concentration Process of Carotenoid from Palm Oil Methil Ester
Using Adsorption Column Chromatography Method

- Shelf Stability of Microencapsulated Red Palm Oil
• Publikasi Nasional → Peningkatan Skala Proses Emulsifikasi Minuman

Emulsi dari Minyak Sawit Merah dan Karakterisasi Sifat Reologinya
(Jurnal Teknologi & Industri Pangan

• Desain Industri

Gambar 1 Roadmap penelitian.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak sawit yang

diperoleh dari PT. Salim Ivomas Pratama. Bahan pendukung yang digunakan

diantaranya maltodeksrin, gum arab, kitosan, asam asetat glasial, gelatin, polyoxy-

thylene sorbitan monooleate (Tween 80) (Sigma, USA), asam fosfat, asam sitrat,

high fructose corn syrup (HFCS), dan perasa/flavor lemon serta aquades. Pen-

stabil yang digunakan adalah carboxy methyl cellulose (CMC), gelatin, dan gum

arab yang semuanya diperoleh dari toko kimia di Bogor. Bahan-bahan pendukung

seperti pengawet sodium benzoat, pengkelat etilen diamin tetra asetat (EDTA),

antioksidan butyl hidroksi toluene (BHT), pemanis high fructose syrup (HFS), dan

flavor nanas yang semuanya diperoleh dari toko kimia di Bogor, serta air dalam

kemasan yang diperoleh di swalayan Dramaga, Bogor.

Bahan-bahan yang digunakan untuk analisis meliputi asam fosfat 85%,

NaOH teknis, etanol, KHP, indikator PP, KI jenuh, larutan tiosulfat, heksana,

larutan buffer fosfat 10 mM, kitosan, asam asetat glacial, K2SO4, HgO, H2SO4

pekat, NaOH 60%, Na2S2O3, HCL, indikator MB:MM, KOH, methanol, gas

nitrogen, natrium sulfat anhydrous, etanol 95%, indicator fenolftalain, dan NaOH.
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Peralatan yang digunakan meliputi peralatan fraksinasi (alat degumming,

deadifikasi, spinner, fraksinasi, dan filter press), jerigen, ember, ultra-turrax

homogenizer (model L4R, Silverson Co., England, spray drier, neraca analitik,

high-pressure homogenizer (model NS2002H TWP600, GEA Niro Soavi, Italia).

mixer tangan penangas, freezer, komputer, oven, dan tanur listrik.

Peralatan yang digunakan untuk analisis meliputi cawan alumunium, cawan

porselen, sentrifus analisis, freezer, PSA (particle size analyzer), chromameter,

viskometer, HPLC, mikroskop polarisasi, SEM, alat titrasi, alat destruksi protein,

alat Soxhlet, labu Kjeldahl, vortex, waterbath, HPLC, biuret, particle size

analyzer, sentrifuge, Haake-Rotovisco RV20, chromameter CR 300 dan alat-alat

gelas yang dibutuhkan.

Tahapan Penelitian

a. Teknik homogenisasi dan peningkatan skala mikroenkapsulat minyak
sawit

Pada penelitian ini dilakukan proses pembuatan mikroenkapsulat minyak

sawit hasil formula terpilih dengan dua kali ulangan. Formula tersebut kemudian

dibuat mengikuti rancangan percobaan terkait dua faktor kondisi homogenisasi,

yaitu lamanya waktu homogenisasi dan peningkatan skala volume bahan. Ranca-

ngan percobaan disusun secara duplo setiap analisis dengan dua kali ulangan.

Penelitian utama dilanjutkan dengan analisis karakteristik mikroenkapsulat

minyak sawit, analsis kandungan dan retensi total karoten mikroenkapsulat

minyak sawit, analisis proses mikroenkapsulasi, dan analisis kajian awal pening-

katan skala pada pembuatan mikroenkapsulat minyak sawit.

b. Optimasi proses formulasi minuman nanoemulsi minyak sawit

Pengkondisian proses homogenisasi yang dilakukan didasarkan pada dua

faktor, yaitu lamanya waktu homogenisasi dan peningkatan volume bahan.

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah pembuatan

larutan nanoemulsi dengan bahan dasar olein minyak sawit. Tahap ini dilakukan

untuk mencari jumlah passing (pengumpanan balik) optimum pada tekanan lebih

rendah untuk menghasilkan larutan nanoemulsi dengan karakteristik yang sama

dengan larutan nanoemulsi yang dihasilkan dengan metode Marpaung (2014).
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Tahap kedua adalah optimasi terhadap formula yang dibutuhkan untuk membuat

minuman nanoemulsi ready to drink.

Pembuatan larutan nanoemulsi merupakan modifikasi metode pembuatan

produk nanoemulsi oleh Tan dan Nakajima (2005) dan Marpaung (2014).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa formula terbaik yang

menghasilkan ukuran partikel terkecil didapatkan dengan penggunaan Tween 80

sebanyak 30% (b/b) basis minyak.

c. Karakterisasi dan kajian prapeningkatan skala produk nanoemulsifikasi
dari minyak sawit

Penelitian dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap persiapan minyak

sawit, tahap analisis mutu minyak sawit, tahap pembuatan nanoemulsi, dan tahap

analisis karakteristik emulsi.

Metode Analisis

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini antara lain analisis proksimat

(kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, karbohidrat); analisis aktifitas

air (aw) (Apriyantono et al. 1989); analisis karotenoid, metode spektrofotometer

(PORIM 2005); analisis asam lemak bebas, metode titrasi (BSN 2006); analisis

bilangan peroksida, metode titrasi (BSN 2006); analisis bilangan iod, metode

titrasi (AOAC 1990); analisis kelarutan (Fardiaz et al. 1992); analisis kadar

minyak tidak terkapsulkan, metode ekstraksi (Shahidi dan Wanasundara 1997);

analisis warna, metode hunter (Hutching 1999); penetapan rendemen (Zilberboim

et al. 1986; Ahn et al. 2007); penetapan efisiensi mikroenkapsulasi (Komari

1997); analisis kestabilan emulsi menggunakan modifikasi metode Yasumatsu et

al. (1972); analisis ukuran partikel dan distribusi dengan particle size analyzer,

metode dynamic light scatter (Tan  Nakajima 2005); analisis sensori, uji

hedonik (Waysima  Adawiyah 2011); pengukuran laju aliran output dan prediksi

ukuran droplet emulsi, dan analisis tekno ekonomi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik Homogenisasi dan Peningkatan Skala Mikroenkapsulat Minyak
Sawit

Lamanya waktu homogenisasi pada kecepatan putar yang sama berpengaruh

pada tingkat kestabilan emulsi (Kailaku et al. 2012). Emulsi diharapkan memiliki

kestabilan yang baik sebelum memasuki tahap pengeringan. Emulsi yang telah

dibuat pada volume tertentu dengan waktu homogenisasi yang berbeda-beda tidak

mengalami pemisahan emulsi. Tingkat kestabilan emulsi tidak diukur secara

langsung, melainkan langsung dilihat pada kadar minyak tidak terkapsulkan pada

produk akhir. Hal ini disebabkan karena apabila emulsi yang terbentuk tidak

stabil, akan ada banyak partikel minyak yang keluar dari matriks, sehingga terjadi

kenaikan kadar minyak tidak terkapsulkan pada mikroenkapsulat minyak sawit.

Kandungan dan retensi karotenoid merupakan parameter utama untuk

menentukan lamanya waktu homogenisasi dan besarnya volume yang dihomo-

genisasi akan berpengaruh terhadap karakter tersebut. Lamanya waktu homo-

genisasi yang dilakukan pada volume pra emulsi memengaruhi kadar karoten pada

mikroenkapsulat minyak sawit. Berdasarkan hasil analisis, terjadi penurunan

kandungan total karoten pada mikroenkapsulat jika dibandingan dengan total

karoten awal olein minyak sawit, yaitu sebesar 516.25 ppm. Mikroenkapsulat

memiliki kandungan total karoten sebesar 256.21–396.52 ppm, seperti terlihat

pada Tabel 1.

Tabel 1 Kadar karoten dan total karoten mikroenkapsulat minyak sawit

Volume
(mL)

Waktu
(menit)

Karoten olein
(ppm)

Karoten mikroenkapsulat
(ppm)

Retensi
karoten ()

250
5

516,25 ± 4,45

396,52 ± 15,90 76,81
10 331,78 ± 66,20 64,27
15 272,37 ± 38,72 52,76

450
5 256,21 ± 14,41 49,63
10 336,41 ± 54,37 65,16
15 371,71 ± 19,38 72,00

900
5 339,62 ± 40,17 65,79
10 356,20 ± 39,36 69,00
15 383,29 ± 24,46 74,25

1800
5 363,99 ± 9,13 70,51
10 316,29 ± 14,78 61,27
15 300,66 ± 17,08 58,24
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Mikroenkapsulasi adalah suatu metode penyalutan suatu komponen aktif

yang berbentuk cair, padat atau gas dengan material bahan penyalut seperti

karbohidrat, protein, maupun lemak (Arshady 1993; Agnihotri et al. 2012). Proses

mikroenkapsulasi pada pembuatan mikroenkapsulat minyak sawit tidak hanya

terjadi ketika proses homogenisasi berlangsung tetapi diduga ketika proses

pengeringan dengan pengering semprot .

Minyak tidak terkapsulkan adalah minyak yang tidak terlindungi secara

sempurna oleh matriks penyalut atau hanya menempel pada dinding bagian luar

penyalut. Tingginya minyak tidak terkapsulkan akan mengakibatkan mikroenkap-

sulat minyak sawit yang dihasilkan tampak berminyak. Apabila pada dinding

bagian luar mikroenkapsulat masih terdapat banyak minyak yang tidak terkap-

sulkan, ada kemungkinan jika mikroenkapsulat mendapatkan tekanan, minyak

yang berada didalam mikroenkapsulat akan keluar. Minyak tidak terkapsulkan

erat kaitannya dengan efisiensi proses penyalutan.

Gambar 2 Kadar minyak tidak terkapsulkan mikroenkapsulat minyak sawit.

Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin lama waktu homogenisasi, maka

kadar minyak tidak terkapsulkan akan menurun. Proses homogenisasi dengan

menggunakan sistem batch memungkinkan untuk digunakan pada skala pilot plan

maupun skala industri. Hal ini disebabkan karena ukuran bejana dapat dibuat

dengan menggunakan perbandingan secara geometrik terhadap ukuran bejana

pada skala laboratorium. Menurut Valentas et al. (1991), perbesaran skala dengan

perbandingan geometrik dapat diterapkan pada proses mixing dan homogenisasi

dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah faktor yang harus

tetap dalam keadaan konstan, ukuran dari rotor stator, kecepatan rotor stator, dan
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waktu yang dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Peningkatan skala dapat

dilakukan dengan menggabungkan percobaan dengan metode statistik. Tidak

menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan penggunaan alat dari batch ke

continous, akan tetapi diperlukan uji coba.

Optimasi Formulasi Minuman Nanoemulsi Minyak Sawit

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan jumlah passing

diatas 5 kali tidak memberikan keuntungan dari sisi pengurangan ukuran partikel

namun sebaliknya terjadi peningkatan ukuran partikel. Oleh sebab itu, untuk tahap

berikutnya pembuatan nanoemulsi minyak sawit yang diproses homogenisasi pada

tekanan 300 Bar hanya menggunakan jumlah pengumpanan balik sebanyak 5

passing.

Solusi formula terpilih, yaitu formula 1 memiliki komposisi nanoemulsi

sebesar 6%, air 83%, dan HFS 10%. Formula ini diprediksikan akan memiliki

kestabilan emulsi sebesar 99,21%, ukuran partikel sebesar 46,68 nm, kadar β-

karoten sebesar 4,99; nilai L sebesar 67,62; dan Hue sebesar 79,80. Formula

terpilih ini memiliki desirability sebesar 0,923 yang artinya formula ini akan

menghasilkan produk yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan target

optimasi sebesar 92,30%. Formula terpilih minuman nanoemulsi yang direkomen-

dasikan oleh program Design Expert 7.0 ini masih memerlukan validasi lebih

lanjut dengan uji laboratorium. Secara keseluruhan (overall) hasil uji rating

hedonik terhadap ketiga atribut sensori memiliki rata-rata 5,40 (agak suka) untuk

minuman nanoemulsi yang disajikan pada suhu dingin dan 4,97 (biasa mendekati

agak suka) untuk minuman nanoemulsi yang disajikan pada suhu ruang. Gambar 3

menyajikan foto produk formula terpilih.

Gambar 3 Minuman nanoemulsi minyak sawit formula terbaik.
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Karakterisasi dan Kajian Pra Peningkatan Skala Produk Nanoemulsifikasi
Dari Minyak Sawit

Gambar 4 menunjukkan nanoemulsi minyak sawit mengalami creaming

selama penyimpanan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Hal ini dapat terlihat

dari terbentuknya lapisan berwarna lebih pekat pada bagian atas sistem emulsi.

Creaming kerap terjadi pada sistem emulsi oil in water disebabkan densitas

droplet yang lebih kecil dibandingkan densitas fase pendispersi. Dalam penelitian

ini, terjadi creaming sebesar 1–2% pada sistem emulsi dalam waktu penyimpanan

30 hari.

Penggunaan emulsifier dengan konsentrasi yang lebih rendah menghasilkan

laju aliran yang lebih tinggi, dengan demikian waktu produksi menjadi lebih

rendah. Namun, penggunaan konsentrasi emulsifier yang lebih rendah akan meng-

hasilkan ukuran droplet yang lebih besar. Dengan demikian, kombinasi yang

optimal antara densitas energi, biaya, dan waktu produksi sangat penting dalam

skala yang lebih besar untuk membuat emulsi dengan karakteristik yang

diinginkan. Pada Gambar 5 disajikan produk nanoemulsi minyak sawit.

Gambar 4 Analisis kestabilan emulsi.

Gambar 5 Produk nanoemulsi minyak sawit.
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Proses Mikroenkapsulasi Minyak Sawit dan Analisis Teknoekonomi pada
Skala Industri

Bahan baku yang digunakan industri mikroenkapsulat minyak sawit adalah

minyak sawit mentah (Crude Palm Oil / CPO) yang selanjutnya dilakukan  proses

pemurnian. Spesifikasi olein disesuaikan dengan SNI 01-2901-2006 tentang

minyak kelapa sawit mentah yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Spesifikasi bahan baku (SNI 01-2901-2006)

Parameter Persyaratan
Warna Jingga kemerah
Kadar air () Maks. 0,5
Kadar asam lemak bebas () Maks. 0,5
Bilangan Iod (g I2/100 g minyak) 5055
Bilangan peroksida (mg/g ekivalen O2) 15

Ketersediaan kelapa sawit di Indonesia cukup melimpah. Produksi kelapa

sawit Indonesia dalam bentuk CPO pun terus meningkat setiap tahunnya. Menurut

data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2012), penggunaan CPO

nasional sebagai berikut: ekspor 52, cooking oil industry 37, margarine

industry 3%, soap industry 3, dan oleo chemical industry 5. Penggunaaan

CPO sebagai komoditas ekspor dapat dialokasikan sebagian untuk pengolahan

produk hilir yang dapat memberikan nilai tambah produk. Mikroenkapsulat

minyak sawit dapat menjadi salah satu alternatif produk hilir dengan meng-

gunakan bahan baku CPO.

Penentuan kapasitas produksi industri mikroenkapsulat minyak sawit

berdasarkan ketersediaan bahan baku yang ada di Indonesia dan belum adanya

produk sejenis dipasaran. Kapasitas produksi industri yang akan dibuat untuk

industri mikroenkapsulat minyak sawit adalah 1 ton CPO/hari atau 300 ton

CPO/tahun sehingga dapat memanfatkan 0,002 dari CPO yang diekspor.

Proses produksi mikroenkapsulat minyak sawit melalui dua tahap, yaitu

pemurnian bahan baku CPO menjadi olein minyak sawit dan pembuatan

mikroenkapsulat minyak sawit. Proses pemurnian yang dilakukan pada penelitian

ini meliputi proses degumming, deasidifikasi, deodorisasi, dan fraksinasi. Fraksi



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

171

yang akan digunakan untuk pembuatan mikroenkapsulat minyak sawit yaitu olein

mengandung karotenoid tinggi.

Mesin yang digunakan dalam proses pembuatan mikroenkapsulat minyak

sawit meliputi mesin pemurnian CPO untuk proses secara kontinu (boiler,

degumming tank, refined and deodorized machine, fractination tank, filter press),

mixer dan homogenizer, pengering semprot (spray dryer). Peralatan yang di-

gunakan, diantaranya tangki penyimpanan CPO, tangki penyimpanan olein

minyak sawit, dan timbangan. Kemasan yang akan digunakan untuk 1 kg produk

mikroenkapsulat minyak sawit, yaitu plastik lapis aluminium foil vakum segel.

Kemasan ini dipilih karena produk mikroenkapsulat minyak sawit memiliki

komponen aktif, yaitu karotenoid yang sensitif terhadap udara atau oksidasi.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis finansial industri

mikroenkapsulat minyak sawit, sebagai berikut:

a. Umur ekonomis proyek selama 10 tahun, berdasarkan umur ekonomis mesin

dan peralatan yang digunakan

b. Kapasitas produksi adalah 1000 kg CPO/hari.

c. Produksi pada tahun pertama sebesar 80, pada tahun ke-2 sebesar 90, dan

pada tahun ke-3 sampai tahun ke-10 sebesar 100

d. Jumlah hari kerja dalam setahun adalah 300 hari, 25 hari dalam satu bulan, dan

12 bulan dalam satu tahun.

e. Nilai sisa mesin dan peralatan adalah 10 dari nilai awal, biaya pemeliharaan

mesin adalah 10% dari nilai awal, bunga modal 12 dan biaya asuransi

sebesar 0,5 dari nilai awal.

f. Umur ekonomis mesin dan peralatan adalah 10 tahun.

g. Discount factor diasumsikan 12

h. Besarnya pajak dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun

2008, pajak penghasilan untuk perusahaan sebesar 25

i. Pembayaran kredit investasi menggunakan metode flat rate

j. Nilai tukar dolar terhadap rupiah adalah 1U$ = Rp.13.599,00

Biaya investasi dibagi menjadi dua, yaitu biaya investasi tetap dan biaya

modal kerja. Biaya investasi tetap, meliputi biaya untuk pembelian mesin dan
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peralatan produksi serta biaya untuk pemasangan fasilitas penunjang. Biaya modal

kerja adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan operasional awal industri

yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam

menentukan modal kerja yaitu account receivable 25 hari, inventory 10 hari, dan

account payable (bahan baku) 25 hari. Account receivable dan account payable

diasumsikan 25 hari sebagai biaya operasional awal untuk 1 bulan, sedangkan

inventory diasumsikan 10 hari sebagai stock bahan baku karena perlu dilakukan

pemesanan bahan baku produksi (terutama Gum Arab dan gelatin).

Produksi mikroenkapsulat minyak sawit membutuhkan biaya investasi

sebesar Rp.8.849.489.950,00 dan biaya modal kerja untuk 25 hari sebesar

Rp.3.185.451.386,47. Rekapitulasi biaya investasi dapat dilihat pada Tabel 3 dan

rincian modal kerja dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3 Rekapitulasi biaya investasi

Deskripsi Total Harga (Rp)
Mesin dan alat 8.807.248.450
Fasilitas penunjang 42.241.500
Total investasi 8.849.489.950

Tabel 4 Rincian modal kerja

Keterangan Hari Total Biaya (Rp)
Account receivable 25 6.572.690.238,73
Inventory 10 2.258.159.234,84
Account payable (bahan baku) 25 (5.645.398.087,10)

Modal kerja 3.185.451.386,47

Sumber pendanaan diasumsikan berasal dari pinjaman bank 100% dengan

bunga kredit sebesar 12% per tahun. Pembayaran modal investasi dilakukan

selama 6 tahun, sedangkan pembayaran modal kerja dilakukan selama 3 tahun.

Metode pembayaran yang digunakan yaitu flat rate. Angsuran modal investasi

sebesar Rp.1.474.914.991,67/tahun dengan bunga Rp.176.989.799,00/tahun.

Angsuran modal kerja sebesar Rp.1.061.817.128,82/tahun dengan bunga

Rp.127.418.055,46/tahun.

Umur ekonomis mesin dan peralatan diasumsikan selama 10 tahun. Asumsi

biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan adalah 10 dari harga awal. Biaya

pemeliharan mesin dan alat dalam proyek sebesar Rp.880.724.845,00 per tahun.
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Asumsi nilai sisa mesin dan peralatan sebesar 10 dari harga awal. Biaya

penyusutan mesin dan alat dalam proyek sebesar Rp.792.652.360,50/tahun. Biaya

bunga modal sebesar 12 dan asuransi sebesar 0,5 sehingga didapatkan total

biaya bunga modal dan asuransi sebesar Rp.605.498.330,94.

Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap

merupakan biaya yang jumlahnya akan selalu tetap walaupun intensitas volume

kegiata berubah, sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya akan

berubah dengan perubahan intensitas volume kegiatan. Total biaya tetap sebesar

Rp.2.422.875.536,44 dan total biaya variabel sebesar Rp.69.279.199.795,16

sehingga total biaya produksi yang dibutuhkan untuk industri mikroenkapsulat

minyak sawit dalam satu tahun sebesar Rp.71.702.075.331,60. Rekapitulasi biaya

produksi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Rekapitulasi biaya produksi

Deskripsi Biaya total/tahun (Rp)
Biaya tetap
Gaji tenaga kerja tak langsung 144.000.000,00
Biaya pemeliharaan 880.724.845,00
Biaya penyusutan 792.652.360,50
Biaya bunga modal dan asuransi 605.498.330,94
Subtotal 2.422.875.536,44
Biaya variabel
Gaji tenaga kerja langsung 270.000.000,00
Biaya bahan baku 67.744.777.045,16
Biaya kemasan 754.062.750,00
Biaya utilitas 510.360.000,00
Subtotal 69.279.199.795,16
Total biaya 71.702.075.331,60

Produksi mikroenkapsulat minyak sawit dengan bahan baku 1000 kg CPO

per hari akan  menghasilkan 1.259,99 kg mikroenkapsulat/hari atau 377.998,06

kg/tahun. Total biaya produksi selama setahun sebesar Rp.71.702.075.331,60,

sehingga didapatkan biaya pokok produksi sebesar Rp.189.689,00/kg mikro-

enkapsulat. Persentase keuntungan ditetapkan sebesar 10, sehingga harga

produk menjadi Rp.208.657,90 per kg dan dikenakan pajak pertambahan nilai

10%, sehingga didapatkan harga jual produk sebesar Rp.230.000,00/kg.
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Laporan laba rugi menunjukkan bahwa pada tahun pertama, industri

mikroenkapsulat minyak sawit memperoleh laba bersih sebesar

Rp.3.938.692.624,03, laba pada tahun ke-2 sebesar Rp.4.658.173.783,58, dan laba

bersih pada tahun ke-3 sampai ke-10 sebesar Rp.5.377.654.943,13 pada setiap

tahunnya. Kenaikan laba bersih pada tiga tahun pertama disebabkan kapasitas

produksi yang meningkat, yaitu pada tahun pertama kapasitas produksi sebesar

80, tahun ke-2 sebesar 90, namun dari tahun ke-3 sampai ke-10 kapasitas

produksi sebesar 100 atau maksimum. break even point atau titik impas adalah

titik di mana total biaya produksi sama dengan penerimaan. Nilai BEP yang

diperoleh yaitu 95.469,03 kg atau Rp.19.920.367.597,98. Kriteria kelayakan

investasi dapat dihitung setelah proyeksi arus kas ditentukan. Kriteria kelayakan

bisnis yang digunakan yaitu, Net Present Value (NPV), Internal Rate of return

(IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), dan Pay Back Period (PBP). Hasil

perhitungan kelayakan investasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil perhitungan kriteria kelayakan investasi

Parameter Nilai
NPV (Rp) 5.710.900.422,19
IRR () 18.49
Net B/C 1.53
PBP (tahun) 4.43

Nilai NPV yang diperoleh yaitu Rp.5.710.900.422,19. Hasil analisis menun-

jukkan bahwa nilai NPV lebih besar dari 0, artinya industri mikroenkapsulat

minyak sawit layak untuk didirikan. Nilai IRR atau tingkat pengembalian internal

adalah kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan pengembalian. Nilai IRR

yang diperoleh, yaitu 18,49. Berdasarkan nilai IRR nya maka proyek ini layak

dilaksanakan karena lebih tinggi dari bunga bank (12). Kriteria kelayakan

investasi juga ditentukan oleh nilai net B/C. Nilai net B/C untuk proyek ini

sebesar 1,53, artinya proyek layak untuk direalisasikan karena memiliki nilai lebih

dari satu. PBP merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan

seluruh modal suatu investasi, yang dihitung dari aliran kas bersih. Hasil analisis

menunjukkan bahwa PBP industri mikroenkapsulat minyak sawit sebesar 4,43

tahun atau 4 tahun 5 bulan.
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Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat perubahan parameter aspek

finansial terhadap keputusan yang dipilih. Variabel yang digunakan dalam analisis

sensitivity, yaitu kenaikan harga bahan baku (CPO) dan penurunan kapasitas

produksi. Analisis sensitivitas dilakukan pada prakiraan kenaikan harga bahan

baku CPO 20 dan 30%, penuruan kapasitas produksi sebesar 10 dan 20%, serta

kombinasi kenaikan harga bahan baku CPO 30% dengan penurunan kapasitas

produksi 20%. Sensitivitas investasi diukur berdasarkan perubahan nilai NPV,

IRR, Net B/C Ratio dan PBP. Grafik hasil perhitungan NPV, IRR, Net B/C, dan

PBP terhadap kenaikan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 69. Grafik hasil

perhitungan NPV, IRR, Net B/C, dan PBP terhadap penurunan kapasitas produksi

dapat dilihat pada Gambar 1013.

Hasil analisis sensitivitas bila terjadi kombinasi kondisi kenaikan harga

bahan baku CPO 30% diikuti dengan penurunan kapasitas produksi 20, maka

nilai NPV Rp.(5.416.204.706,32), IRR 5,10, Net B/C 0,56, dan PBP 8,36. Hasil

menunjukkan bahwa pada kombinasi kondisi tersebut, proyek sudah tidak layak

dilaksanakan.

Gambar 6 Hasil perhitungan NPV terhadap kenaikan harga bahan baku.

Gambar 7 Hasil perhitungan IRR terhadap kenaikan harga bahan baku.
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Gambar 8 Hasil perhitungan Net B/C terhadap kenaikan harga bahan baku.

Gambar 9 Hasil perhitungan PBP terhadap kenaikan harga bahan baku.

Gambar 10 Hasil perhitungan NPV terhadap penurunan kapasitas produksi.

Gambar 11 Hasil perhitungan IRR terhadap penurunan kapasitas produksi.
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Gambar 12 Hasil perhitungan Net B/C terhadap penurunan kapasitas produksi.

Gambar 13 Hasil perhitungan PBP terhadap penurunan kapasitas produksi.

KESIMPULAN

Formula mikroenkapsulat dengan bahan penyalut maltodekstrin, gum arab

dan gelatin dapat digunakan pada produksi mikroenkapsulat dalam skala lebih

besar. Peningkatan skala volume bahan tidak memengaruhi karakteristik dari

mikroenkapsulat minyak sawit secara signifikan. Lamanya waktu homogenisasi

akan memengaruhi kandungan minyak tidak terkapsulkan dan dan efisiensi proses

mikroenkapsulasi.

Formula minuman nanoemulsi minyak sawit yang terpilih adalah campuran

dari larutan stok nanoemulsi 6, air 83, dan HFS 10. Formula tersebut memi-

liki nilai prediksi kestabilan emulsi sebesar 99,22; ukuran partikel (d50) sebesar

46,68 nm; kadar β-karoten sebesar 4,99 ppm; kecerahan warna (L) sebesar 67,62;

dan Hue sebesar 79,80. Uji organoleptik terhadap minuman nanoemulsi minyak

sawit menunjukkan rata-rata panelis lebih menyukai minuman nanoemulsi minyak

sawit yang disajikan pada suhu dingin.
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Semakin besar tekanan yang digunakan, emulsi yang dihasilkan akan

memiliki ukuran partikel yang semakin kecil dan semakin stabil, namun dapat

mereduksi kadar karotenoid yang terdapat dalam emulsi. Penggunaan emulsifier

dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mereduksi ukuran partikel

dan membuat emulsi menjadi lebih stabil.

Pengembangan produk mikroenkapsulat minyak sawit menjadi industri

dengan kapasitas 1.000 kg CPO/ hari akan menghasilkan 1.255,99 kg

mikroenkapsulat/hari atau 377.998,06 kg mikroenkapsulat/tahun, membutuhkan

biaya investasi sebesar Rp.8.849.489.950,00 dan modal kerja sebesar

Rp.3.185.451.386,47. Pada harga jual Rp.230,000.00/kg diperoleh keuntungan

10 dan BEP akan dicapai pada skala produksi 95.469,03 kg/tahun atau setara

dengan pendapatan Rp19.920.367.597,98/ tahun. Kelayakan investasi diperoleh

nilai NPV sebesar Rp.5.710.900.422,19, IRR mencapai 18,49, Net B/C 1,53 dan

PBP selama 4 tahun 5 bulan. Keseluruhan kriteria tersebut menunjukkan bahwa

industri mikroenkapsulat minyak sawit layak untuk didirikan.
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ABSTRAK

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran
udara, debu jatuh (dustfall) dan partikel tersuspensi (total suspended particulate)
merupakan parameter penting kualitas udara ambien. Faktor emisi (emission factor)
kedua parameter strategis tersebut saat ini belum tersedia di Indonesia. Tujuan penelitian
adalah menentukan faktor emisi debu jatuh dan partikel tersuspensi dari berbagai jenis
tanah di Pulau Jawa yang langsung bisa diimplementasikan secara sederhana dan praktis.
Tahapan penelitiannya adalah penelitian awal, kompilasi data dokumen publik,
pengukuran bangkitan debu jatuh dan partikel tersuspensi dari model lahan terbuka skala
laboratorium, pengukuran konsentrasi debu jatuh dan partikel tersuspensi di lahan
terbuka, serta penyusunan faktor emisi. Sampel berasal dari Bogor, Yogyakarta,
Kuningan, Madiun, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, dan Sumedang. Peralatan yang
dipakai adalah terowongan (tunnel), dustfall canister [AS-2011-1], oven, timbangan
analitik [OHAUS], termometer, kertas saring 20µ dan 10µ [Whatmann], spreadsheet
debu jatuh, High Volumetric Air Sampler (HVAS) [Staplex TFIA-2], dan pencatat waktu.
Penelitian telah menghasilkan faktor emisi bangkitan debu jatuh dan partikel tersuspensi
yang berbentuk persamaan matematika sederhana dari berbagai jenis tanah di Pulau Jawa
yang mencakup faktor kecepatan angin, kadar air tanah, dan tutupan lahan. Faktor emisi
tersebut siap untuk diimplementasikan di Pulau Jawa dengan hanya memasukkan nilai
dari ketiga faktor yang memengaruhinya.

Kata kunci: debu jatuh, faktor emisi, partikel tersuspensi, tanah, udara ambien.

ABSTRACT

According to Governmental Regulation No. 41/1999 pertaining on Air Pollution Control,
dustfall and suspended particulate are important ambient air quality parameters. Emission
factor for these parameters is not available in Indonesia yet. The objectives of the
research were to determine emission factors for those parameters generated from various
soil types in Java Island, Indonesia, that can be implemented simply in the field directly.
The research steps were preliminary research, a compilation of data from the public docu-
ment, measurement of dustfall and suspended particulate generation from a land model in
laboratory scale, measurement of dustfall and suspended particulate generation in the
field and finally, determination of emission factor for both parameters. Samples were
originated from Bogor, Yogyakarta, Kuningan, Madiun, Sukabumi, Karawang, Tasikma-
laya, and Sumedang Municipalities. Instruments used were tunnel, dustfall canister [AS-
2011-1], oven, analytical balance [OHAUS], thermometer, filter paper 20µ and 10µ
[Whatmann], dustfall spreadsheet, High Volumetric Air Sampler (HVAS) [Staplex TFIA-
2], and timer. Research series has resulted in emission factors expressed in simple mathe-
matical equations that contain influencing factors such as wind speed, soil moisture con-
tent, and vegetation cover. The emission factors are now ready to implement in the field.

Keywords: ambient air, dustfall, emission factor, soil, suspended particulate.
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PENDAHULUAN

Debu jatuh (dustfall) dan total partikel tersuspensi (total suspended

particulate, TSP) merupakan dua komponen sangat penting dari parameter

kualitas udara ambien (udara luar ruang/outdoor). Keduanya merupakan

parameter yang wajib diukur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun

1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam jumlah tertentu yang relatif

rendah, keduanya tidak menimbulkan efek negatif. Namun demikian, bila

keberadaannya dalam udara ambien melebihi baku mutu akan menimbulkan efek

negatif yang serius, beragam dan merugikan, baik dari segi ekonomi maupun dari

aspek lingkungan. Contoh penyakit yang timbul karenanya antara lain adalah

asma (Zhou 2010) sedangkan jenis kerugian yang terbukti timbul adalah

penurunan jarak pandang (Zhou 2010) dan gangguan ekosistem (McTainsh &

Strong 2007).

Permasalahan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan pengelolaan

kualitas udara di Indonesia dewasa ini adalah dalam hal menentukan konsentrasi

debu jatuh dan partikel tersuspensi (TSP) dalam udara ambien di suatu lokasi

sebagai akibat adanya berbagai macam kegiatan manusia, seperti pertambangan,

transportasi, pembukaan lahan, pembangunan kawasan perumahan, konversi

lahan, pengolahan tanah, penggundulan hutan, dan lain sebagainya. Permasalahan

ini timbul karena ketiadaan data mengenai besarnya bangkitan (generation) debu

dan TSP yang berasal dari permukaan lahan yang ada di Indonesia serta sebagai

akibat dari bermacam-macam kegiatan manusia. Sementara waktu ini, taksiran

bangkitan debu jatuh dan TSP di Indonesia menggunakan persamaan empiris dari

Niemeier et al. (2000) yang berasal dari California (USA) yang tidak sesuai

dengan kondisi di Indonesia.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penelitian yang ditujukan untuk

memperoleh faktor emisi debu jatuh dan partikel tersuspensi menjadi sangat

penting peranannya, mengingat hasil yang diperoleh bisa dijadikan sebagai acuan

nasional oleh berbagai pihak dalam mengambil kebijakan pengendalian kualitas

lingkungan. Berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini antara lain adalah

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) termasuk Badan Lingkungan
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Hidup (BLH), dan Badan Pengendalian Lingkugan Hidup Daerah (BPLHD)

sebagai pihak pemegang otoritas pengelolaan lingkungan hidup, pemrakarsa

kegiatan pertambangan, pekerjaan umum serta instansi yang wajib menyajikan

informasi perkiraan dampak yang timbul dari kegiatan pembangunan serta

akademisi dan konsultan lingkungan yang melaksanakan kajian ilmiah perubahan

kualitas lingkungan yang akan terjadi karena kegiatan pembangunan.

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Mengukur konsentrasi

debu jatuh (dustfall) dan partikel tersuspensi (TSP) dalam udara ambien pada

model lahan terbuka dengan sepuluh jenis tanah dari berbagai lokasi yang berbeda

pada berbagai tingkat kadar air dan kecepatan angin dalam skala laboratorium; 2)

Mengukur konsentrasi debu jatuh (dustfall) dan partikel tersuspensi (TSP) dalam

udara ambien diatas lahan dengan jenis tanah berbeda di Pulau Jawa; dan 3) Me-

nyusun faktor emisi bangkitan debu jatuh (dustfall) dan partikel tersuspensi (TSP)

dalam udara ambien untuk jenis-jenis tanah tersebut di Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Bahan yang diperlukan dalam tahap awal penelitian adalah contoh udara

ambien yang berlokasi di tempat terbuka dengan derajat bukaan obstacles sebesar

minimum 120°. Lokasi penelitian awal adalah tempat-tempat (lahan) terbuka yang

hampir tidak mempunyai tutupan vegetasi (maksimum tutupan 5%) atau tanpa

vegetasi sama sekali. Peralatan yang dipakai adalah Dustfall canister [Model AS-

2011-1], oven atau stabilization chamber [Model ASS-01-2011], pencatat waktu,

timbangan analitik [OHAUS; Adventurer Pro], termometer [Normal temperature;

0100 °C], kertas saring 20µ, dan program perhitungan (spreadsheet) debu jatuh

[© Arief Sabdo Yuwono, 2012]. Peralatan yang diperlu-kan adalah Hi-Volumetric

Air Sampler (HVAS) [Staplex-USA TFIA-2], oven atau stabilization chamber

[Model ASS-01-2011], pencatat waktu, timbangan analitik [OHAUS; Adventurer

Pro], termometer [Normal temperature; 0100 °C], dan kertas saring 10µ

[Whatmann #41].

Sampel yang berasal dari lapangan dibawa ke laboratorium dan diatur

penempatannya dalam sebuah naungan buatan berupa terowongan atau tunnel.
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Peralatan utama yang dipasang pada tunnel tersebut mencakup blower dan air

velocity meter, termometer, dan pengukur kadar air tanah. Bahan dan peralatan

yang dipergunakan adalah sebidang tanah dalam tunnel seluas 5,8 m2; tebal 3 cm.

Sampel tanah berasal dari lapangan. Sampel mencakup jenis tanah berbeda yang

berasal dari Pulau Jawa. Peralatan yang dipakai adalah Wind velocity

mete/Anemometer [Lutron AM-4201]; Termometer [Normal temperature; 0

100 °C]; Pengukur kadar air tanah (Soil moisture tester) [OGA Model TA-5];

Blower dengan pengaturan flowrate [Maspion JT-2101-T]; Generator listrik (gen-

set) [Fuji 220V; 10A;2200 W]; Dustfall canister [Model AS-2011-1]; Hi-Vol Air

Sampler (HVAS) [Staplex-USA TFIA-2]; Tangki air [Penguin 600 l], selang air

[Ø ⅜”] dan sprinkler.

Kecepatan angin dalam tunnel diatur sehingga berada dalam selang yang

sesuai dengan kecepatan angin udara ambien yang terjadi di Indonesia. Tata letak

sampel di dalam tunnel beserta peralatan pengkondisinya dan peralatan pengukur

debu jatuh dan TSP disajikan dalam Gambar 1. Bagan alir percobaan disajikan

dalam Gambar 2.

Gambar 1 Percobaan pengukuran debu jatuh dan TSP dalam tunnel.

Tempat penelitian adalah lokasi terpilih yang spesifik sesuai dengan asal

tanah di Pulau Jawa, yaitu Kab. Bogor (Inceptisol dan Ultisol), Kab. Kuningan

(Andisol), Kab. Karawang (Entisol), Kab. Ngawi (Vertisol), Kab. Gunung Kidul

dan Kab. Sukabumi (Regosol). Metode penelitian yang ditempuh disajikan pada

Gambar 3 di mana didalamnya tercantum survei pemilihan lokasi dan penyiapan

tapak penelitian, instalasi (pemasangan) peralatan, percobaan pengukuran bang-
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kitan debu jatuh dan TSP. Faktor emisi yang disusun dari semua rangkaian

penelitian tersebut merupakan indikator capaian akhir dari keseluruhan penelitian

ini.

Gambar 2 Bagan alir pengukuran konsentrasi debu jatuh dan TSP dalam tunnel.

Gambar 3 Tahap penelitian pengukuran debu jatuh dan TSP di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil terpenting dari pengukuran di lapangan dan percobaan dalam tunnel

adalah bangkitan debu jatuh dan partikel tersuspensi dalam udara ambien dari

berbagai jenis tanah di Pulau Jawa. Hasil ini kemudian diolah menjadi bentuk

umum berupa model matematika sederhana yang didalamnya tercakup faktor-
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faktor terpenting yang memengaruhi kuantitas bangkitan debu jatuh dan partikel

tersuspensi, yaitu jenis tanah, kecepatan angin, kadar air tanah, dan tutupan lahan.

Faktor emisi bangkitan debu jatuh dan TSP yang dipengaruhi oleh kecepatan

angin dan kadar air tanah pada tanah Inceptisol dapat dilihat pada persamaan (1)

dan (2) sebagai berikut (Amaliah et al. 2013):

einc.DF = 0,54 (23,7 – 47,6V + 30,71V2) + 0,45 (50,81 – 2,79M + 0,04 M2) (1)

einc.SP = 0,51 (30,75 + 90,49V) + 0,49 (731,8 – 19,78M) (2)

Keterangan:

einc.DF = faktor emisi debu jatuh dari tanah Inceptisol (ton/km2.bulan)

einc.SP = faktor emisi TSP dari tanah Inceptisol (µg/Nm3)

V = kecepatan angin (m/dt)

M = kadar air tanah (%).

Faktor emisi bangkitan debu jatuh dan TSP pada tanah Ultisol dapat dilihat pada

persamaan (3) dan (4) sebagai berikut:

eult.DF = 0,51 (95,10 – 213,4V + 125,8 V2) + 0,49 (66,09 – 2,291M) (3)

eult.SP = 0,57 (95,10 – 213,4V + 125,8 V2) + 0,43 (66,09 – 2,291M) (4)

Keterangan:

eult.DF = faktor emisi debu jatuh dari tanah Inceptisol (ton/km2.bulan)

eult.SP = faktor emisi TSP dari tanah Ultisol (µg/Nm3).

Faktor emisi bangkitan debu jatuh dan TSP pada tanah Andisol dapat dilihat pada

Persamaan (5) dan (6) sebagai berikut:

eand.DF = 0,59 (152,6 – 333,3V + 184,9V2) + 0,41 (827,4 – 62,21M + 1,174M2) (5)

eand.SP = 0,39 (-1617 + 1970V) + 0,61 (4497 – 128,1M) (6)

Keterangan:

eand.DF = faktor emisi debu jatuh dari tanah Andisol (ton/km2.bulan)

eand.SP = faktor emisi TSP dari tanah Andisol (µg/Nm3).

Faktor emisi bangkitan debu jatuh dan TSP pada tanah Entisol disajikan pada

persamaan (7) dan (8) sebagai berikut:

eent.DF = 0,60 (120,5 – 258,5V + 146,9 V2) + 0,40 (110,6 – 3,751M) (7)

eent.SP = 0,51 (74,85 + 104,3V) + 0,49 (765,4 – 18,64M) (8)

Keterangan:

eent.DF = faktor emisi debu jatuh dari tanah Entisol (ton/km2.bulan)
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eent.SP = faktor emisi TSP dari tanah Entisol (µg/Nm3).

Faktor emisi bangkitan debu jatuh dan TSP yang dipengaruhi oleh kecepatan

angin dan kadar air tanah pada tanah Vertisol dapat dilihat pada persamaan (9)

dan (10) sebagai berikut:

ever.DF = 0,58 (14,88 + 18,72V + 13,04V2) + 0,42 (154,9 – 7,92M + 0,106M2) (9)

ever.SP = 0,45 (-62,84 + 129,8V) + 0,55 (667,0 – 16,57M). (10)

Keterangan:

ever.DF = faktor emisi debu jatuh dari tanah Vertisol (ton/km2.bulan)

ever.SP = faktor emisi TSP dari tanah Vertisol (µg/Nm3).

Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan angin, bangkitan

debu jatuh dan TSP yang terbentuk semakin tinggi pula. Hal ini sesuai dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh Fecan et al. (1999) bahwa peningkatan kadar

air tanah meningkatkan kekuatan kohesif antara partikel tanah, sehingga

diperlukan kecepatan angin yang lebih tinggi untuk mengangkat fraksi-fraksi

halus dari permukaan tanah dalam kondisi basah tersebut. Selain itu, menyangkut

aspek vegetasi, daerah dengan curah hujan dan cakupan vegetasi rendah

menghasilkan debu jatuh tinggi (Shang et al. 2012).

Adanya korelasi negatif antara bangkitan debu jatuh dan persentase tutupan

lahan sesuai dengan penelitian Yan et al. (2011) bahwa tutupan vegetasi dapat

meningkatkan ambang batas kecepatan angin dalam menghasilkan bangkitan debu

jatuh dari permukaan tanah sehingga semakin tinggi persentase tutupan lahan

akan semakin rendah bangkitan debu jatuh yang terbentuk. Selain itu, berdasarkan

penelitian Smith dan Lee (2003), dampak erosi angin terhadap produksi debu

jatuh dari permukaan tanah meningkat dengan menurunnya tutupan vegetasi dan

meningkatnya kekeringan tanah.

Khusus untuk tanah jenis Regosol, hubungan yang diperoleh antara debu

jatuh hasil pengukuran dan debu jatuh hasil perhitungan dengan menggunakan

model disajikan dalam Gambar 4 (Azmi et al. 2015).
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Gambar 4 Hubungan antara konsentrasi debu jatuh dari tanah Regosol hasil pengukuran
dan perhitungan dengan model persamaan polinomial untuk Kec. Gunung
Sindur (a);  Pantai Pelabuhan Ratu (b); Gumuk Pasir Parangkusumo (c).
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Dalam atmosfer yang tenang partikulat berukuran kecil (PM10 dan PM2.5)

membutuhkan waktu harian sampai dengan tahunan untuk mengendap dan dapat

menempuh jarak lebih dari 1.000 km, tetapi dapat dicuci oleh hujan dengan sangat

cepat (Kruell et al. 2013). Distribusi ukuran, komposisi, dan bentuk partikulat di

udara akan memengaruhi dampak partikulat tersebut terhadap lingkungannya

(Formenti et al. 2011). Ukuran partikel debu jatuh yang tidak lebih kecil dari 2,5

µm dan 10 µm pada jenis tanah regosol dari Gumuk Pasir Parangkusumo

memungkinkan tidak terikatnya racun pada bangkitan debu jatuh. Cazier et al.

(2011) menyebutkan bahwa PM2,5 memiliki luas permukaan yang besar, sehingga

racun, termasuk hidrokarbon polisiklik aromatik (PAH) dan logam berat dapat

diserap ke permukaannya. Organ seperti paru-paru, jantung, sel-sel, dan DNA

dapat rusak oleh racun ini. Masih et al. (2010) menyatakan bahwa, total PAH

menempel pada partikulat yang berukuran kurang dari 10 µm.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1)

Kecepatan angin berkorelasi positif dengan bangkitan debu jatuh, sedangkan

kadar air tanah dan tutupan lahan berkorelasi negatif dengan bangkitan debu jatuh,

dan 2) Faktor emisi debu jatuh dan partikel tersuspensi telah selesai disusun dan

hasilnya siap diimplementasikan di lapangan.
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KEMASAN BERINDIKATOR SEBAGAI PEMANTAU
KUALITAS PEMPEK

(Indicator Packaging for Monitoring the Quality of Pempek)

Endang Warsiki1*), Mulyorini Rahayuningsih1), Liesbetini Haditjaroko1),
Melati Pratama1)

1)Dep. Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB

ABSTRAK

Pempek adalah salah satu produk olahan ikan yang banyak digemari. Sayangnya produk
ini sangat rentan terhadap kerusakan karena mikroorganisme. Kerusakan ini tidak kasat
mata dan sulit untuk dipantau dengan indera biasa. Mikroorganisme pembusuk ini
biasanya bersifat patogen dan membahayakan kesehatan manusia. Sebuah label indikator
kerusakan pangan dapat direkatkan pada kemasan pempek untuk memonitor dan
memprediksi umur simpan produk ini. Label ini dibuat dari agen pengubah warna yang
bekerja berdasarkan perubahan pH. Penyimpanan pempek selama 48 jam pada suhu
ruang telah menunjukkan perubahan warna label dari merah (ketika produk masih segar)
menjadi kuning (ketika produk sudah rusak) dengan perubahan nilai kroma hue dari 68,93
menjadi 88,89. Pada kondisi ini pH pempek turun dari 7,67 ketika segar dan menjadi 6,20
ketika rusak dengan jumlah bakteri dominan naik dari 64 menjadi 354.242 koloni/g.
Lebih lanjut, rata-rata tingkat kesukaan aroma turun dari 2,4 menjadi 1,1 selama 48 jam
penyimpanan tersebut.

Kata kunci: kemasan indikator, kualitas pempek, perubahan warna.

ABSTRACT

Pempek is one of many people favorite food. However, this product is easily spoiled due
to the microorganism. This spoiled is too difficult to identify by naked, eyes, even so,
once this product is consumed, it would be caused such dangerous health problem to the
consumers. A packaging with color indicator label could be used to store the Pempek for
monitoring and predicting the quality of the product. Once the bacteria growth in a certain
number of colonies, and the color of the label in the packaging will turn and it will inform
the consumer how good the quality of the product inside. The label was produced by such
agent of color and base on pH change. The result showed that the label color changed
from red when the pempek was fresh and turn to yellow when the pempek was spoiled
with chroma value of oHue from 68,93 to 88,89. The condition would be followed by
decreasing the pH of product from 7,67 (fresh) to 6,20 (spoiled) with a number of
dominant bacteria increased from 64 to 354.242 colonies/g. The organoleptic test has
resulted on the decreasing of consumer preference from 2,4 to 1,1 point after 48 hours of
storage at room temperature.

Keywords: color changing, indicator packaging, pempek quality.

PENDAHULUAN

Pempek adalah panganan khas Palembang berbahan ikan dan tepung tapioka

yang dilengkapi dengan berbagai bumbu. Produk ini banyak digemari, tidak hanya
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dalam negeri tetapi juga luar negeri. Potensi pengembangan produk ini masih

terbuka luas bahkan untuk keperluan ekspor. Sayangnya, pempek adalah media

yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme, apalagi jika suhu penyimpanan

tidak dikendalikan dengan baik. Bakteri patogen yang berbahaya seperti

Salmonella (Warsiki et al. 2014a), Staphylococcus (Warsiki et al. 2014b), dan E

coli (Rahayu & Nurwitri 2012) dapat tumbuh pada produk pempek ini dan

membahayakan kesehatan. Bakteri in akan memproduksi racun dan keracunan

enterotoksin dari Staphylococcus aureus, tidak jarang dapat menyebabkan

kematian bagi manusia.

Sebagaimana produk pangan yang lain, kesegaran dan kualitas pempek

harus dipastikan baik sampai pempek berada ditangan konsumen. Oleh karena itu,

kualitas harus dimonitor sejak pempek diolah, dikirim, di dispay, dan disimpan.

Identifikasi kualitas pempek sejauh ini hanya dilakukan secara indera dari aroma

dan penampakan produk. Identikasi dengan cara ini dirasa kurang memadai

apalagi bila terdapat bakteri patogen pada produk. Keberadaan mikrob pada

pempek tidak kasat mata. Di sisi lain, BPOM telah menetapkan bahwa keberadaan

bakteri patogen pada pangan harus negatif (BPOM 2009). Oleh karena itu, penja-

minan kesegaran dan kualitas pempek dari cemaran mikroorganisme menjadi

sangat penting.

Sebuah kemasan berindikator warna dapat digunakan untuk penjaminan

kualitas dan kesegaran pempek ini. Kemasan ini mampu memberikan informasi

tentang kualitas produk didalamnya. Informasi dilakukan dengan cara melihat

warna label yang ditempelkan pada kemasan tersebut. Perubahan warna yang

terjadi sangat jelas sehingga mudah dilihat dengan mata. Kemasan ini sangat

sesuai untuk kebutuhan produsen pempek dan juga pemenuhan tunturan

konsumen akan penjaminan kualitas produk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kemasan cerdas dalam

memonitor kualitas pempek dalam kemasan. Lebih lanjut penelitian ditujukan

untuk melihat perubahan warna label dalam kaitannya dengan kualitas pempek

yang direpresentasikan dengan nilai pH dan jumlah koloni bakteri dominan pas

pempek dan uji organoleptik.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

194

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pempek lenjer, manitol,

agar bubuk, susu cair, tapioka, NaCl, dan phenol red. Bahan uji meliputi Baird

Parker Agar, egg yolk, Bismuth Sulfite Agar, Triple Sugar Ion Agar, Salmosis Salt

Agar, Brilliant Green Lactose Bile Broth, Lauryl Tryptose Broth, EC Broth,

MRVP Broth, dan pereaksi lainnya. Alat yang digunakan meliputi cawan petri,

Chromameter CR-400, pH meter merek ATC, gas analyzer Lancom IV, mika

(PVC), plastik LDPE (Low Density Polyethylene), plastik nilon, dan sealer.

Pembuatan Label Indikator

Persiapan Sampel

Sampel disiapkan dengan mengemas pempek ke dalam kemasan indikator,

Pempek diletakkan ke dalam plastik mika dan dikemas menggunakan plastik

nilon. Label indikator direkatkan pada permukaan kemasan bagian dalam dengan

jarak 2 cm dari pempek untuk menghindari kontak label dengan pempek. Pempek

yang telah berkemas label disimpan pada suhu ruang (30–32 oC). Pengamatan

dilakukan pada lama penyimpanan 8, 16, 24, dan 48 jam dengan 0 jam sebagai

kontrol. Parameter yang diuji adalah perubahan warna label dengan mengukur

nilai oHue dan chroma dan pengukuran kemunduran mutu pempek yang diukur

dengan nilai pH, jumlah koloni, dan organoleptik.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

195

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Warna Label

Warna label dijadikan indikator penurunan kualitas pempek selama

penyimpanan. Perubahan warna label direpresentasikan dalam hue dan chroma.

Label yang diujikan pada pempek mengalami perubahan warna selama penyim-

panan. Perubahan warna label dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Perubahan warna label selama penyimpanan.

Perubahan warna label dari merah menjadi kuning yang direpresentasikan

dengan peningkatan nilai hue label. Grafik peningkatan hue dapat dilihat pada

Gambar 2.

Gambar 2 Grafik nilai hue dan chroma label selama penyimpanan.

Hutchings (1999) menyatakan daerah kisaran warna kromatisitas merah

sebesar 18o dan kuning sebesar 126o. Semakin mendekati 126o, label akan sema-

kin berwarna kuning. Pergerakan warna label dimulai pada kuadran I dapat dilihat

pada Gambar 3.
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Gambar 3 Diagram kromatisitas hue dan chroma.

Nilai hue awal untuk label adalah 68,93o yang menunjukkan warna merah

pada label indikator. Semakin lama penyimpanan pempek, maka ohue semakin

bergerak menuju ke kiri (kuadran II) yang menandakan bahwa terjadinya

perubahan warna label menjadi kuning. Ibrahim et al. (2015) menyatakan

perubahan agen perubah warna disebabkan perubahan pH. Nilai pH 6,5 agen akan

berwarna kuning dan 8,1 akan berwarna merah, semakin mendekati pH 6,5 warna

akan menjadi semakin kuning dan ohue semakin meningkat. Namun, pada lama

penyimpanan ke-48 chroma label mengalami penurunan. Hal itu disebabkan

adanya pertumbuhan mikrob pada label. Pertumbuhan mikrob pada label

menimbulkan koloni-koloni berwarna putih pada label (Harris et al. 2002)

sehingga memudarkan warna label.

Penurunan Kualitas Pempek

Terbentuknya gas asam di dalam kemasan pempek merupakan indikator

terjadinya penurunan kualitas pempek. Gas asam yang terbentuk juga merupakan

tanda adanya pertumbuhan bakteri dan akan memengaruhi keasaman pempek.

Berdasarkan hasil penelitian, bakteri dominan yang mengkontaminasi pempek

adalah S. aureus (Pratama et al. 2015). Pada pengamatan ini keberadaan bakteri

patogen lain seperti Salmonella dan E coli adalah nol.

Kontaminasi dapat terjadi saat proses pengolahan maupun pengemasan

melalui udara, debu, peralatan, dan tangan yang terinfeksi S. aureus. Pertumbuhan

S. aureus pada pempek disebabkan karena bakteri ini memiliki sifat fisiologis
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yang lebih sesuai dibanding bakteri lainnya, yaitu bersifat anaerobik fakultatif,

tahan terhadap garam tinggi (20%), dapat hidup pada selang pH 4‒10 dan suhu

6‒48,5 oC (Magdevis et al. 2012). Grafik pertumbuhan bakteri pada pempek dapat

dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Grafik pertumbuhan bakteri S. aureus pada pempek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan bakteri yang

semakin meningkat dari 64 menjadi 354.242 koloni/g pada lama penyimpanan

hingga 48 jam yang menyebabkan penurunan pH pempek dari 7,67 menjadi 6,20.

Penurunan pH pempek akan memengaruhi tingkat kesukaan konsumen terutama

aroma. Grafik korelasi pH pempek terhadap tingkat kesukaan konsumen dapat

dilihat pada Gambar 5.

Ketidaksukaan konsumen terhadap aroma pempek disajikan pada Gambar 5

di mana mulai terjadi kerusakan pada lama penyimpanan 19 jam dengan tingkat

kesukaan konsumen 1,94 (mendekati tidak suka). Pada titik ini pH pempek adalah

6,49 dengan jumlah bakteri 4.282 koloni/g dan hue label 77,78 (kekuningan).

Selanjutkan Gambar 6 menunjukkan aplikasi label berindikator sebagai pemantau

kualitas pempek dengan perubahan warna label dari merah-oranye-kuning..



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

198

Keterangan skala hedonik: 3= sangat suka; 2= suka; 1= tidak suka

Gambar 5 Grafik penurunan pH label memengaruhi kesukaan konsumen terhadap aroma
pempek.

Gambar 6 Kemasan berindikator warna sebagai pemantau kualitas pempek.

KESIMPULAN

Label indikator dapat bekerja untuk memantau kualitas pempek melalui

perubahan warna merah-oranye-kuning. Perubahan warna ini dinyatakan dengan
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nilai Hue masing-masing sebesar 68,93; 77,78; dan 88,89.  Ketika label berwarna

merah pada jam ke-0 maka kualitas pempek adalah baik/segar dengan nilai pH

6,20, jumlah koloni S. aureus 64 koloni/g sampel dan tingkat kesukaan 2,4 (suka).

Selanjutnya warna oranye label pada penyimpan jam ke-16 menunjukkan pempek

harus segera dikonsumsi dengan kualitas produk pada pH 7, jumlah koloni S.

aureus 1.000 koloni/g dan tingkat kesukaan 2,2 (mendekati tidak suka). Warna

kuning menunjukkan pempek sudah rusak pada nilai pH 6,67; jumlah koloni

2.482; dan kesukaan 1,1 (tidak suka).
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ABSTRAK

Hotspot atau titik panas masih menjadi indikator kejadian kebakaran hutan dan lahan
yang penting di Indonesia. Hal ini disebabkan akurasi dari hotspot dan aksesibilitas
informasi hotspot yang memadai. Dalam penelitian ini, pendekatan ‘spatial-temporal
data mining’ dilakukan untuk menentukan potensi kemunculan hotspot, khususnya di
lahan gambut di Provinsi Riau. Analisis hotspot di lahan gambut dengan menerapkan
spatio temporal clustering telah menunjukkan bahwa kemunculan hotspot erat kaitannya
dengan karakteristik lahan gambut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cluster titik
panas paling banyak terjadi pada Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Sebaran cluster
titik panas di Sumatera berdasarkan jenis lahan gambut yaitu pada tahun 2001‒2006 di
dominasi oleh “Hemists/Saprists (60/40) sedang” sedangkan pada tahun 2007‒2014
didominasi oleh “Hemists/Saprists (60/40) sangat dalam” dan “Hemists/Saprists (60/40)
sedang”. Berdasarkan ketebalan lahan gambut pada tahun 2007‒2014 sebaran cluster titik
panas di Sumatera di dominasi oleh “Sedang: 100‒200 cm (D2)” sedangkan, pada tahun
2007‒2014 didominasi oleh “Sedang: 100‒200 cm (D2)” dan “Sangat Dalam/Sangat
Tebal: >400cm (D4)”. Berdasarkan jenis tutupan lahan, secara umum sebaran cluster titik
panas lahan gambut tahun di Sumatera pada tahun 2001–2014 didominasi oleh “hutan
rawa”. Di samping pola kemunculan hotspot di lahan gambut, pola urutan kemunculan
hotspot menjadi salah satu aspek penting untuk mengindetifikasi hotspot yang berpotensi
menjadi kebakaran hutan dan lahan. Sequential pattern mining telah menemukan pola
urutan kejadian hotspot. Salah satu pola sekuensial hotspot yang menarik tahun 2013
pada minimum support 7% menunjukkan kemunculan hotspot pada 19 Juni 2013 yang
diikuti kemunculan pada 21 Juni 2013. Pola kemunculan hotspot tersebut terjadi
sebanyak 453 kejadian di 40 kecamatan di Provinsi Riau, diantaranya Mandau, Rupat,
Siak Kecil, Bukit Batu, dan Pinggir. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat
digunakan untuk pencegahan, sehingga kejadian dan dampak kebakaran hutan dan lahan
di masa datang dapat diminimalisir.

Kata kunci: hotspot, peatland, sequential pattern mining, spatio temporal clustering,
spatio-temporal data mining.

ABSTRACT

Hotspot has been still an important indicator for forest and land fires occurrences because
of its accuracy and accessibility. This research applied spatio-temporal data mining
approach to determine fire prone area in Indonesia, especially on peatland in Sumatera.
Hotspot analysis based on spatio-temporal clustering shows patterns of hotspot
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distribution in Sumatera. Provinces with the  highest hotspot cluster are located in Riau
and South Sumatera. The distribution clusters of hotspot in the period of 2001‒2006 are
dominated by ’Hemic/Sapric (60/40), moderate’, whereas in the period of 2007‒2014, the
clusters are dominated by ’Hemic/Sapric (60/40), very deep’ and ’Hemic/mineral (90/10),
moderate’. But, in the period 2007-2014 the intensity of hotspot increased on the type of
’Hemic/Sapric (60/40), very deep’ and ’Sapric/Hemic (60/40), deep’. Therefore, in term
of the peatland thickness, there a shift in the distribution of hotspots and the use of peat
from the ’moderate’ depth to ’very deep’ and ’deep’ in periods 2001 to 2014. Based on
the physical characteristics of peat, hotspot cluster many found in a kind of peat with the
type level of maturity ’hemic’ and ’swamp forest’ land use. In addition to hotspot
occurrence pattern in peatlands, sequential pattern mining is important to identify high
potential hotspots. For example, with minimum support of 7% we know that hotspots that
occurred on June 19, 2013, were followed by those on June 21, 2013. This pattern
appears in 453 events in 40 subdistricts in Riau Province, including Mandau, Rupat, Siak
Kecil, Bukit Batu, and Pinggir. The results are important in preventing peatland fires so
that fire events and its effects can be minimized in the future.

keywords: hotspot, peatland, sequential pattern mining, spatio-temporal clustering,
spatio-temporal data mining.

PENDAHULUAN

Lahan gambut merupakan salah satu tipe ekosistem alam yang memiliki

peranan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya

dalam pengaturan tata air, konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan

iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Luas lahan gambut meliputi

lebih dari 400 juta ha di 180 negara dan merepresentasikan sepertiga lahan basah

global (Parish et al. 2008). Walaupun lahan gambut tropis mencakup hanya

10‒12% dari total lahan gambut di seluruh dunia, tetapi lahan gambut tropis

memiliki peranan yang signifikan sebagai sumber daya alam yang bernilai dan

penting dalam lingkungan global (Syaufina 2008).

Kebakaran lahan gambut sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan

kebakaran di lahan non-gambut. Penjalaran api didominasi oleh kebakaran bawah

(ground fire) di mana kebakaran menjalar di bawah permukaan lahan gambut,

sehingga penyebarannya sulit dideteksi dan dikendalikan karena hanya asap putih

terlihat (Adinugroho et al. 2005). Api akan sulit dipadamkan jika telah mencapai

lapisan gambut bagian dalam apalagi jika sumber air di sekitar lahan gambut tidak

tersedia dan lokasi yang terbakar sulit dijangkau. Oleh karena itu, upaya pence-

gahan kebakaran di lahan gambut harus diprioritaskan dan diperlukan untuk

meminimalkan dampak kerusakan akibat kebakaran gambut.
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Analisis dan prediksi kemunculan dan persebaran titik panas (hotspot)

sebagai indikator terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan sebagai

upaya dalam membangun sistem peringatan dini dan deteksi dini kebakaran hutan

dan lahan baik di lahan mineral maupun di lahan gambut. Pola persebaran titik api

dapat dianalisis untuk mengklasifikasi karakteristik wilayah yang berpotensi

terjadinya titik panas. Data titik panas yang dikumpulkan setiap hari oleh bebe-

rapa institusi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ,

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan ASEAN Specia-

lised Meteorological Centre (ASMC) merupakan sumber penyediaan data titik

panas berukuran besar. Di samping teknologi sistem informasi geografis (SIG)

dan penginderaan jarak jauh, teknik-teknik dalam data mining merupakan metode

yang dapat digunakan untuk menganalisis data hotspot berukuran besar dikaitkan

dengan data pendukung terjadinya kebakaran di lahan gambut seperti data cuaca,

keadaan fisik lahan gambut, dan data sosial ekonomi masyakarat setempat.

Dalam penelitian ini, teknik spatio-temporal data mining diterapkan untuk

menganalisis dan memprediksi pola persebaran titik panas pada lahan gambut

yang terintegrasi dengan data cuaca di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi

Riau. Spatio-temporal data mining mengacu pada ekstraksi pengetahuan,

hubungan spasial, atau yang lain, yang merupakan proses untuk menemukan suatu

pola non trivial yang menarik dan berguna dari basis data spatio-temporal yang

besar. Tujuan dari spatio-temporal data mining adalah menemukan pola atau

informasi yang tersembunyi dan berguna dari basis data spatio-temporal.

Perbedaan utama antara data mining dalam data relasional dengan data mining

dalam basis data spatio-temporal adalah bahwa atribut spasial dan temporal dari

suatu objek mungkin memiliki pengaruh yang signifikan pada karakteristik objek-

objek lain.

Teknik spatio-temporal data mining dipandang sesuai untuk digunakan

dalam menganalisis data kebakaran hutan yang mencakup hotspot sebagai

indikator kebakaran dan variabel-variabel spatio-temporal sebagai faktor-faktor

penyebab atau faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kebakaran (cuaca dan

kegiatan manusia). Data kebakaran dan pendukungnya tersebut dikumpulkan

secara periodik dalam bentuk data spasial dan data time series yang menghasilkan
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kumpulan data spatio-temporal dalam jumlah besar.  Algoritme-algoritme dalam

data mining merupakan metode yang tepat digunakan dalam menganalisis data

berukuran besar untuk mencari pola tersembunyi yang menarik dari gunung data

tersebut. Algoritme spatio-temporal data mining diterapkan dalam penelitian ini

untuk menganalisis pola persebaran dan kemunculan hotspot pada lahan gambut

berdasarkan data karakteristik lahan gambut, data cuaca, dan data sosial ekonomi.

Dalam penelitian ini diimplementasikan teknik-teknik spatio-temporal data

mining meliputi spatio-temporal clustering untuk menganalisis persebaran

kemunculan hotspot, dan spatio-temporal sequential patterns mining untuk

menentukan pola sekuen kemunculan hotspot berdasarkan aspek waktu dan

lokasi.

METODE PENELITIAN

Data Penelitian

Data spasial dan nonspasial yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian

ini sumber datanya adalah sebagai berikut:

a. Data hotspot selama 15 tahun mulai dari 2000 sampai dengan 2014 yang

diperoleh dari FIRMS MODIS Fire/Hotspot, NASA/University of

Maryland.

b. Peta digital lahan gambut dan tutupan lahan gambut Provinsi Riau yang

diperoleh dari Wetland International, Indonesia.

Spatio Temporal Clustering

Indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat diketahui melalui titik

panas yang terdeteksi di suatu lokasi tertentu pada waktu tertentu. Dengan

mengetahui pola persebaran penggerombolan titik panas maka dapat diketahui

wilayah-wilayah yang memiliki kepadatan titik panas yang tinggi sehingga dapat

membantu pihak yang berwenang untuk penguatan implementasi kebijakan dalam

pencegahan kebakaran lahan gambut sejak dini. Dalam penelitian ini pendekatan

statistik, yaitu metode Kulldorff’s Spatial Scan Statistic (KSS) (Kulldorff et al.

1997) digunakan untuk clustering titik panas lahan gambut secara spasial dan

temporal di wilayah Sumatera pada tahun 2001‒2014.
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Dalam kegiatan ini dilakukan tiga tahapan penelitian, yaitu: 1) Implementasi

metode Kulldorff’s Scan Statistics (KSS) dengan model Poisson. Pada tahap ini

diimplementasikan pengelompokan titik panas dengan menggunakan metode KSS

dengan model Poisson pada aplikasi yang dipakai; 2) Penentuan cluster titik

panas menggunakan metode KSS. Pada tahap ini dilakukan pengelompokan titik

panas dengan metode KSS dengan model Poisson;dan 3) Validasi cluster titik

panas. Pada tahap ini dilakukan validasi performa metode pengelompokan titik

panas.

Spatio-Temporal Sequential Pattern Mining

Pola sekuensial adalah list yang terurut dari suatu item, data, atau event. Set

item yang terdapat pada sekuens disebut sebagai elemen sekuens, contoh: <(kom-

puter, modem), (printer)> adalah sekuens dengan 2 elemen, yaitu (komputer,

modem) dan (printer). Misal D adalah sebuah database transaksi customer.

I=I1,I2,...,Im adalah suatu set m atribut yang disebut item. T adalah transaksi yang

mengandung {customer_id, transaction_time, item_purchased}. Sedangkan si

adalah set item yang mengandung set item I. Adapun S adalah sekuens yang

mengandung suatu list terurut dari set item <s1,s2,...,sn> (Zhao & Bhowmick

2003).

Pada pola sekuensial terdapat subsekuens dan supersekuens. Misal diberikan

sekuens α = <a1, a2, ..., an> dan β = <b1, b2, ..., bm>, α dikatakan subsekuens dari

β, dinotasikan α ⊆ β jika terdapat integer 1≤ j1 < j2 <…< jn ≤ m sedemikian

sehingga a1 ⊆ bj1, a2 ⊆ bj2,…, an ⊆ bjn. Adapun β adalah sebagai supersekuens

dari α (Agrawal & Srikant 1995). Support pada pola sekuensial adalah jumlah

data sekuens yang mengandung sekuens tertentu. Customer men-support sebuah

sekuens s jika s terdapat pada customer-sequence yang sesuai. Support dari

sekuens s didefinisikan sebagai fraksi dari customer yang men-support sekuens

tersebut (Zhao & Bhowmick 2003).

Sequential pattern mining adalah penggalian pola sekuensial tertentu yang

nilai support-nya melebihi nilai minimum support. Nilai minimum support

biasanya ditetapkan oleh user. Melalui nilai minimum support ini, pola-pola yang
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kurang menarik dapat diabaikan sehingga proses mining menjadi lebih efisien

(Zhao & Bhowmick 2003).

Beberapa algoritme sequential pattern mining adalah Generalized

Sequential Pattern (GSP), Prefixspan, dan Clospan. GSP merupakan salah satu

algoritme untuk penyelesaian masalah sequential pattern. "Prefixspan mempro-

yeksikan basis data dengan membentuk prefix dari sequence" (Pei et al. 2004).

Prefix-projected sequential pattern mining biasa disebut dengan Prefixspan

merupakan suatu metode dengan memproyeksi sequence basis data berdasarkan

hanya pada awalan yang sering muncul frequent prefixes karena setiap frequent

sub sequence dapat ditemukan dengan menumbuhkan sebuah frequent prefix.

Dalam tahapan ini ditentukan pola inter-zone sequential yang memberikan

hubungan temporal di antara kejadian kemunculan hotspot yang terjadi pada

lokasi yang berbeda. Kemunculan hotspot direpresentasikan dalam bentuk matriks

kejadian. Selanjutnya algoritme sequential pattern mining diterapkan. Algoritme

yang diuji coba pada tahapan ini adalah Prefixspan (Pei et al. 2004). Evaluasi pola

yang dihasilkan dilakukan menggunakan beberapa ukuran kemenarikan diantara-

nya support.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Spatio Temporal Clustering

Algoritme Kulldorff’s Scan Statistics (KSS) menggunakan model Poisson

untuk menentukan nilai likelihood pada scaning window. Untuk tiap scanning

window yang terbentuk dihitung nilai rasio kemungkinan (likelihood ratio).

Cluster potensial dideteksi dengan nilai likelihood yang tertinggi. Metode yang

digunakan adalah KSS yang dikembangkan dengan memanfaatkan library

clustering pada perangkat statistika R. Validasi cluster dilakukan untuk pengu-

kuran keakurasian hasil clustering dalam mengelompokkan titik panas dengan

menggunakan nilai signifikansi atau p-value. Pendekatan Monte Carlo dilakukan

untuk mendapatkan p-value. Tabel 1 menyatakan hasil pembentukan cluster data

sebaran titik panas tahun 2013. Sedangkan densitas cluster berdasarkan area

cluster dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai densitas titik panas yang paling tinggi
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terletak pada most cluster yaitu di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang

mencapai 1.064 km2 kemudian diikuti oleh Kabupaten Aceh Barat, Provinsi NAD

yang mencapai 1.057 km2.

Tabel 1 Pembentukan cluster data sebaran titik panas tahun 2013 (Kirana 2015)

Total populasi: 77 786 Total Cases: 12 016 Specific Rate: 0.160

ID
Lokasi

Kabupaten Provinsi Populasi Cases
Expected

Cases
Radius LLR Cluster

31 Rokan Hilir Riau 5636.6 5995 902.747 94.13 6469.721955 Most Cluster
23 Dumai Riau 674.72 504 108.062 - -
32 Rokan Hulu Riau 365.58 40 58.551 - -
16 Aceh Barat NAD 327.28 346 52.417 0 397.500252 Secondary

Cluster I
33 Siak Riau 10106.36 1605 1618.614 0 56.254506 Secondary

Cluster II
30 Pelalawan Riau 9347.36 579 1497.055 0 37.834975 Secondary

Cluster III

Tabel 2 Densitas cluster titik panas berdasarkan area cluster tahun 2013 (Kirana 2015)
Kabupaten Provinsi Populasi Cases Titik panas/km2 Cluster

Rokan Hilir Riau 5636.6 5995 1.064 Most Cluster
Dumai Riau 674.72 504 0.747
Rokan Hulu Riau 365.58 40 0.109
Aceh Barat NAD 327.28 346 1.057 Secondary Cluster I
Siak Riau 10106.36 1605 0.159 Secondary Cluster II
Pelalawan Riau 9347.36 579 0.062 Secondary Cluster III

Gambar 1 Peta sebaran pengelompokan titik panas lahan gambut di Sumatera tahun 2013
menggunakan metode KSS (Kirana 2015).
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Gambar 1 merupakan peta sebaran pengelompokan titik panas pada lahan

gambut tahun 2013. Kabupaten yang paling berpotensi terjadi pengelompokan

titik panas adalah Rokan Hilir Provinsi Riau. Beberapa kabupaten lainnya yaitu

Aceh Barat, Dumai, Rokan Hulu, Siak, dan Pelalawan.

Sequential Pattern Mining

Sequential pattern mining menganalisis pola berurutan dari suatu data

sekuen. Metode ini telah diterapkan pada data titik panas untuk informasi pola

sekuensial kemunculan titik panas yang mengindikasikan terjadinya kebakaran

hutan di suatu wilayah. Metode yang digunakan untuk analisis pola sekuensial

adalah algoritme PrefixSpan (Han et al. 2005). Jumlah data sekuensial yang

terbentuk setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah data sekuensial yang terbentuk setiap tahun (Nurulhaq & Sitanggang
2015)

Tahun Jumlah titik panas awal
Jumlah data

sekuensial titik panas
2000 124 105
2001 1.677 1.025
2002 5.954 3.000
2003 6.874 3.433
2004 8.388 3.927
2005 23.040 7.350
2006 11.124 5.330
2007 4.094 2.477
2008 5.650 3.321
2009 10.895 5.096
2010 4.100 2.486
2011 6.840 3.849
2012 7.853 4.204
2013 25.461 6.215
2014 18.856 5.640

Jumlah 140.930 27.418

Berdasarkan informasi pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa tahun 2013

memiliki jumlah kemunculan titik panas terbesar, yaitu sebanyak 25.461 data.

Adapun jumlah data sekuensial yang terbentuk pada tahun 2013 adalah 6.215

sekuens. Tabel 4 menunjukkan perbedaan jumlah pola sekuensial kemunculan

titik panas yang dihasilkan setiap tahun. Perbedaan jumlah pola sekuensial ini

dipengaruhi oleh jumlah data sekuensial setiap tahun seperti pada Tabel 4 dan

nilai minimum support yang digunakan. Tahun 2013 memiliki jumlah data
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sekuensial sebanyak 6.215 sehingga saat minimum support bernilai 1%, artinya

jumlah support setiap sekuens harus lebih dari 62. Oleh karena itu, jumlah pola

sekuensial kemunculan titik panas pada tahun 2013 dengan minimum support 1%

adalah sebanyak 71 sekuens. Masing-masing sekuens tersebut memiliki support

lebih dari 62.

Tabel 4 Jumlah pola sekuensial kemunculan titik panas yang terbentuk (Nurulhaq &
Sitanggang 2015)

Minimum
support

(%)

Data set (tahun)

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
00

–
20

14

1 17 45 52 53 59 114 53 40 39 61 39 43 42 71 137 79
2 13 20 29 26 23 43 22 18 17 28 18 19 19 35 56 13
3 10 13 16 12 12 24 14 13 12 18 8 10 12 20 30 3
4 10 9 13 8 8 18 9 7 9 9 3 6 11 18 21 2
5 6 6 8 6 6 11 7 3 6 5 2 4 10 12 15 1
6 6 5 7 6 5 7 4 3 4 1 2 3 4 8 11 0
7 4 3 4 3 4 3 2 2 3 0 2 2 2 7 10 0
8 3 3 2 3 2 2 2 2 3 0 2 2 2 5 7 0
9 3 3 1 2 2 2 0 1 2 0 2 2 1 5 4 0

10 3 2 1 2 1 2 0 0 2 0 2 1 1 4 4 0
11 2 2 0 2 1 0 0 0 2 0 2 1 1 4 3 0
12 2 2 0 2 1 0 0 0 2 0 2 1 1 3 2 0
13 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0
14 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0
15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Panjang 1 item

Pola sekuensial kemunculan titik panas tahun 2014 dengan panjang sekuens

1 item dihasilkan mulai minimum support 1‒21%. Saat nilai minimum support

21% berarti jumlah kemunculan titik panas yang dihasilkan harus lebih dari 1.184

kejadian. Berikut hasil pola sekuensial kemunculan titik panas tahun 2014 saat

minimum support 21%: 4878 -1 #SUP: 1190. Hasil menunjukkan pola sekuensial

kemunculan titik panas yang paling banyak terjadi adalah pada hari ke-4.878 atau
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pada tanggal 11 Maret 2014. Jumlah pola kemunculan <(4.878)> ini terdapat

sebanyak 1.190 kejadian di 56 kecamatan, di antaranya Koto Gasib, Siak, Dayun,

Kandis, dan Sabak Auh (Nurulhaq & Sitanggang 2015).

2. Panjang 2 item

Hasil pola sekuensial kemunculan titik panas tahun 2014 dengan panjang 2

item terdapat saat nilai minimum support 1‒5%. Ketika nilai minimum support

5%, artinya jumlah setiap sekuens yang muncul harus lebih dari 282 kejadian.

Hasil pola sekuensial kemunculan titik panas yang dihasilkan pada minimum

support 5% adalah: 4.878 -1 4.880 -1 #SUP: 324 dan 4.876 -1 4.878 -1 #SUP:

287. Terdapat 2 sekuens yang memiliki panjang 2 item saat minimum support

5%. Pola <(4.878)(4.880)> menunjukkan kemunculan titik panas pada hari ke-

4.878 (11 Maret 2014) diikuti hari ke-4880 (13 Maret 2014) yang terdapat

sebanyak 324 kejadian. Rentang waktu kemunculan titik panas pada pola tersebut

adalah selama 3 hari. Kemunculan titik panas dengan pola <(4.878)(4.880)>

terdapat di 38 kecamatan, di antaranya Siak, Sungai Mempura, Sungai Mandau,

Dayun, dan Sabak Auh (Nurulhaq & Sitanggang 2015).

3. Panjang 3 item

Pola sekuensial kemunculan titik panas tahun 2014 dengan panjang 3 item

hanya dihasilkan saat nilai minimum support 1%, artinya jumlah setiap sekuens

yang dihasilkan harus lebih dari 56 kejadian. Berikut hasil pola sekuensial

kemunculan titik panas dengan panjang 3 item:

Hasil menunjukkan terdapat 9 pola sekuensial kemunculan titik panas yang

dihasilkan saat minimum support 1% dengan panjang sekuens 3 item. Pola

sekuensial yang memiliki jumlah support terbesar adalah <(4.876)(4.878)(4.880)>

4.878 -1 4.880 -1 4.881 -1 #SUP: 83
4.876 -1 4.878 -1 4.880 -1 #SUP: 107
4.875 -1 4.876 -1 4.878 -1 #SUP: 96
4.874 -1 4.876 -1 4.878 -1 #SUP: 97
4.874 -1 4.875 -1 4.878 -1 #SUP: 68
4.873 -1 4.874 -1 4.878 -1 #SUP: 69
4.873 -1 4.874 -1 4.876 -1 #SUP: 62
4.873 -1 4.876 -1 4.878 -1 #SUP: 78
4.862 -1 4.864 -1 4.867 -1 #SUP: 67
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yaitu sebanyak 107 kejadian. Pola sekuensial tersebut menunjukkan kemunculan

titik panas secara berurutan mulai hari ke-4.876 (9 Maret 2014) dilanjut hari ke-

4.878 (11 Maret 2014) kemudian hari ke-4.880 (13 Maret 2014). Rentang waktu

kemunculan titik panas antar item pada pola tersebut adalah selama 3 hari.

Adapun lokasi kemunculan titik panas dengan pola sekuensial <(4.876)

(4.878)(4.880)> terdapat di 25 kecamatan, di antaranya Dayun, Bunga Raya, Siak,

Sungai Mandau, dan Sungai Apit (Nurulhaq & Sitanggang 2015).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil menerapkan beberapa teknik dalam spatio-

temporal data mining untuk menganalisis data kebakaran hutan dan lahan.

Spatio-temporal clustering menggunakan metode KSS yang diterapkan pada data

titik panas tahun 2001–2014 mendeteksi pola-pola distribusi titik panas dengan

kemunculan penggerombolan titik panas tertinggi di Provinsi Riau. Pada tahun

2007–2014 sebaran cluster titik panas lahan gambut di Sumatera didominasi oleh

“Hemists/Saprists (60/40) dalam (200‒400 cm)” dan “Hemists/Saprists (60/40)

sangat dalam >400 cm. Sebaran cluster titik panas lahan gambut di Sumatera pada

tahun 2001–2014 didominasi oleh tutupan berupa “Hutan Rawa”.  Di samping itu,

sequential pattern mining telah menemukan pola urutan kejadian titik panas.

Berdasarkan hasil pola sekuensial yang diperoleh dapat diketahui rentang waktu

dan lokasi kemunculan titik panas. Rentang waktu kemunculan titik panas untuk

setiap pola sekuensial dengan panjang lebih dari 1 item dan saat minimum support

tertinggi adalah selama 3 hari. Pola sekuensial kemunculan titik panas tahun 2013

saat minimum support 7%: <(4.613)(4.615)> menunjukkan kemunculan titik

panas pada hari ke-4.613 (19 Juni 2013) yang diikuti hari ke-4.615 (21 Juni 2013).

Pola kemunculan titik panas tersebut terjadi sebanyak 453 kejadian di 40

kecamatan, di antaranya Mandau, Rupat, Siak Kecil, Bukit Batu, dan Pinggir.

Kunjungan lapangan yang dilaksanakan beberapa kabupaten di Provinsi Riau

menunjukkan pola sekuen yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan.
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MODEL EPIDEMIK STOKASTIK PENYEBARAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DENGUE DI JAWA BARAT

(Stochastic Epidemic Model of Dengue Fever Spread in West Java Province)

Paian Sianturi
Dep. Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, IPB

ABSTRAK

Penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yangdisebabkan oleh virus
dengue dengan perantara nyamuk Aedes aegypti. Propinsi Jawa Barat adalah daerah
endemi demam berdarah dengan jumlah penderita DBD meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam penelitian ini akan disusun sistem peringatan dini dengan menggunakan software
berbasis fungsional. Dengan sistem ini akan didapatkan sekumpulan nilai parameter yang
merupakan batas antara endemi atau tidaknya penyakit ini.

Kata kunci: bilangan reproduksi dasar, dengue, kestabilan, peringatan dini.

ABSTRACT

Dengue fever (DF) is an infectious disease caused by dengue virus which is transmitted
by mosquito vector Aedes aegypti. It was observed that the disease is endemic within the
West Java province, as the number of morbidities increased in several years elapsed. In
this research, an early warning system was developed using a functional-based computer
software. Based on the early warning system developed, a set of parameter values was
found as threshold value whether an endemic would occur in a region or not.

Keywords: basic reproduction number, dengue fever disease, early warning system,
stability of fixed points.

PENDAHULUAN

Model matematika merupakan suatu simplifikasi fenomena. Disini, feno-

mena penyebaran penyakit menular tropis akan dimodelkan dengan mendefini-

sikan entitas-entitas beserta inter relasi antara entitas yang nenggambarkan

fenomena penyebaran penyakit tersebut. Entitas ini dianggap sebagai suatu

compartment atau wadah hipotetik yang menampung material tertentu. Inter relasi

antara entitas dinyatakan sebagai flow yang menggambarkan perpindahan individu

antar compartment. Hubungan yang hanya menggambarkan pengaruh antara

compartment, tanpa proses transmisi digambarkan berbentuk influence flow.

Untuk memodelkan fenomena alam termasuk penyebaran penyakit,

dibangun suatu diagram yang secara logis menggambarkan pola penyebaran

penyakit menular. Banyaknya individu yang rentan termasuk dalam kompartemen
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dinotasikan dengan S (t), banyaknya individu terinfeksi termasuk dalam kompar-

temen I (t),dan banyaknya individu yang sembuh dari penyakit menular tersebut

termasuk dalam kompartemen R (t). Banyaknya individu yang sehat dianggap

termasuk dalam kompartemen S (t). Seiring dengan waktu, ada individu rentan

yang lahir serta proporsi tertentu mati alamiah, dan juga persentase tertentu

menjadi terinfeksi. Demikian juga dengan individu dalam kompartemen terinfeksi

(I (t)), sebagian akan mati alamiah dan persentase tertentu menjadi sembuh yakni

mengalami transisi ke kompartemen R (t). Sebagian individu sembuh mungkin

mati alamiah.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model matematika generik

tentang penyebaran penyakit menular tropis. Model tersebut akan dikalibrasi

menggunakan data sebenarnya baik data primer maupun data sekunder. Walaupun

disini, proses kalibrasi dan validasi model dilakukan untuk kasus penyakit demam

berdarah, namun prosedur yang dikembangkan disini diharapkan dapat diterapkan

dengan relatif mudah untuk kasus penyakit menular tropis lainnya, misalnya

malaria, chikungunya, dan TBC. Dalam penelitian ini juga akan dikembangkan

sistem peringatan dini untuk penyakit demam berdarah.

Secara garis besar, model penyebaran penyakit menular tropis dapat dibeda-

kan menjadi dua kategori. Kategori pertama manakala individu yang telah sembuh

masih beresiko terinfeksi lagi; dan kategori kedua bila individu sembuh menjadi

kebal terhadap penyakit tersebut. Penyakit malaria, demam berdarah, TBC, ciku-

ngunya termasuk dalam kategori pertama; dan penyakit cacar termasuk dalam

kategori kedua.

Model matematika penyebaran penyakit menular disebut model SIR

(Susceptible Infected Recovered) dan model SIRS (Susceptible Infected Recovered

Susceptible). Urutan huruf SIR menunjukkan pola transisi manakala individu

rentan (S) mungkin akan terkonversi menjadi sakit (I), dan individu sakit mungkin

akan masuk kategori sembuh (R). Dalam model SIR, individu yang telah sembuh

tidak lagi beresiko terinfeksi penyakit itu lagi. Penyakit cacar adalah contoh

penyakit yang termasuk dalam model SIR. Lihat Gambar 1. Dalam model SIR,
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individu yang sembuh masih rentan terinfeksi penyakit yang sama. Penyakit TBC

adalah suatu contoh yang termasuk dalam model SIRS. Perhatikan Gambar 1.

Gambar 1 Flow-compartment model SIR.

Total populasi N dibagi menjadi populasi rentan (S = Susceptible), populasi

terinfeksi (I = Infected), dan populasi sembuh (R = Removed).

Dalam bentuk persamaan diferensial, model SIR (diagram atas pada Gambar

1) dapat ditulis,=  − −
(1)= − ( + )

= −
= + +

Di mana parameter β ialah laju transmisi (SI), α ialah laju kesembuhan (IR),

 adalah laju kelahiran dan  ialah laju kematian. Parameter-parameter tersebut

merupakan flow yang menggambarkan transmisi atau perpindahan individu dari

suatu compartment ke compartment berikutnya. (Edelstein-Keshet L. 1987),

(Brauer & Castillo-Chaves 2013).

Bilangan reproduksi dasar, dinotasikan dengan ℜ , merupakan suatu ukuran

potensi penyebaran penyakit dalam suatu populasi. Bilangan reproduksi dasar

didefinisikan sebagai nilai harapan banyaknya populasi rentan yang menjadi

terinfeksi selama masa infeksi berlangsung (van den Driessche & Watmough

2008).
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Kondisi yang timbul adalah:

1. Jika ℜ < 1, maka satu nyamuk terinfeksi akan menginfeksi kurang dari satu

manusia rentan atau satu manusia terinfeksi akan menginfeksi kurang dari satu

nyamuk rentan, sehingga penyakit DBD akan hilang dari populasi.

2. Jika ℜ > 1, maka satu nyamuk terinfeksi akan menginfeksi lebih dari satu

manusia rentan atau satu manusia terinfeksi akan menginfeksi lebih dari satu

nyamuk rentan, sehingga penyakit DBD akan bertahan di dalam populasi.ℜ dalam penelitian ini ditentukan dari nilai eigen tak negatif dengan

modulus terbesar the next generation matrix. Matriks ini merupakan suatu matriks

yang dikonstruksi dari sub-sub populasi yang menyebabkan infeksi saja. Untuk

model umum dengan kompartemen penyakit dan kompartemen tanpa

penyakit, nilai ℜ dapat dihitung untuk setiap kompartemen.

Misalkan diberikan sistem persamaan diferensial tak linear ̇ = ( ), ∈ℝ dan misalkan ∈ ℝ dan ∈ ℝ adalah sub-sub populasi pada setiap

kompartemen. Selanjutnya, dinotasikan sebagai laju kenaikan infeksi pada

kompartemen penyakit ke- dan sebagai laju pergerakan penyakit, kematian

dan penurunan kesembuhan dari kompartemen ke- . Model kompartemen dapat

ditulis sebagai ̇ = ( , ) − ( , ) , = 1,2, … ,̇ = ( , ) , = 1,2, … ,
maka sistem persamaan diferensial tak linear ̇ = ( ), ∈ ℝ dapat ditulis

sebagai ̇ = ( − )
dengan dan adalah matriks-matriks berukuran × serta= (0, ) dan = (0, ) ;(0, ) adalah titik tetap tanpa penyakit.

The next generation matrix untuk suatu sistem persamaan diferensial pada

titik tetap tanpa penyakit berbentuk= .
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Nilai eigen taknegatif dengan modulus terbesar matriks , yaitu ( ),

yang nantinya digunakan sebagai nilai ℜ , sehingga dapat ditulis( ) = ℜ .
(van den Driessche & Watmough 2008)

Selanjutnya untuk menentukan kriteria kestabilan lainnya adalah meng-

gunakan kriteria Routh-Hurwitz. Kriteria Routh-Hurwitz ini digunakan ketika nilai

eigen persamaan karakteristik tidak dapat ditentukan dengan mudah. Jika

diberikan persamaan karakteristik ( ) = + +⋯+ = 0, maka

didefinisikan matriks sebagai berikut:

= [ ], = 1
, ..., = ⎣⎢⎢

⎢⎡ 1 0 0 ⋯ 01 ⋯ 0⋮ ⋮ ⋮ ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮⋯ ⎦⎥⎥
⎥⎤
, ...,

= ⎣⎢⎢
⎢⎡ 1 0 0 ⋯ 01 ⋯ 0⋮ ⋮ ⋮0 0 0 ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮0 ⋯ ⎦⎥⎥

⎥⎤
dengan syarat setiap unsur ( , ) pada matriks adalah

ℎ = 10 , untuk 0 < 2 − ≤, untuk 2 =, untuk 2 < atau 2 > + .
Dengan demikian, titik tetap stabil jika dan hanya jika det > 0, untuk setiap= 1, 2, … , .

Untuk = 4 dan = 5, kriteria Routh-Hurwitz diberikan berikut ini.= 4: > 0, > 0, > 0, > + .= 5: > 0; = 1, … , 5, > + , dan ( − ) ) >( − − ( − ) +
(Edelstein-Keshet 1987)

METODE PENELITIAN

Pada tahap awal, model komputer dibangun menggunakan software

Mathematica/Maple. Lalu dengan menggunakan data lapangan, baik data primer
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dan sekunder dilakukan simulasi komputer. Disini, beberapa nilai parameter yang

digunakan menggunakan data lapangan, sedangkan nilai-nilai yang tidak

diperoleh dari lapangan, dilakukan melalui asumsi-asumsi. Proses fine-tune model

akan dilakukan untuk memperoleh hasil simulasi yang maksimal sehubungan

dengan ketersediaan data serta keluaran yang diharapkan.

Sistem peringatan dini meliputi kriteria, waktu pemunculan, dan tampi-

lannya akan diimplementasikan. Demikian juga dengan tindakan yang harus

dilakukan akan tampil apabila peringatan dini muncul.

Nilai parameter yang terdapat dalam persamaan matematika di atas, harus

disesuaikan ketika diterapkan ke dalam kasus nyata (proses kalibrasi model).

Untuk tujuan ini, data lapangan untuk kasus penyakit demam berdarah dari Bogor,

dan Sukabumi. Pemilihan Bogor dan Sukabumi hanya sebagai prototype. Untuk

penerapan di daerah lain menjadi lebih mudah dilakukan.

Model Matematika

Model SIR pada uraian berikut mengacu pada kajian Derouich et al. (2003).

Asumsi yang digunakan adalah:

1. Total populasi nyamuk dan total populasi manusia adalah konstan.

2. Populasi manusia dan nyamuk adalah populasi yang tertutup.

Dari asumsi di atas, misalkan adalah populasi manusia dan adalah

populasi nyamuk. Populasi manusia dibagi menjadi tiga subpopulasi, yaitu

manusia rentan (susceptible) , manusia terinfeksi (infected) , dan manusia

sembuh (recovered) . Populasi nyamuk dibagi menjadi dua subpopulasi, yaitu

nyamuk rentan (susceptible) dan nyamuk terinfeksi (infected) .

Manusia rentan adalah manusia yang bukan imun dan belum tertular virus

dengue. Manusia terinfeksi adalah manusia yang telah tertular virus dan dapat

menularkan virus tersebut. Manusia sembuh dianggap tidak dapat tertular lagi.

Nyamuk rentan adalah nyamuk yang belum tertular virus. Nyamuk terinfeksi

adalah nyamuk yang telah tertular virus dan dapat menularkan virus tersebut.

Secara skematis, pola penyebaran penyakit DBD dapat digambarkan dalam

diagram kompartemen berikut:
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Gambar 2 Skema penyebaran penyakit DBD.

Model matematikanya dinyatakan sebagai berikut:

Populasi Manusia

⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧ = − + +

= − ( + )
= + −

(2)

Populasi Nyamuk= − +
= − (3)

dengan kondisi+ + = dan + = (4)

Dengan

: total populasi manusia.

: total populasi nyamuk.

: laju kelahiran manusia.

: laju kelahiran nyamuk.

: laju kematian manusia.

: laju kematian nyamuk.

: fraksi acak manusia rentan yang terimunisasi.

: proporsi perpindahan manusia terinfeksi ke manusia sembuh.

: peluang terjadinya kontak antara nyamuk rentan dengan manusia terinfeksi.

: peluang terjadinya kontak antara nyamuk terinfeksi dengan manusia rentan.
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Selanjutnya, sistem-sistem (2) dan (3) serta kondisi (4) dapat disederhanakan

dengan pemisalan = , = , = , = , dan = , sehingga

sistem tersebut dapat ditulis:

⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧ = − ( + + )

= − ( + )
= (1 − ) −

(5)

dengan = , serta kondisi+ + = 1 dan + = 1 (6)

Karena virus dengue membutuhkan masa inkubasi intrinsik dan ekstrinsik

sebelum menyebar (Heymann 2008), maka model SIR ini dimodifikasi menjadi

model SEIR. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan tahap exposed. Pada

tahap ini, manusia atau nyamuk rentan yang telah tertular virus menyelesaikan

masa inkubasi intrinsik atau ekstrinsik sebelum terinfeksi.

Pada model ini, populasi manusia dibagi menjadi empat subpopulasi,

yaitu manusia rentan (susceptible) , manusia terpapar (exposed) , manusia

terinfeksi (infected) , dan manusia sembuh (recovered) sedangkan populasi

nyamuk dibagi menjadi tiga subpopulasi, yaitu nyamuk rentan (susceptible)

, nyamuk terpapar (exposed) , dan nyamuk terinfeksi (infected) .

Asumsi yang digunakan ialah:

1. Total populasi nyamuk adalah konstan sedangkan total populasi manusia tidak

konstan.

2. Populasi manusia dan nyamuk adalah populasi yang tertutup.

Penularan virus dari nyamuk ke manusia terjadi melalui gigitan pada saat virus

tersebut berada di kelenjar ludah nyamuk. Setelah itu, virus memerlukan 46

hari yang menunjukkan masa inkubasi intrinsik sebelum menimbulkan

penyakit.

Dalam masa inkubasi ini, manusia rentan dianggap telah terbuka untuk

diinfeksi virus. Dengan demikian, manusia rentan tersebut selanjutnya dike-
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lompokkan ke dalam subpopulasi manusia terpapar. Ketika masa inkubasi ini,

nyamuk rentan dianggap telah terbuka untuk diinfeksi oleh virus. Nyamuk-

nyamuk tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam suatu subpopulasi

nyamuk terpapar. Secara skematis, pola penyebaran penyakit DBD dapat

digambarkan dalam diagram kompartemen berikut:

Gambar 3 Skema penyebaran penyakit DBD model SEIR.

Model SEIR dapat dinyatakan sebagai berikut:

Populasi Manusia

⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧ = − += − ( + )= − ( + + )= −

(7)

Populasi Nyamuk

⎩⎪⎨
⎪⎧ = − += − ( + )= − (8)

dengan kondisi+ + + = dan + + = (9)
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serta

: total populasi manusia.

: total populasi nyamuk.

: laju kelahiran manusia

: laju kematian nyamuk.

: laju kematian manusia secara alami.

: laju kematian manusia karena DBD.

: proporsi perpindahan manusia terpapar ke manusia terinfeksi.

: proporsi perpindahan nyamuk terpapar ke nyamuk terinfeksi.

: proporsi perpindahan manusia terinfeksi ke manusia sembuh.

: peluang terjadinya kontak antara nyamuk rentan dengan manusia

terinfeksi.

: peluang terjadinya kontak antara nyamuk terinfeksi dengan manusia

rentan.

Selanjutnya, sistem-sistem (7) dan (8) serta kondisi (9) dapat

disederhanakan dengan pemisalan = , = , = , = , = ,= dan = , dan juga dalam model ini dianggap bahwa nilai == , maka sistem tersebut dapat ditulis:

⎩⎪⎪⎪
⎨⎪
⎪⎪⎧ = − ( + )= − ( + )= − ( + + )= (1 − − ) − ( + )= −

(10)

dengan = serta kondisi+ + + = 1dan + + = 1 (11)

Sistem (10) dan kondisi (11) ini yang dibahas lebih lanjut pada tulisan ini.

Pembahasannya meliputi analisis kestabilan dan simulasi numerik untuk melihat

dinamika populasinya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem (10) memiliki makna secara biologi jika terjadi pada daerah Ω,

dengan Ω = {( , , , , ) ∈ ℝ | + + ≤ 1, + ≤ 1} .

Sistem (10) di atas memiliki dua jenis titik tetap, yaitu titik tetap tanpa

penyakit (disease-free equilibrium/DFE) dan titik tetap endemik. Titik tetap tanpa

penyakit merupakan titik yang memuat nilai = 0 dan = 0, sedangkan titik

tetap endemik merupakan titik yang memuat nilai ≠ 0 atau ≠ 0.

Titik tetap tanpa penyakit( , , , , ) = , 0, 0, 0, 0 (12)

dan titik tetap endemik( ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , ∗ ) (13)

dengan

∗ = {( + )[ + ( + )( + + )]}/{ [+ ( + )]}
∗ = −[− + ( + ) + ( + )( + )+ ( + ) + ( + )(+ )]/{ ( + )[ + ( + )]}

∗ = (− ( + )+ {( ) [( + )( + + )]⁄ })/{ [+ ( + )]}∗ = { [− ( + ) ( + ) − [− + ( + ) ( +)] − ( + )( + ) ]}/{ ( + )[ +( + )( + + )]},
∗ = ((− / ) + { [ + ( + )]})/{( + )[ +( + )( + + )]}.

Dengan menentukan the next generation matrix untuk sistem (10) pada titik

tetap tanpa penyakit, diperoleh bilangan reproduksi dasarℜ = √ √( )( )( ) . (14)

Selanjutnya, dari hasil (14) di atas diperoleh juga= ℜ = ( )( )( ) . (15)
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Untuk menentukan kestabilan titik tetap endemik ( ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , ∗ ),

digunakan pelinearan pada sistem (24) di sekitar , diperoleh matriks Jacobian

sebagai berikut:

= ⎣⎢⎢⎢
⎡

⎦⎥⎥⎥
⎤

Nilai eigen matriks merupakan akar-akar persamaan karakteristik+ + + + + = 0
Berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz untuk persamaan karakteristik

berderajat 5, kondisi kestabilan sistem (10) pada titik tetap adalah> 0, > 0, > 0, > 0, > 0, > + ,  dan( − )( − − ) > ( − ) + . (16)

Karena semua parameter bernilai positif, maka bernilai positif. Koefisien, , , , − − dan ( − )( − − ) −( − ) − akan bernilai positif, nol atau negatif bergantung pada

nilai .

Jika < 1 maka < 0, < 0, < 0, < 0 dan + +2 − − − − < 0. Jika = 1 maka = 0, =0, = 0, = 0 dan + + 2 − − −− = 0. Jika > 1 maka > 0, > 0, > 0, > 0 dan+ + 2 − − − − > 0. Jadi,

kondisi (16) terpenuhi ketika > 1.

Dengan demikian, karena kriteria Routh-Hurwitz telah ditunjukkan

terpenuhi, maka stabil ketika ℜ = > 1. Sebaliknya, jika ℜ = < 1
untuk 0 ≤ < 1 maka titik tetap endemik menjadi tidak stabil.

Berikut ini adalah tabel kondisi kestabilan kedua titik tetap yang diperoleh.

Tabel 1 Kondisi kestabilan titik tetap

Kondisi Titik tetap tanpa penyakit Titik tetap endemikℜ < 1 Stabil Tidak stabilℜ > 1 Tidak stabil Stabil
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Simulasi

Nilai parameter

Dinamika populasi yang dianalisis adalah untuk kondisi ℜ < 1 dan ℜ >1. Untuk menganalisis dinamika populasi, dilakukan perubahan laju kematian

nyamuk ( ) dan rata-rata gigitan nyamuk terinfeksi ( ). Dua parameter ini

dipilih karena dianggap berpengaruh dalam penanggulangan wabah.

Nilai yang diambil berada pada [0,01; 0.09] dengan langkah 0,01,

sedangkan nilai yang diambil pada [0,25; 0.60] dengan langkah 0.01 Nilai-nilai

parameter lain dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Definisi dan nilai parameter model SEIR dalam simulasi numerik

Parameter Notasi Nilai

 Laju kelahiran manusia per hari 2,244 × 10−5

 Peluang transmisi virus dari nyamuk terinfeksi ke manusia
per hari

0,4

 Laju kematian manusia karena DBD per hari 0,003

 Laju kematian manusia secara alami per hari 1/28 000

 Proporsi perpindahan manusia terpapar ke manusia terinfeksi
per hari

1/10

 Proporsi perpindahan nyamuk terpapar ke nyamuk terinfeksi
per hari

2,244 × 10−5

 Proporsi perpindahan manusia terinfeksi ke manusia sembuh
per hari

0,4

* Sumber: Erickson et al. (2010) dan Derouich et al. (2003)

Dalam simulasi ini akan dipilih kasus untuk Bogor Selatan. Dengan memilih

nilai = 0,8 maka nilai ini di atas nilai batas endemik untuk sehingga penyakit

akan hilang dari populasi seperti terlihat dalam Gambar 2. Selanjutnya jika nilai

ini diperkecil, dan melewati batas ambang, maka akan terjadi endemi seperti

terlihat dalam Gambar 3 berikut.
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Gambar 2 Solusi untuk Bogor Selatan dengan v = 0,08.

Gambar 3 Solusi untuk Bogor Selatan dengan v = 0,1.

Selanjutnya, batas endemik untuk daerah lain di kota Bogor dapat dilihat

dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Batas endemik Kota Bogor

Kota/Kabupaten Batas endemi (nilai v)
Bogor Selatan 0,0809
Bogor Timur 0,1975
Bogor Utara 0,1895
Bogor Tengah 0,0945
Bogor Barat 0,0825
Tanah Sereal 0,0999
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KESIMPULAN

Dengan menaikkan atau menurunkan parameter yang menyatakan laju

kesembuhan penyakit, dapat dihitung suatu besaran yang merupakan nilai

peringatan dini akan terjadinya endemi pada suatu daerah. Dari data-data Kota

Bogor, yang memiliki tingkat endemi terkecil adalah Bogor Selatan dan terbesar

adalah Bogor Timur.

Dengan meningkatkan laju kematian nyamuk, maka tingkat endemik

penyakit akan menurun. Tetapi jika interaksi antara penderita penyakit dengan

populasi yang rentan semakin besar maka tingkat endeminya akan meningkat.

Dengan menaikkan atau menurunkan laju kematian nyamuk dan tingkat

interaksi antara penderita dan populasi rentan, maka dapat diperoleh suatu besaran

angka yang dapat digunakan sebagai angka peringatan dini terjadinya penyakit.
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KANDUNGAN DAN KERAGAMAN MIKROB BEBERAPA TEMPE DARI
DAERAH BOGOR

(Microbial Content and Diversity inSeveral Tempe from Bogor Areas ).

Suliantari, Sri Laksmi Suryaatmadja, H. Kusumaningrum
Dep. Ilmu dan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB

ABSTRAK

Tempe adalah produk fermentasi dari Indonesia yang memiliki kandungan gizi yang
tinggi. Perbedaan cara pembuatan tempe dari masing-masing pengrajin akan berpengaruh
pada keragaman mikrob dan mutu tempe yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kandungan dan keragaman jenis mikrob dari tempe yang ada di
pasaran daerah Bogor. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, populasi kapang berkisar
antara 4,23–6,15 log CFU/g; khamir berkisar 4,23–9,11 log CFU/g , bakteri asam laktat
(BAL) 6,84–9,88 log CFU/g, dan nilai pH tempe antara 5,27–7,40. Selain kapang,
keragaman mikrob pada tempe adalah khamir dan BAL. Dengan menggunakan API test
kit C20AUX (khamir) dan 50 CH (BAL), isolat-isolat khamir dan BAL yang dapat
ditemukan pada tempe adalah Candida famata, Candida pelliculosa, dan Candida
lusitaniae. Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis,
Lactococcus lactis ssp lactis, dan Leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides.

Kata kunci: cara pembuatan, kandungan mikrob, keragaman mikrob, tempe.

ABSTRACT

Tempeh is Indonesian fermented product which contains high nutritious compounds
including ergosterol (provitamin D) that known has the capacity in reducing blood
cholesterol content. Ergosterol was not found in soybean but found in tempeh as the
fermented soybean product. Different tempeh processing conducted by the producer will
influence the diversity of the microorganism and the quality of tempeh. The objectives of
the research were to find out the diversity of the types of microorganism and orgesterol
contents in various tempeh sold in the market around Bogor area.  The results showed the
population of mold, yeast and lactic acid bacteria of various tempeh bought in the market
were in the range of 4.23–6.15 log CFU/g; 4.23–9.11 log CFU/g and 6.84–9.88 log
CFU/g, respectively, and the pH of tempeh was also varied between 5.27–7.40.
Ergosterol contents in tempeh were also varied between 245.84–681.65 ppm.  Besides
mold, yeast, and lactic acid bacteria were also contribute the diversity of the
microorganisms in tempeh.  Yeast species found in tempeh were identified  using API test
kit C20AUX as Candida famata, Candida pelliculosa and Candida lusitaniae. Lactic
acid bacteria found in tempeh were also identified using API 50 CH and found several
species such as Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacilus brevis,
Lactococcus lactis ssp lactis, and Leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides.

Keywords: ergosterol, microbial diversity, procedure of manufacture, tempeh, total
microorganisms.
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PENDAHULUAN

Untuk pembuatan tempe diperlukan beberapa tahapan yang meliputi

perebusan bahan baku, perendaman, pengupasan kulit, pemberian laru atau ragi

tempe, pengemasan, dan pemeraman. Laru atau ragi tempe mengandung mikrob

terutama kapang, diantaranya adalah kapang Rhizopus oligosporus, R. oryzae, R.

arrhizus, R. stolonifer atau Mucor javanicus. Masing-masing kapang tersebut

mempunyai aktivitas enzim yang berbeda yang nantinya akan berpengaruh ter-

hadap mutu tempe yang dihasilkan, yaitu terhadap aroma dan kandungan nutrisi

tempe. Selain itu, mutu tempe juga dipengaruhi oleh beragamnya mikrob yang

berperan selama fermentasi tempe ( Feng et al. 2007).

Dari beberapa peneliti terdahulu diketahui bahwa mikrob lain yang berperan

selama fermentasi tempe adalah khamir, bakteri asam laktat (BAL) dan bakteri-

bakteri gram negatif lainnya. Pada proses pembuatan tempe, terdapatnya khamir

tidak menghambat pertumbuhan kapang tempe R.oligosporus dan bahkan

penambahan khamir dan BAL tertentu pada pembuatan tempe dapat mening-

katkan mutu tempe.

Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengetahui kandungan mikrob dan

memetakan populasi mikrob pada tempe (kapang-khamir dan bakteri asam laktat)

pada beberapa jenis tempe yang ada dipasaran di daerah Bogor juga untuk

mengisolasi serta mengidenifikasi mikrob yang berperan pada tempe.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam tahapan penelitian yang meliputi survei

kebeberapa pengrajin di daerah Bogor, pemilihan sampel tempe, analisa sampel

tempe terpilih (mikrobiologi dan kimia), isolasi dan identifikasi mikrob yang

berperan pada beberapa sampel tempe ( Gambar1).



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

231

Gambar 1 Diagram alir tahapan penelitian.

Analisis sampel

a. Analisis total kapang, khamir, dan BAL (Da Silva et al. 2013)

b. Isolasi kapang, khamir, dan BAL

c. pH  Analisis pH dilakukan dengan menggunakan pH meter yang telah

dikalibrasi menggunakan buffer pH 4 dan 7.

d. Isolasi dan identifikasi isolate kapang, khamir, dan BAL

Identifikasi kapang dilakukan secara mikroskopis dengan slide culture

sedangkan untuk khamir dan BAL dilakukan secara mikroskopis, yaitu pewarnaan

sederhana (Hadioetomo 1993), pewarnaan Gram (BAM 2001), uji katalase, serta

uji reaksi biokimia menggunakan API test kit 20C AUX dan API test kit 50 CH

(Bio Mérieux 2010). Untuk kapang dan khamir dilakukan uji sifat karakteritik

terhadap amilolitik, proteolitik, dan lipolitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei Pengrajin Tempe

Dari survei yang dilakukan terhadap beberapa pengrajin tempe, secara

umum cara pembuatan tempe yang dilakukan oleh pengrajin tempe di Bogor

adalah sama, yaitu perebusan kedelai, perendaman, pengupasan kulit, penam-

bahan laru, pengemasan, dan pemeraman. Perbedaan dari masing-masing peng-

rajin adalah pada frekuensi perebusan, lama perendaman kedelai, dan lama
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fermentasi (Tabel 1). Dan berdasarkan hasil pada Tabel 1 terutama adanya

perbedaan cara pengolahannya antar pengrajin maka untuk penelitian tahap

berikutnya dipilih tempe dari enam pengrajin, yaitu tempe A, B, C, D, F, dan G.

Analisa Mikrobiologi

Hasil analisa mikrobiologi yang meliputi jumlah kapang, khamir, dan

bakteri asam laktat (BAL) dari beberapa pengrajin tempe di Bogor yang terpilih

(A, B, C, D, E, dan G) dapat dilihat pada Gambar 2. Dari Gambar 2 dapat

diketahui bahwa selain kapang, pada semua sampel tempe terpilih ditemukan

adanya khamir dan bakteri asam laktat (BAL).

Dari penelitian ini ,sampel tempe terpilih mempunyai kandungan kapang

yang berkisar antara 104–105 CFU/g, khamir 104–109 CFU/g, dan BAL berkisar

antara 105–109 CFU/g. Dari peneliti terdahulu, pada tempe yang diproduksi secara

tradisional dan komersial ditemukan adanya khamir yang tumbuh secara spontan

(Samson et al. 1987).

Tabel 1 Tahapan pembuatan, jenis laru dan sumber air yang digunakan dari 9 pengrajin
tempe di daerah Bogor

Sumber
pengrajin

Tahapan dan jenis laru

Sumber airPerendaman
(jam)

Perebusan
(kali)

Lama
fermentasi

(jam)
Laru

A 20 2 48 Raprima Sumur
B 12 1 36 Raprima + Onggok PAM
C 12 1 40 Raprima + Onggok Sungai
D 12 1 36 Raprima + Onggok Sumur
E 12 1 36 Raprima + Onggok Sumur
F 12 1 48 Raprima + Onggok Sumur
G 12 1 24 Raprima + Onggok Sumur
H 12 2 36 Raprima + Onggok Sumur
I 12 1 36 Raprima + Onggok Sumur

Khamir tidak menghambat pertumbuhan kapang tempe R.oligosporus dan

penambahan khamir tertentu pada pembuatan tempe dapat meningkatkan

kandungan ergosterol atau provitamin D (Feng 2006). Khamir yang dapat tumbuh

selama fermentasi dan penyimpanan tempe adalah Saccharomyces cerevisiae;

S.boulardii; Picchia dan Kluveromyces (Feng et al. 2007). Adanya mikrob lain

seperti khamir dan BAL pada tempe kedelai yang difermentasi kapang R.
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oligosporus dapat meningkatkan nilai gizi tempe serta menghambat pertumbuhan

bakteri patogen (Nout et al. 1995).

Gambar 2 Kandungan mikrob (kapang, khamir, dan BAL) dari sampel tempe yang ada di
Bogor.

Derajat Keasaman (pH )

Nilai pH dari sampel tempe yang digunakan dalam penelitian ini berkisar

antara pH 5,37,3 (Gambar 3). Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa pH tertinggi

ada pada sampel A dan pH terendah adalah sampel G. Semakin lama waktu

fermentasi maka pH akan mengalami penurunan.

Gambar 3 Nilai pH dari enam sampel tempe terpilih yang ada di Bogor.

Peningkatan pH selama proses fermentasi tempe disebabkan oleh kebera-

daan kapang R. oligosporus yang memiliki aktivitas proteolitik yang tinggi yang

dapat memecah senyawa protein menjadi asam-asam amino dan amonia. Kebera-
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daan senyawa amonia yang bersifat basa inilah yang menyebabkan pH tempe

mengalami peningkatan secara bertahap.

Isolasi dan Identifikasi Mikrob

 Kapang

Dari enam (6) sampel tempe terpilih yang digunakan dalam penelitian ini

hanya ditemukan 1 jenis kapang, yaitu dari genus Rhizopus. Hal ini disebabkan

karena memang para pengrajin menggunakan laru yang sama, yaitu laru Raprima

LIPI dan kapang yang digunakan adalah dari jenis Rhizopusoligosporus. Dan dari

hasil uji sifat karakteristik yang meliputi sifat amilolitik, proteolitik, dan lipolitik

diperoleh hasil bahwa isolate kapang tempe memberikan hasil positif terhadap uji

amilolitik, lipolitik, dan proteolitik.

 Khamir

Dengan menggunakan API C 20 AUX, 6 isolat teridentifikasi sebagai

Candida famata, isolat lainnya diketahui sebagai Candida pelliculosa dan

Candida lusitaniae. Candida pelliculosa (Hansenula/Pichia anomala) hanya

ditemukan pada sampel tempe F. Spesies ini pernah diisolasi oleh Samson et al.

(1987) dari tempe komersial yang ada di Belanda. Sama seperti C. pelliculosa,

Candida lusitaniae (Clavisporalusitaniae) juga merupakan satu dari 16 spesies

khamir yang ditemukan oleh Samson et al. (1987) pada tempe komersial di

Belanda. Khamir C. Famata dapat tumbuh pada ketiga sampel yang diidentifikasi,

C. pelliculosa yang hanya ditemukan pada tempe D demikian juga khamir C.

Lusitaniae juga hanya ditemukan pada tempe B.

Terhadap isolate khamir yang sudah teridentifikasi dilakukan uji karakteris-

tik yang meliputi aktivitas amilolitik, proteolitik, dan lipolitik. Khamir C. famata

dan C. pelliculosa mempunyai aktivitas amilolitik, lipolitik, dan proteolitik,

sedangkan C. Lusitaniae tidak bersifat amilolitik tetapi hanya mempunyai sifat

lipolitik dan proteolitik.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

235

 Bakteri asamlaktat (BAL)

Identifikasi BAL dengan menggunakan API 50 CH dan hanya dilakukan

terhadap isolat yang bersifat katalase negatif dan Gram positif. Jenis BAL yang

tumbuh pada sampel tempe bervariasi dan ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan

metode produksi yang diterapkan oleh masing-masing produsen. Menurut

Seumahu et al. (2013) ternyata perbedaan proses pembuatan dan lingkungan

produksi dapat menyebabkan perbedaan jenis mikrob pada tempe. Dengan

menggunakan API test kit untuk BAL, yaitu API 50 CH dari 7 isolat yang

diidentifikasi, 3 isolat diketahui sebagai Lactobacillus plantarum. Isolat lainnya

diketahui sebagai Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, Lactococcus

lactis, dan Leuconostoc mesenteroides. L. plantarum terdapat pada ketiga sampel

tempe.

L. fermentum merupakan BAL yang bersifat heterofermentatif pada tempe C

dan ditemukan pada tahap perendaman kedelai dan pada fermentasi 72 jam. L.

Fermentum juga ditemukan pada produk tahu fermentasi (Chao et al. 2008) dan

tauco (Liu et al. 2012). L. fermentum diketahui memiliki efek penghambatan

terhadap Escherichia coli, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus (Klayraung et

al. 2008), serta Pseudomonas ssp. (Srinu et al. 2013). L. brevis merupakan BAL

heterofermentatif dan mempunyai aktivitas anti mikrob terhadap bakteri patogen,

diantaranya Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhi,

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Bacillus subtilis (Elida

2002; Rusdhy & Gomaa 2013).

KESIMPULAN

Metode produksi tempe dari masing-masing pengrajin tempe berbeda pada

lama perendaman (12–20 jam), frekuensi perebusan yaitu, antara 1–2 kali dan

lama fermentasi 24–48 jam. Laru tempe yang dipergunakan umumnya adalah laru

Raprima yang diperbanyak lagi dengan menggunakan onggok kecuali untuk A

menggunakan laru Raprima. Kandungan mikrob tempe bervariasi antara 104–106

CFU/g (kapang); 104–109 CFU/g (khamir) dan 105–109 CFU/g (BAL); serta pH

tempe bervariasi antara pH 5,3–7,3. Jenis kapang yang berperan pada tempe di
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Bogor adalah kapang Rhizopusoligosporus; khamir dari jenis Candida famata,

Candida lusitaniae, dan Candida pelliculosa. BAL yang berperan dalam sampel

tempe adalah Lactobacillus plantarum 1, L. fermentum 1, L. brevis 1, Lactococcus

lactisssp lactis, dan Leuconostoc mesenteroidesssp mesenteroides.
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ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan sumber bahan baku pangan seperti minyak goreng, margarin,
shortening, maupun non pangan seperti sabun, kosmetik, dan oleokimia lainnya. Minyak
sawit mengandung mikronutrien β-karoten dan tokoferol-tokotrienol yang sangat penting
bagi kesehatan. Pada tingkat petani, produsen bahan baku, permasalahan yang timbul
adalah kenaikan Asam Lemak Bebas (ALB) menyebabkan menurunnya kualitas bila
tidak segera diolah menjadi CPO. Hal ini disebabkan jauhnya jarak antara kebun dan
pabrik kelapa sawit serta kendala transportasi di lapangan. Oleh karena itu, perlu upaya
penghambatan kenaikan ALB selama transportasi sebelum diolah menjadi CPO. Tujuan
penelitian ini adalah penerapan teknik inaktivasi enzim lipase pada pascapanen buah
sawit yang akan digunakan selama transportasi sehingga akhirnya diperoleh CPO dengan
kandungan ALB sesuai SNI. Hasil penelitian tahun pertama antara lain telah dilakukan
survei dan pemanenan buah sawit untuk dianalisis sifat fisiko kimianya, serta desain alat
untuk inaktivasi enzim lipase. Penelitian dirancang selama 2 tahun di mana tahun pertama
dilakukan aplikasi teknik inaktivasi enzim lipase pada skala kecil, identifikasi dan teknik
kendali penanganan pascapanen buah sawit dan formulasi untuk aplikasi produk dan
tahun kedua adalah aplikasi teknik inaktivasi pada skala besar, aplikasi pada produk
pangan dan diseminasi hasil penelitian. Pendekatan penelitian tersebut di atas diharapkan
memperoleh hasil yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemangku
kepentingan sawit yang dapat diaplikasikan oleh industri sawit nasional.

Kata kunci: buah sawit, CPO, enzim lipase, inaktivasi, pascapanen, teknik.

ABSTRACT

Palm oil is source some of the food raw materials such as cooking oil, margarine,
shortening, and non-food such as soap, cosmetics, and other oleochemicals. Palm oil
contains of micronutrients, β-carotene and tocopherol-tocotrienol that is very important
for health. At the farm level, raw material producer, the problem that arises is the increase
in free fatty acids that means degrade the quality of the oil if not immediately processed
into CPO. This is caused by the distance between the plantation and palm oil mill. The
purpose of this research is the application technique of inactivation of the enzyme lipase
in post-harvest palm fruit and eventually gained the CPO with ALB content of SNI
Results of the first year of research has done a survey and harvesting palm fruits to be
analyzed physico chemical properties, as well as design engineering of machine for lipase
enzyme inactivation.The study was designed for 2 years where the first year will perform
engineering applications inactivation of lipase on a small scale, identification and control
techniques post-harvest handling palm fruit, formulations for applications products and
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the second is the application of engineering inactivation in large-scale applications in
food products and dissemination research result. The research approach mentioned above
is expected to obtain results that can be used as recommendations for the stakeholders of
oil that can be applied by the national oil industry.

Keywords: CPO, fruit of plam, inactivation, lipase enzyme, palm oil, post-harvest,
technique.

PENDAHULUAN

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang

pertumbuhannya sangat cepat dan mempunyai peran strategis dalam perekono-

mian nasional. Saat ini Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di

dunia. Perkembangan industri kelapa sawit terus berkembang pesat seiiring

dengan kebijakan pemerintah yang mendukung industri sawit dan mendorong

hilirisasi industri sawit guna meningkatkan nilai tambah produk minyak sawit

Indonesia.

Besarnya potensi kelapa sawit Indonesia dan tingginya pangsa pasar produk

crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) beserta produk turunannya, baik

di dalam maupun luar negeri, menjadikan upaya peningkatan kualitas dan

diversifikasi produk turunan minyak sawit khususnya oleofood sangat diperlukan

agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Hal itu sesuai dengan

program pemerintah RI mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pemba-

ngunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menjadikan industri pengolahan

minyak sawit sebagai salah satu prioritas untuk mencapai nilai tambah yang lebih

tinggi, mengingat Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia.

Kelapa sawit juga merupakan sumber bahan baku pangan seperti minyak

goreng, margarin, shortening, maupun non pangan seperti sabun, kosmetik, dan

oleokimia lainnya. Minyak sawit merupakan sumber mikronutrien β-karoten dan

tokoferol-tokotrienol yang sangat penting bagi kesehatan, dan dapat didaya-

gunakan sebagai ingredient pangan sumber vitamin A dan E, pewarna alami

kuning-jingga, serta antioksidan alami.

Pada tingkat petani, sebagai produsen bahan baku, permasalahan yang

timbul adalah kenaikan asam lemak bebas buah sawit bila tidak segera diolah



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

240

menjadi CPO. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak antara kebun dan pabrik kelapa

sawit dan kendala transportasi lainnya di lapangan. Apabila tidak segera diolah

selain menaikan ALB juga menurunkan kualitas minyaknya. Oleh karena itu,

perlu upaya penghambatan kenaikan ALB selama transportasi sebelum diolah

menjadi CPO. Salah satu upaya penghambatan tersebut adalah melalui teknik

kendali penanganan pascapanen buah sawit dengan cara inaktivasi enzim lipase.

Berdasarkan telaah hasil-hasil riset dan identifikasi kebutuhan tahapan

proses menuju diseminasi hasil penelitian dengan pihak mitra, yaitu Bappeda

Kabupaten Pandeglang, PTPN VIII, kelompok riset ini telah berhasil mengiden-

tifikasi kebutuhan riset industri untuk aplikasi inaktivasi enzim lipase pada

penanganan pascapanen buah sawit. Peta jalan teknologi untuk riset ini (Gambar

1). Secara khusus, penelitian yang diusulkan melalui skema Riset Pengembangan

IPTEK Dikti ini merupakan salah satu tahapan penelitian dalam rangka upaya

komersialisasi produk kelapa sawit.

Pada Gambar 1 berikut disajikan Roadmap penelitian IPTEKS yang

berjudul aplikasi teknik inaktivasi pascapanen buah sawit untuk mendapatkan

nilai tambah dan mutu produknya.

Roadmap Penelitian

Disertasi
SFE

RUSNAS
• Hilir, Formula:

- Mikro-
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- Emulsi
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dan
pharmaceutical

• Fat spread
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• Interesterifikasi Enzimatik Bahan

Baku Berbasis Minyak Sawit
Untuk Produksi Cocoa Butter
Equivalents

• Karakteristik Minyak Sawit Kasar
dan Rancangan Teknik
Kendalinya Untuk Mendukung
Pengembangan Transportasi Moda
Pipa

• Kendali Proses Deodorisasi dalam
Pemurnian Minyak Sawit Merah
Skala Pilot Plant

• Kinetika Parameter Stabilitas
Oksidasi Minyak Sawit Merah

• Proses Emulsifikasi dan Analisis
Biaya Produksi Minuman Emulsi
Minyak Sawit Merah

• Peningkatan Skala Proses
Emulsifikasi Minuman Emulsi dari
Minyak Sawit Merah dan
Karakterisasi Sifat Reologinya
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Prospek
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Minyak Sawit
Merah
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at Minyak
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Luaran Patent
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0002269
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MAKSI
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(Buku RUSNAS
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• 2 Disertasi
• 4 Thesis
• 2 Publikasi Internasional
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• Buku ajar : Teknologi Proses Produk Hilir Kelapa Sawit
• Publikasi Internasional (Journal of Food Science and Technology

- Concentration Process of Carotenoid from Palm Oil Methil Ester Using
Adsorption Column Chromatography Method

- Shelf Stability of Microencapsulated Red Palm Oil
• Publikasi Nasional → Peningkatan Skala Proses Emulsifikasi Minuman

Emulsi dari Minyak Sawit Merah dan Karakterisasi Sifat Reologinya
(Jurnal Teknologi & Industri Pangan

• Design Industri
• Disain sarana inaktivasi enzime lipase
• Prototipe alat inaktivasi enzime Lipase

IPTEK : Aplikasi
Teknik Inaktivasi
Enzime Lipase
pada Pasca Panen
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Teknik Kendali
Pasca Panen
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2016

Gambar 1 Roadmap penelitian.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

241

Secara umum, luaran yang ingin dicapai melalui program penelitian ini

adalah diperolehnya paket teknologi inaktivasi enzim lipase pada pascapanen

buah sawit dan meningkatkan mutu CPO serta dapat diadopsi oleh mitra. Secara

khusus, luaran hasil penelitian ini adalah: 1) Penyempurnaan proses/teknologi

inaktivasi enzim lipase pada pascapanen buah sawit; 2) Peningkatan mutu produk

CPO hasil ekstraksi; dan 3) Formulasi produk pangan minyak sawit berbasis sawit

Dalam rangka penjaminan mutu penelitian yang dilaksanakan, para peneliti

bersama-sama pihak mitra melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelak-

sanaan penelitian secara internal, sehingga keluaran yang ditargetkan sesuai

dengan rencana penelitian yang telah disusun.

METODE PENELITIAN

Penelitian dibagi dalam 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan

pelaporan. Pada tahap persiapan terdiri dari identifikasi masalah dan penentuan

tujuan, penyesuaian roadmap penelitian, dan kajian pustaka yang mendukung,

pengembangan metode, dan persiapan pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan

tahapan pelaksanaan yang terdiri dari pengumpulan data primer dan sekunder,

pengolahan dan analisis data. Tahap terakhir terdiri dari laporan kemajuan dan

laporan akhir (Gambar 2).

Gambar 2 Tahapan penelitian.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan eksperimen, wawancara

mendalam (In depth Interview), dan survei. Pemilihan sampel eksperimen
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menggunakan simple random sampling. Wawancara mendalam dilakukan kepada

mitra terutama pihak pelaksana dilapangan.

Persiapan dilapangan dilakukan dengan menghubungi mitra yang bersedia

menerapkan teknologi. Untuk penelitian terdapat 2 mitra yang bersedia, yaitu

Bappeda Kabupaten Pandeglang dan PTPN VIII. Pada tahun pertama penelitian

dilakukan di Kabupaten Pandeglang. Survei ke lapangan dilakukan sebanyak 2

kali, yaitu tanggal 31 Agustus 2015 dan 21 Oktober 2015 di PT GAL.

Pengolahan dan analisis data yang dilakukan antara lain Uji Inaktivasi

dilakukan di Laboratorium ITP, dan laboratorium kimia terpadu IPB. Pada tahap

awal posisi alat inaktivasi berada di Kampus IPB Bogor sehingga CPO dengan

perlakuan tertentu dibawa ke laboratorium. Analisis yang dilakukan adalah

karakterisasi sifat fisiko-kimia CPO (Crude Palm Oil). Tahap berikutnya adalah

perancangan prototipe alat yang sesuai di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Kebun PT GAL di Pandeglang berada di 7 kecamatan 11 desa. Salah

satunya adalah di Kota Mekar. Luas keselurahan mencapai 3.500 ha. Jarak ke

kantor pusat 50 km. Mulai tanam perdana tahun 2007. Petani/plasma di sekitar PT

GAL umumnya petani berpengalaman dari Sumatera dan Kalimantan. Terkait

kewajiban plasma 20% konsep/aturan berubah mulai dari di HGU, bisa disekitar

HGU dalam bentuk koperasi/angkutan. PT GAL sendiri menerapkan konsep

Plasma dengan menjual bibit ke petani plasma dan hasilnya dijual ke PT GAL.

Kapasitas panen mencapai 2000 ton/panen. Padahal kapasitas pabrik hanya

800 ton/panen sehingga ada TBS yang tidak dapat diproses pada hari itu juga.

Akibatnya melebihi standar ALB yang diminta <5%. Bila sudah hari ke 2 ALB

mencapai 8%. Pelepah dijaga berkisar 9 buah, karena bila kurang dari 6 buah

tidak baik untuk fotosintesa.

Bobot rata-rata tandan buah segar (TBS) dari PT GAL, dengan kapasitas

pengiriman harian 150 ton/hari, adalah:
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1 TBS = 1520 kg

1 Truk = 710 ton

1 Truk kecil = 5 ton

Saat ini TBS dikirim ke PTPN VIII di Cigudeg dan Kerta, yang terdekat di

Kerta sekitar 35 jam dengan kapasitas 60 ton/jam. Dikarenakan pabrik Cigudeg

kadang beroperasi kadang tidak. Saat ini PT GAL sedang membangun pabrik

pengolahan berkapasitas 60 ton/jam. Harga TBS saat ini berkisar Rp.1.000/kg,

sedangkan harga standar CPO Rp.8.000 /kg. Harga premium diberikan untuk

ALB <5%, yaitu Rp.8.500/kg. Kapasitas rata-rata kebun kota Mekar adalah 15‒17

ton/ha, mengingat ada beberapa yang ditanam setelah tahun 2007.

Uji Inaktivasi Enzim

Setelah dilakukan pengambilan tandan buah sawit di PT GAL kemudian

dilakukan mengambilan brondol buah sawit, pembungkusan buah sawit dengan

kain kasa, dan perebusan dalam air mendidih. Perebusan buah sawit dilakukan

untuk menghambat peningkatan aktivitas enzim lipase yang dapat mengakibatkan

kenaikan asam lemak bebas.

Tabel 1 Hasil analisis kadar lemak dan asam lemak bebas tandan buah sawit
Kode sampel Lemak (%)* ALB (%)**

T1 A1 46,76 1,90
T2 A1 39,67 1,90
T1 A2 39,04 1,68
T2 A2 44,95 1,86
T1 M1 45,89 2,77
T2 M1 59,20 2,25
T1 M2 47,15 2,10
T2 M2 47,64 2,06
T1 B1 26,40 1,90
T2 B1 47,76 1,88
T1 B2 43,88 2,20
T2 B2 46,01 2,03
T1 21,45 15,07
T2 19,35 17,42

Ket. *AOAC(2005) Method 2003.6
**SNI 01-2901-2006
T= Tandan, A=Atas, M,= Menengah, B= Bawah

Perebusan menurunkan ALB (asam lemak bebas) tapi menaikkan kadar

lemak. Perebusan 30 dan 60 menit tidak signifikan perbedaannya (± 2%). Tren

bagian atas dan tengah turun tetapi bagian bawah naik dari menit 30 ke 60.
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Desain Alat untuk Inaktivasi Enzim Lipase pada Buah Sawit

Salah satu luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pembuatan

desain alat inaktivasi enzim lipase untuk buah sawit. Desain prototipe alat secara

lebih detail disajikan pada Gambar 3 dan 4 berikut.

Gambar 3 Desain prototipe alat inaktivasi enzim.

Gambar 4 Desain alat tampak keseluruhan.
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KESIMPULAN

Pada tahun pertama sudah dihasilkan uji validitas penggunaan teknik

inaktivasi enzim. Teknik dapat mempertahankan kadar Asam Lemak Bebas

walaupun kadar lemaknya naik. Hasil lain adalah perancangan alat yang dapat

digunakan secara mobile/portable.
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PENDIRIAN UNIT PENGOLAHAN PATI DAN TEPUNG UBI JALAR
DI BOGOR, JAWA BARAT

(Establishment of Sweet Potato Starch and Flour Processing in Bogor, West Java)

Tjahja Muhandri, Dase Hunaefi, Sutrisno Koswara, Subarna
Dep. Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk karakterisasi pati dan tepung ubi jalar, serta merancang
industri pati dan tepung ubi jalar. Karakterisasi pati dan tepung ubi jalar dilakukan pada
skala laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan pati ubi jalar varietas AC lebih unggul
dibanding yang lain (Sukuh, Cangkuang, Sawentar). Pati dari varietas AC memiliki kadar
karbohidrat 99,16% bk, derajat putih 83,27%, swelling power 16,50 g/g, dan memiliki
ketahanan dalam pemasakan paling baik. Karakteristik tepung ubi jalar kadar air 8,75%,
kadar abu 2,00%, kadar lemak 0,74%, kadar protein 2,35%, dan karbohidrat 85,48%.
Pabrik telah dirancang sesuai dengan kaidah perancangan pabrik dengan kapasitas 300 kg
ubi jalar per hari.

Kata kunci: pati, rancangan pabrik, tepung, ubi jalar.

ABSTRACT

This activity was aimed at the characterization of sweet potato starch and flour, as well as
designing industrial starch and sweet potato flour. Characterization of starch and sweet
potato starch performed on a laboratory scale. The results showed AC starch varieties,
superior to the others (Sukuh, Cangkuang, Sawentar). Starch from AC varieties had
higher levels of carbohydrates bk 99.16%, 83.27% white degree, swelling power
16.50 g/g, and has a good resilience in the cooking. Characteristics of sweet potato flour
8.75% moisture content, ash content 2.00%, 0.74% fat content, protein content 2:35%,
carbohydrates 85.48%. The factory has been designed in accordance with the rules of the
plant design capacity of 300 kg of sweet potatoes per day.

Keywords: flour, plant design, starch, sweet potato.

PENDAHULUAN

Tepung dan pati yang digunakan di Indonesia pada umumnya masih terbatas

pada beberapa jenis, seperti tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, dan

tapioka. Pada kenyataannya, Indonesia kaya akan aneka ragam sumber karbo-

hidrat, diantaranya seperti umbi-umbian, termasuk ubi jalar. Namun demikian,

penggunaan produk pertanian ini, termasuk ubi jalar pada umumnya masih

terbatas sebagai bahan pangan pokok dan belum banyak dimanfaatkan untuk

bahan baku industri hilir. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan (gap)

antara produksi hasil pertanian di hulu dengan industri pengolahan di hilir.
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Peluang tersebut justru dimanfaatkan oleh negara lain dan bukan oleh sektor usaha

dan industri olahan dalam negeri yang ditunjukkan dengan tingginya angka impor

produk tepung-tepungan (25 juta kg per bulan).

Di antara hasil pertanian yang prospektif untuk diproses menjadi pati dan

tepung yang proses produksinya dapat dilakukan secara terpadu di satu lokasi

adalah ubi jalar. Berdasarkan riset yang telah dilakukan melalui Rusnas

Diversifikasi Pangan yang dikelola Seafast center, LPPM-IPB, pati dan tepung ubi

jalar dapat digunakan sebagai bahan baku produksi cookies, biskuit, kue, produk

bakeri, makanan bayi, mie, flakes, dan sebagainya. Pengembangan industri pati

dan tepung ubi jalar akan menyediakan alternatif jenis pati dan tepung yang sudah

tersedia di pasaran yang dapat diproduksi secara lokal. Hal ini sangat sejalan

dengan program ketahanan pangan nasional serta upaya diversifikasi pangan.

Untuk dapat mewujudkan berdirinya industri pati dan tepung ubi jalar

secara terpadu (Integrated starch and Flour Industry), maka perlu dibangun

kemitraan yang sinergis dan berkelanjutan antara perguruan tinggi/lembaga

penelitian sebagai penghasil teknologi dengan pihak swasta sebagai mitra. Dalam

hal ini, Seafast Center, LPPM IPB yang telah berpengalaman dalam riset Rusnas

Diversifikasi Pangan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ubi jalar

akan bertindak sebagai penyedia teknologi dan PT Mega Langgeng Utama

sebagai mitra yang memanfaatkan teknologi dan pengalaman Seafast Center

tersebut. Dengan kemitraan ini kapasitas mitra akan dapat ditingkatkan, antara

lain dengan dihasilkannya produk olahan jenis baru berupa pati dan tepung ubi

jalar dan berbagai jenis hasil olahannya, termasuk produk dan hasil olahan hasil

ikutan (hasil samping).

Kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 1) Karakterisasi pati dan

tepung ubi jalar, dan 2) Perancangan pabrik pengolahan pati dan tepung ubi jalar.

METODE PENELITIAN

Pembuatan Pati Ubi Jalar

Pembuatan pati ubi jalar dimulai dengan pengupasan kulit menggunakan

mesin abrasive peeler. Setelah itu, ubi diparut dan direndam dengan larutan sulfit
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dengan konsentrasi 0,1%. Perbandingan antara larutan sulfit yang digunakan

dengan hasil parutan ubi adalah 4:1. Setelah ditunggu sekitar 15 menit, campuran

ubi dan air tersebut disaring untuk memisahkan pati dan ampasnya. Pati ubi jalar

berupa bagian cair sedangkan ampas merupakan bagian padatannya. Pati

kemudian melalui proses pengendapan selama 16 jam dan pencucian sebanyak

tiga kali atau sampai pati berwarna putih bersih, dan setelah itu pati diangkat dan

dikeringkan dalam cabinet dryer sampai pati benar-benar terasa kering, dan ketika

dihancurkan tidak membentuk gumpalan. Setelah itu pati kering digiling dengan

pin disc mill dan dilakukan pengayakan pada 150 mesh untuk mendapat tepung

pati.

Pembuatan Tepung Ubi Jalar

Proses pembuatan tepung ubi jalar terdiri dari: pencucian, pengupasan,

penyawutan, pengeringan, penggilingan, dan pengayakan. pengupasan kulit

menggunakan abrasive peeler, penyawutan menggunakan mesin penyawut,

pengeri-ngan menggunakan cabinet dryer, dan penggilingan menggunakan pin

disc mill. Pengayakan menggunakan ayakan 80 mesh.

Pembuatan Rancangan Tata Letak Pabrik

Pada penelitian ini perancangan tata letak menggunakan metode dengan

pendekatan sistematik (Wignjosoebroto 2009) karena perancangan tata letak yang

dibuat membandingkan beberapa aspek meliputi keterkaitan antar aktivitas dan

keterkaitan antar ruang serta adanya faktor-faktor lain. Beberapa data input yang

diperlukan untuk perancangan tata letak seperti jumlah/kapasitas, urutan operasi,

pendukung produksi dan timing. Gambar di bawah adalah bagan perancangan tata

letak pabrik yang dilakukan.

Gambar 1 Bagan perancangan tata letak pabrik.
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Analisis Karakter Fisikokimia Pati dan Tepung Ubi Jalar

Analisis terhadap pati dan tepung ubi jalar meliputi Analisis Kadar Air

Metode Oven (SNI 01-2891-1992), Analisis Kadar Abu Metode Pengabuan

Kering (SNI 01-2891-1992), Analisis Kadar Protein Metode Kjeldahl (AOAC

1995), Kadar Lemak Metode Soxhlet (SNI 01-2891-1992) dan Analisis Kadar

Karbohidrat By Difference (Faridah et al. 2012).

Analisis terhadap pati ubi jalar meliputi Daya Pembengkakan/Swelling

Power (Collado et. al 2001), Derajat Putih Dengan Whiteness Meter (Faridah et

al. 2012) dan Analisis Profil Gelatinisasi Pati menggunakan instrumen Rapid

visco analyzer (Faridah et al. 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pati Ubi Jalar

Pati dari keempat varietas berwarna putih. Hal ini disebabkan oleh

terpisahnya pigmen alami yang terdapat pada ubi jalar, seperti beta karoten.

Penampakan pati ubi jalar dari keempat varietas dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Pati ubi jalar dari keempat varietas.

Kadar Air

Kadar air produk pati dari keempat varietas ubi jalar berkisar antara

9,42‒11,67% bb. Hasil analisis kadar air dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil analisis

menunjukkan bahwa kadar air pati keempat varietas masih memenuhi standar SNI

yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2011 untuk
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produk sejenis, yaitu tapioka, di mana tertera bahwa kadar air maksimal untuk

produk tersebut adalah 14%.

Tabel 1 Kadar air pada empat varietas pati ubi jalar

Varietas Kadar air (%)
Sukuh 9,42 ± 0,09a

Cangkuang 11,67 ± 0,25c

AC 9,47 ± 0,38a

Sawentar 10,39 ± 0,52b

a-eAngka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf uji 5% (uji Duncan)

Kadar Abu

Kadar abu pati keempat varietas ubi jalar berkisar antara 0,24‒0,32% bk.

Hal ini menunjukkan bahwa produk ini memenuhi standar SNI  untuk produk

sejenis, yaitu tapioka, di mana kadar abu maksimum untuk produk ini adalah

0,5%.

Hasil analisis kadar abu dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil

ANOVA, diketahui bahwa varietas berpengaruh secara signifikan (P<0,05)

terhadap kadar abu produk, di mana pati Cangkuang, AC, dan Sawentar berada

pada subset yang sama, sedangkan pati Sukuh memiliki nilai terendah, yaitu

0,24% bk (Tabel 2).

Tabel 2 Kadar abu pada empat varietas pati ubi jalar

Varietas Kadar abu (% bk)
Sukuh 0,24 ± 0,02a

Cangkuang 0,32 ±,0,03b

AC 0,29 ± 0,00b

Sawentar 0,29 ± 0,02b

Kadar Protein

Kadar protein pati dari keempat varietas ubi jalar berkisar antara

0,42‒0,61% bk (Tabel 3). Hasil analisis kadar protein dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil ANOVA, diketahui bahwa varietas berpengaruh secara

signifikan (P<0,05) terhadap kadar protein produk, di mana pati Cangkuang

memiliki nilai tertinggi sebesar 0,61±0,01% bk, diikuti pati Sukuh, AC, dan

Sawentar.
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Tabel 3 Kadar protein pada empat varietas pati ubi jalar

Varietas Kadar protein (% bk)
Sukuh 0,43 ± 0,08a

Cangkuang 0,61 ± 0,01b

AC 0,52 ± 0,07a

Sawentar 0,42 ± 0,06a

Kadar Lemak

Kadar lemak pati keempat varietas ubi jalar berkisar antara 0,12‒0,37% bk

(Tabel 4) dan berdasarkan  hasil ANOVA, diketahui bahwa varietas berpengaruh

secara signifikan (P<0,05) terhadap kadar protein produk, di mana pati Cang-

kuang, AC, dan Sawentar memiliki nilai tertinggi, sedangkan pati Sukuh berada

pada subset yang memiliki nilai terendah, yaitu 0,12% bk.

Tabel 4 Kadar lemak pada empat varietas pati ubi jalar

Varietas Kadar lemak(%bk)
Sukuh 0,12 ± 0,02a

Cangkuang 0,42 ± 0,05b

AC 0,37 ± 0,03b

Sawentar 0,37 ± 0,04b

Kadar Karbohidrat

Kadar karbohidrat dihitung menggunakan perhitungan by difference, yaitu

selisih berat antara keseluruhan zat dengan kadar air, lemak, protein, dan abu dari

bahan.

Kadar karbohidrat dari produk pati keempat varietas ubi jalar berkisar antara

96,12‒99,16% bk (Tabel 5). Varietas berpengaruh secara signifikan (P<0,05)

terhadap kadar karbohidrat produk, di mana pati dari varietas Sukuh dan AC

memiliki nilai tertinggi, sedangkan pati Cangkuang memiliki nilai terendah.

Kisaran hasil tersebut menunjukkan bahwa keempat produk pati memiliki nilai

karbohidrat >95%.

Tabel 5 Kadar karbohidrat pada empat varietas pati ubi jalar

Varietas Kadar karbohidrat(%bk)
Sukuh 99,16 ± 0,09c

Cangkuang 96,12 ± 0,32a

AC 98,71 ± 0,41c

Sawentar 97,81 ± 0,49b
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Daya Pembengkakan (Swelling Power) dan Derajat Putih

Swelling power produk pati ubi jalar berkisar antara 16,50‒18,45 g/g dan

derajat putih produk pati ubi berkisar antara 73,86‒83,27 (Tabel 6). Varietas

berpengaruh secara signifikan (p<0,05) terhadap swelling power produk, di mana

pati varietas Sawentar memiliki swelling power tertinggi, dan pati varietas AC dan

Cangkuang memiliki nilai swelling power terendah.

Tabel 6 Swelling power pada empat varietas pati ubi jalar

Varietas Swelling power(g/g) Derajat putih
Sukuh 17,26 ± 0,41ab 77,68±0,06c

Cangkuang 16,85 ± 0,35a 73,86±0,29a

AC 16,50 ± 1,07a 83,27±0,31d

Sawentar 18,45 ± 0,60b 76,29±0,42b

Profil Gelatinisasi Pati

Grafik pengukuran RVA untuk keempat varietas dapat dilihat pada Gambar

3. Suhu gelatinisasi dari semua produk pati ubi jalar yang diuji berkisar antara

72,57‒79,30 oC (Tabel 7), suhu gelatinisasi terendah dimiliki oleh varietas Sukuh,

dan suhu gelatinisasi tertinggi dimiliki oleh varietas AC berdasarkan hasil

ANOVA (P<0,05) yang dilanjutkan dengan uji Duncan.

Viskositas puncak  (maximum viscosity) produk pati dari keempat varietas

ubi jalar berkisar antara 5183,33‒6570,33 cP, di mana varietas Cangkuang dan

AC memiliki nilai viskositas puncak terendah, dan varietas Sukuh memiliki nilai

viskositas tertinggi. Selain suhu gelatinisasi, kadar amilosa juga terkait dengan

nilai viskositas puncak, namun kali ini kadar amilosa memiliki korelasi negatif

atau semakin tinggi kadar amilosa, pada umumnya semakin rendah viskositas

puncak suatu pasta pati (Fennema 2008).

Breakdown viscosity (BV) produk pati dari empat varietas ubi jalar memiliki

nilai 5183,33‒6570,33±37,58 cP. Varietas Sukuh memiliki nilai BV paling tinggi,

sedangkan AC memiliki nilai BV paling rendah.

Keempat varietas pati ubi jalar menunjukkan profil gelatinisasi yang

bervariasi. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, pati dari varietas AC memiliki

karakteristik yang sangat baik, karena paling tahan terhadap proses pemasakan

dan memiliki kecenderungan retrogradasi yang tinggi. Hampir seluruh karak-
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teristik profil gelatinisasi pati memiliki kaitan erat dengan kadar amilosa bahan.

Namun, kadar amilosa semua varietas tidak berbeda nyata, yaitu berada di sekitar

8%, sehingga tidak bisa dilihat pengaruh kadar amilosa dengan semua karakter

pada profil gelatinisasi pati. Data profil gelatinisasi pati ubi jalar dapat dilihat

pada Tabel 7.

Keterangan: : Sukuh : Cangkuang : AC : Sawentar

Gambar 3 Profil gelatinisasi pati ubi jalar.

Tabel 7 Data profil gelatinisasi pada empat varietas pati ubi jalar

Varietas
Suhu gelatinisasi

(oC)
Peak viscosity

(cP)
Breakdown

viscosity (cP)
Setback viscosity

(cP)
Sukuh 72,57±0,25a 6570,33±37,58c 3774,00±33,96d 1090,33±52,99a

Cangkuang 73,73±0,03b 5183,33±24,38a 3081,33±19,55b 1205,33±10,21b

AC 79,30±0,00d 5234,67±23,16a 2605,67±15,04a 1328,00±14,73c

Sawentar 74,12±0,03c 6077,33±48,64b 3609,33±36,56c 1291,00±10,15c

Karakteristik Tepung Ubi Jalar

Analisis yang dilakukan pada produk adalah analisis proksimat. Analisis

proksimat adalah analisis suatu bahan untuk mengetahui kadar air, abu, lemak,

protein, dan karbohidrat. Analisis produk dilakukan untuk mengetahui karak-

teristik produk tepung ubi jalar karena hingga saat ini belum ada SNI untuk

produk tepung ubi jalar. Hasil analisis proksimat tepung ubi jalar disajikan pada

Tabel 8.
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Tabel 8 Hasil analisis proksimat tepung ubi jalar putih

Jenis uji Unit Hasil analisis
Kadar air g/100g 8,75
Kadar abu g/100g 2,58
Kadar lemak g/100g 0,74
Kadar protein g/100g 2,35
Kadar karbohidrat g/100g 85,48

Hasil Rancangan Pabrik Pati dan Tepung Ubi Jalar

Pabrik dirancang berdasarkan proses pembuatan tepung ubi jalar. Namun

pabrik ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan pati ubi jalar karena

menggunakan peralatan yang relatif sama.

Neraca Massa

Perancangan suatu proses yang baik dapat dilihat dari neraca massa yang

didapatkan. Neraca massa merupakan perincian banyaknya bahan-bahan yang

masuk, keluar, dan menumpuk dalam suatu alat pemroses. Neraca massa dibuat

untuk suatu alat atau unit dengan batasan tertentu, di mana bahan-bahan diperinci

banyaknya baik itu bahan yang masuk ataupun bahan yang keluar (Brown 1998).

Jadi, proses pembuatan tepung ubi jalar dari 1.000 g ubi jalar segar menghasilkan

219,95 g tepung ubi jalar artinya rendemen tepung ubi jalar yang dihasilkan

21,99%.

Tata Letak Pabrik

1. Diagram keterkaitan aktivitas

Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam menentukan tata letak pabrik

adalah dengan analisis keterkaitan antar aktivitas yang terjadi pada pabrik dengan

menggunakan diagram keterkaitan aktivitas (Apple 1990). Diagram keterkaitan

aktivitas adalah suatu pengaturan tata letak fasilitas operasi dengan memanfaatkan

suatu area sehingga dapat menempatkan mesin, bahan baku, serta perlengkapan

operasi industri maupun personalia (Wignjosoebroto 2009). Fungsi dari diagram

aktivitas ini antara lain untuk mengevaluasi luas area yang tersedia, menganalisis

luas area yang dibutuhkan dan juga mampu meminimalisasi biaya pembangunan

suatu industri.
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Penyusunan tata letak pabrik dimulai dari pengumpulan data-data operasi

yang mengacu pada diagram alir proses. Selanjutnya menganalisis keterkaitan

antar aktivitas yang disajikan pada Gambar 4. Melakukan perhitungan kedekatan

penempatan suatu proses terhadap proses selanjutnya dan proses-proses lainnya

dengan menggunakan TCR (Total Closeness Rating) (Tabel 9). Kemudian

mengubah bagan keterkaitan antar aktivitas yang ada ke dalam bentuk diagram

keterkaitan antar aktivitas yang disajikan pada Gambar 4. Diagram keterkaitan

aktivitas ini menunjukan kedekatan aktivitas proses yang satu dengan yang lain

secara relatif dari lokasi tertentu sesuai dengan peta keterkaitan antar aktivitas.

1
1 Penerimaan bahan baku 2

A1,2,3 3
2 Penyimpanan bahan baku I 4

U U 5
3 Sortasi E2 U 6

I U U 7
4 Pencucian bahan baku I U U 8

A1,2,3 E2,3 U U 9
5 Pengupasan U U U U 10

A1,3 U U U U 11
6 Penyawutan U U U U U

E1,3 U X5 U X5 1
7 Penataan sawut basah I U X5 U 2

E1,2 U U X5 3
8 Pengeringan U U U 4

I U U 5
9 Penepungan U U 6

I U 7
10 Pengemasan U 8

A1,2,3 9
11 Penyimpanan produk 10

11
Keterangan :
Derajat kedekatan
A : Harus bersebelahan (absolutely necessary)
E : Harus berdekatan (especially important)
I : Cukup berdekatan (important)
O : Tidak harus berdekatan (ordinary ok)
U : Bebas dan tidak saling terkait (unimportant)
X : Tidak boleh saling berdekatan atau harus saling berjauhan (not desirable)
Keterkaitan produksi
1 : Urutan aliran kerja
2 : Menggunakan pekerja yang sama
3 : Memudahkan pemindahan bahan
4 : Adanya komunikasi atau pencatatan
5 : Kemungkinan kontaminasi silang

Gambar 4 Peta keterkaitan aktivitas.
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Tabel 9 Perhitungan TCR (Total Closeness Rating)

Nilai TCR
81 9 1 1 1 1 1 3 1 1 100
81 1 27 1 1 1 1 1 1 0 115
1 9 9 9 27 1 1 1 1 1 60
9 27 1 81 1 1 1 0 0 0 122

81 27 1 1 81 1 1 1 1 1 196
81 9 27 1 1 27 9 1 1 1 158
27 1 1 1 1 1 27 1 1 1 62
27 9 1 1 1 1 1 9 1 1 52
27 1 1 1 0 1 1 1 9 1 44
27 1 1 1 1 0 1 1 1 1 35
81 1 1 1 1 1 0 1 0 1 88

2. Kebutuhan ruang

Kebutuhan ruang adalah kebutuhan terhadap luasan tertentu yang diperlukan

para pekerja untuk bergerak (Wignjosoebroto 2009). Luasan ruang yang diberikan

sangat memengaruhi efektivitas dalam bekerja. Ruang yang terlalu sempit akan

menimbulkan kesulitan dalam bergerak, sebaliknya ruang yang terlalu luas akan

menyebabkan besarnya jarak tempuh sehingga lebih cepat menimbulkan kele-

lahan dan memperlambat proses pengolahan. Kebutuhan luas ruangan produksi

disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Kebutuhan luas ruang produksi tepung ubi jalar

Lokasi Jenis alat/mesin
Luas (m2)

Alat/mesin Operator Jumlah Sub total (x) 200%
Pencucian Bak pencucian 2,0 0,5 2 5,0 10
Pengupasan Abrasive peeler 0,5 0,5 1 1,0 2
Penyawutan Mesin penyawut 0,5 1,0 1 1,5 3
Sortasi Meja sortasi 2,0 0,5 1 2,5 5
Pengeringan Oven 2,5 1,5 1 4,0 8
Penepungan Pin disk mill 0,5 1,0 1 1,5 3
Pengemasan Sealer 0,5 0,5 2 2,0 4

Total luas (m2) 35

Secara keseluruhan luas ruang yang diperlukan untuk pabrik pengolahan

tepung ubi jalar ini adalah 90 m2 dengan perincian kebutuhan luas ruang disajikan

pada Tabel 11.
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Tabel 11 Kebutuhan luas ruang pabrik pengolahan tepung ubi jalar

Ruangan Luas (m2)
Ruang produksi 35
Ruang non proses produksi
a. Tata usaha dan penerima tamu 10
b. Tempat bahan baku 10
c. Tempat penyimpanan produk 6
d. Tempat pengemasan 6
e. Toilet 6
f. Mushola 6
g. Dapur 5
h. Ruang pekerja 6

Total luas ruangan 90

3. Ketersediaan ruang

Ketersediaan ruang merupakan luasan yang tersedia untuk memenuhi

kebutuhan ruang baik untuk ruang produksi maupun ruang untuk pabrik

keseluruhan (Wignjosoebroto 2009). Ruang yang tersedia harus sedikit lebih besar

atau pas dengan kebutuhan ruang. Ruang yang terlalu sempit akan menimbulkan

kesulitan dalam bergerak, sebaliknya ruang yang terlalu luas akan menyebabkan

besarnya jarak tempuh sehingga lebih cepat menimbulkan kelelahan dan

memperlambat proses pengolahan.

Pabrik yang dibangun memiliki luas total ± 160 m2 yang telah memiliki

bagian ruangan-ruangan meliputi satu ruang tengah besar, empat ruang kecil, dua

toilet, satu ruang memanjang disamping, dan satu ruang besar dibelakang. Ruang-

ruang tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kebutuhan ruang yang diperlukan.

Perincian ketersediaan ruang disajikan pada Tabel 12.

Pembagian fungsi ruangan untuk pabrik disesuaikan antara kebutuhan ruang

dan ketersediaan ruang. Ruang tengah besar digunakan untuk tata usaha termasuk

sebagai kantor dan ruang penerima tamu. Ruang kecil 1 digunakan untuk tempat

penyimpanan produk dan mushola sedangkan ruang kecil 2 untuk ruang pekerja

dan tempat pengemasan. Ruang samping digunakan sebagai tempat bahan baku

untuk memudahkan proses penerimaan bahan. Ruang belakang yang paling luas

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dua untuk tempat produksi (ruang produksi 1

dan 2) dan satu bagian untuk dapur. Toilet yang tersedia ada dua dan keduanya

dapat digunakan secara maksimal.
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Tabel 12 Ketersediaan luas ruang pabrik pengolahan tepung ubi jalar

Jenis
Luas (m2)

Total (m2)
Ruang Jumlah

Ruang tengah besar 16,25 1 16,25
Ruang kecil 1 8,40 2 16,80
Ruang kecil 2 7,00 2 14,00
Ruang samping 10,45 1 10,45
Ruang belakang 99,75 1 99,75
Toilet 2,70 2 5,40

Total luas (m2) 162,65

4. Diagram keterkaitan antar ruang

Setelah menentukan pembagian fungsi ruang berdasarkan kebutuhan dan

ketersediaan ruang, kemudian ditentukan peta keterkaitan antar ruang yang

disajikan pada Gambar 5. Peta keterkaitan antar ruang ini kemudian diubah

menjadi diagram keterkaitan antar aktivitas (Gambar 6).

1
1 Penerimaan bahan 2

A 3
2 Tempat bahan baku U 4

E U 5
3 Ruang produksi I I U 6

A U U 7
4 Ruang produksi II I X U 8

E X U U 9
5 Tempat pengemasan X U U U 10

A U U X U 11
6 Tempat penyimpanan produk U U X U U

U U X U U 1
7 Dapur U U U I 2

U U U I 3
8 Toilet U U U 4

U U U 5
9 Tata usaha I U 6

U U 7
10 Mushola U 8

A 9
11 Ruang pekerja 10

11
Keterangan Derajat kedekatan :
A : Harus bersebelahan (absolutely necessary)
E : Harus berdekatan (especially important)
I : Cukup berdekatan (important)
O : Tidak harus berdekatan (ordinary ok)
U : Bebas dan tidak saling terkait (unimportant)
X : Tidak boleh saling berdekatan atau harus saling berjauhan (not desirable)

Gambar 5 Peta keterkaitan antar ruang.
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5. Pembatas teknis

Pembatas teknis merupakan batasan-batasan yang dijumpai pada saat

perancangan tata letak (Priyono 2006). Batasan yang ditemui terkait dengan usaha

menempatkan peralatan dan kondisi ruang untuk penempatan. Beberapa batasan-

batasan yang dijumpai untuk merancang tata letak pabrik pengolahan tepung ubi

jalar ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat yang digunakan untuk pabrik berada di dalam perumahan
2. Batas sebelah selatan berhimpitan dengan rumah warga
3. Tidak ada lahan parkir untuk kendaraan besar
4. Pada ruang belakang dan samping belum ada atap
5. Luas area yang tersedia berbentuk L

Gambar 6 Diagram keterkaitan antar ruang.
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Kelima faktor pembatas di atas menyebabkan rancangan tata letak harus

menyesuaikaan kondisi yang ada di lokasi. Untuk penerimaan bahan dibuat pintu

khusus di sebelah utara pabrik, sehingga kendaraan yang mengangkut bahan baku

cukup parkir di depan pintu dan bahan langsung pindahkan ke ruang samping

yang dijadikan sebagai tempat bahan baku. Ruang samping dan ruang belakang

yang belum tertutupi atap dipasang atap sederhana yang dapat dibongkar (kanopi).

Untuk mengurangi kebisingan, peralatan yang digunakan dimodifikasi supaya

tidak banyak mengeluarkan suara. Penempatan ruang produksi pun di ruang

belakang sehingga tidak mengganggu tetangga sebelah. Denah hasil perancangan

pabrik disajikan pada Gambar 7.

6. Penentuan kapasitas produksi

Kapasitas produksi adalah jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk

mencapai keuntungan yang optimal. Keuntungan ini dipengaruhi oleh faktor

eksternal, yaitu usaha-usaha pemasaran yang dilakukan serta variabel-variabel

teknik yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Menurut Umar (2001),

kapasitas produksi dapat didefinisikan sebagai volume atau jumlah unit yang

dapat diproduksi selama periode tertentu. Definisi ini meliputi hasil keluaran yang

diharapkan. Untuk jangka pendek, kapasitas dapat dipertimbangkan sesuatu yang

konstan.

Dari peralatan yang ada, oven berperan sangat penting karena penggunaan

oven menentukan waktu proses produksi. Penggunaan oven ini membutuhkan

waktu yang paling lama, yaitu 8 jam/hari. Kapasitas oven terpasang adalah

300 kg/proses. Sehingga yang digunakan sebagai kapasitas terpasang alat adalah

sebesar 300 kg. Kapasitas maksimum ditentukan dari kapasitas terpasang alat.

Kapasitas maksimum adalah kemampuan alat untuk memproduksi dengan jumlah

maksimum dari kapasitas yang terpasang. Penggunaan oven dapat dimaksimalkan

dengan menambah jumlah proses, sehingga dalam sehari dilakukan dua kali

proses yang artinya dua kali penggunaan oven. Penambahan dilakukan untuk

mendapatkan nilai kapasitas maksimum, yaitu dua kali dari kapasitas terpasang

sebesar 600 kg.
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Keterangan :

1 : Penerimaan bahan A1 : Mesin pengupasan
2 : Tempat bahan baku A2 : Tempat pencucian
3 : Ruang produksi I B1 : Mesin penyawutan
4 : Ruang produksi II B2 : Oven
5 : Tempat pengemasan B3 : Mesin penggilingan
6 : Tempat penyimpanan produk
7 : Dapur
8 : Toilet
9 : Tata usaha dan penerimaan tamu
10 : Mushola
11 : Ruang pekerja

Gambar 7 Rancangan tata letak pabrik.

KESIMPULAN

Produk pati dan tepung ubi jalar memiliki karakteristik kadar karbohidrat

dan total pati yang tinggi (99,16 dan 86,91% bk), dan dari karakteristik fisik, pati

AC memiliki karakter derajat putih yang tinggi (83,27), swelling power rendah
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(16,50% g/g), ketahanan pemasakan paling baik, yang ditunjukkan oleh

breakdown viscosity yang rendah (5183,33cP) dan retrogradasi yang tinggi

(setback viscosity 1328,00cP). Karakteristik tepung ubi jalar kadar air 8,75%;

kadar abu 2,00%; kadar lemak 0,74%; kadar protein 2,35%; dan karbohidrat

85,48%. Pabrik telah dirancang sesuai dengan kebutuhan proses produksi dan

ketersediaan lahan atau bangunan.
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