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KATA PENGANTAR

alah satu tugas penting LPPM IPB adalah melaksanakan seminar hasil
penelitian dan mendesiminasikan hasil penelitian tersebut secara berkala
dan berkelanjutan.  Pada tahun 2009, sekitar 479 judul  kegiatan penelitian

telah dilaksanakan.  Penelitian tersebut  dikoordinasikan oleh LPPM IPB dari
beberapa sumber dana antara lain Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Depertemen Pertanian (Deptan)
dan Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dimana sebanyak 293 judul
penelitian tersebut telah dipresentasikan dalam Seminar Hasil  Penelitian IPB
yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Desember 2009 di Institut Pertanian
Bogor.

Hasil penelitian tersebut sebagian telah dipublikasikan pada jurnal
dalam/luar negeri, dan sebagian dipublikasikan pada prosiding dengan nama
Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2009, yang terbagi menjadi 6
(enam) bagian yaitu :

1. Bidang  Pangan dan Energi
2. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
3. Bidang Kesehatan
4. Bidang Sosial dan Ekonomi
5. Bidang Teknologi dan Rekayasa Pangan
6. Bidang Teknologi dan Rekayasa Non Pangan
Melalui hasil penelitian yang telah dipublikasikan ini, runutan dan

perkembangan penelitian IPB dapat diketahui, sehingga road map penelitian IPB
dan lembaga mitra penelitian IPB dapat dipetakan dengan baik.

Kami ucapkan terima kasih pada Rektor dan Wakil Rektor IPB yang
telah mendukung kegiatan Seminar Hasil-Hasil Penelitian ini, para Reviewer dan
panitia yang dengan penuh dedikasi telah bekerja mulai dari persiapan sampai
pelaksanaan kegiatan seminar hingga penerbitan prosiding ini.

Semoga Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2009 ini dapat
bermanfaat bagi semua. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

Bogor,   Maret  2010
Kepala LPPM IPB,

Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudya N., M.Eng
NIP 19500301 197603 1 001
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RANCANG BANGUN DAN PRODUKSI OPACITY METER BERBASIS
BAHAN LOKAL SERTA PENYUSUNAN DAN PEMBAKUAN SISTEM

KALIBRASINYA
(Design and Production of Opacity Meter Based on Local Material and The

Development of Calibration System)

Arief Sabdo Yuwono, Budi Indra Setiawan, I Dewa Made Subrata, Gardjito
Dep. Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB

ABSTRAK

Penelitian rancang bangun dan produksi Opacity Meter ini didasarkan pada hasil
pengamatan dan pengalaman dimana instrumen yang ada dan ditemui di lapangan selalu
berasal dari luar negeri (impor). Padahal instrumen ini tergolong sederhana. Kepekatan
asap (opasitas) merupakan salah satu parameter kualitas udara emisi yang wajib dipantau
sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/MENLH/3/1995
tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan No. KEP-129/MENLH/2003
tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. “Opacity
Meter - Made in Indonesia” ini ditargetkan bisa mensubstitusi secara parsial Opacity
Meter impor yang jauh lebih mahal dan kurang akurat yang selama ini dipakai di
Indonesia. Dengan demikian, rancang bangun, produksi dan pengembangan alat tersebut,
termasuk sistem dan perangkat kalibrasi, bersifat sangat penting. Bila terkalibrasi oleh
lembaga resmi pemegang otoritas di Indonesia maka Opacity Meter ini dapat
dipergunakan sebagai alat ukur yang sah. Tujuan penelitian ini adalah merancang-bangun
Opacity Meter berbasis bahan lokal, memproduksi Opacity Meter dan melakukan uji
unjuk kerja di lapangan dalam kegiatan pemantauan lingkungan dan, membangun dan
merintis pembakuan sistem kalibrasi Opacity Meter. Produksi Opacity Meter dilakukan
dengan melibatkan bengkel dan unit usaha lokal, yaitu bengkel sablon, bengkel las/ketok,
bengkel kayu, bengkel pengrajin lensa, toko material, toko asesoris dan pengrajin produk
karet. Pada akhir masa penelitian saat ini telah dihasilkan “Opacity Meter - Made in
Indonesia” yang berfungsi dengan baik dan telah disosialisasikan ke beberapa institusi
yang bergerak dalam kegiatan pemantauan lingkungan di Indonesia.

Kata kunci : Opasitas, opacity meter, emisi, limbah gas, sumber tidak bergerak, kalibrasi.

ABSTRACT

Research on design and production of opacity meter is based on observation and field
experiences where opacity meter used in Indonesia is always produced abroad although
such kind of instrument can be classified as a simple instrument. Opacity meter is an
instrument to monitor opacity of waste gases emitted from industrial stack. Opacity is a
parameter of waste gas obligatory to be monitored according to Decree of State Minister
of Environment (KEP-13/MENLH/3/1995 on Emission Standard for Stationary Sources
and KEP-129/MENLH/2003 on Emission Standard for Oil and Gas Industry). Design and
production of “Opacity Meter – Made in Indonesia” is intended to substitute partially
opacity meter imported from abroad. Therefore, design, production and development of
this instrument, as well as development of calibration system is an important research
project. If the designed instrument can be well calibrated by Indonesian authority, then
this instrument can be implemented as valid measurement instrument. The objectives of
the research are to design opacity meter based on local raw material; to produce prototype
of opacity meter and to run field performance test in the framework of environmental
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monitoring activity; and, to develop and to do pioneering work on development of
calibration system for opacity meter. Production process of opacity meter involved micro
and local scale workshops such as offset workshop, welding workshop, wood product
processing workshop, lens production workshop, building material shop, handicraft
accessories shop, and synthetic rubber product processing workshop. At the end of
research period today “Opacity Meter - Made in Indonesia” has been produced and
showed a good performance. The instrument has also been introduced to a number of
environmental monitoring institutions in Indonesia.

Keywords : Opacity, opacity meter, emission, waste gas, stationary sources, calibration
system.

PENDAHULUAN

Penurunan kualitas udara merupakan salah satu contoh nyata degradasi

lingkungan yang terjadi di Indonesia. Dampak yang timbul berupa tingginya

kasus-kasus penyakit (Tabel 1) yang berhubungan dengan buruknya kualitas udara

dan menjadi ancaman serius bagi upaya menuju Indonesia sehat. Kualitas udara

berhubungan dengan bahan kimia dalam udara. Studi telah dilakukan seperti

evaluasi terhadap bahan kimia toksik dalam udara, evaluasi sumber utama toksin

udara, dsb (Hunter dan Hirsch, 2004). Berbagai upaya pemerintah dan masyarakat

dalam mengembalikan kualitas udara yang sehat antara lain adalah kewajiban

pemantauan kualitas udara emisi (gas buang) industri (KLH, 1995; 1999; 2003)

menggunakan Opacity Meter. Semakin pekat gas buang maka semakin kotor

udara emisi karena mengandung semakin banyak partikulat. Selama ini

pemantauan gas buang tersebut dilakukan dengan Opacity Meter impor dari

negara maju meski komponen alat ini semua tersedia di Indonesia dan prinsip

kerjanya sederhana. Oleh sebab itu, sebuah terobosan perlu dilakukan guna

memproduksi alat tersebut di dalam negeri, menggunakan bahan lokal,

memanfaatkan bengkel kecil lokal dan tenaga ahli dalam negeri. Tindakan ini

memberi kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena

memberdayakan masyarakat lokal. Meskipun komponennya dibuat di bengkel

lokal, Opacity Meter – Made in Indonesia ini ditargetkan mempunyai beberapa

keunggulan dibandingkan dengan produk impor, yaitu aspek tingkat akurasi yang

lebih tinggi, dimensi alat dan kemasan luar yang lebih kecil, bobot total lebih

ringan, bahan lensa anti-pecah, serta harga yang jauh lebih murah. Hingga saat ini

produk impor masih menggunakan lensa konvensional yang mudah pecah
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(fragile) dan harga yang relatif mahal untuk ukuran instrumen sederhana. Selain

itu, beberapa hal yang perlu dikembangkan berkaitan dengan alat ini antara lain

pengembangan sistem dan perangkat kalibrasi, sosialisasi dan diseminasi produk

ke berbagai pihak yang berkepentingan sehingga menjadi produk yang dikenal,

teruji dan dapat dipasarkan. Tujuan penelitian ini adalah merancang-bangun

Opacity Meter berbasis bahan lokal, memproduksi Opacity Meter dan melakukan

uji unjuk kerja di lapangan dalam kegiatan pemantauan lingkungan dan,

membangun dan merintis pembakuan sistem kalibrasi Opacity Meter.

Tabel 1. Kasus penyakit yang terkait dengan kualitas udara (Word Bank, 2003)

Jenis penyakit

Jumlah kasus

Partikulat (PM) Timbal (Pb) NO2

1990 2000 1990 2000 1990 2000

Kematian Prematur 1.160 1.067 346 622

Gejala Pernafasan (Juta) 31,6 29,1 - - 1,98 3,56

Penyakit Pernafasan Rendah 104.121 95.792 - - - -

Serangan Asma 464.148 427.017 - - - -

Bronkhitis Kronis 10.562 9.717 - - - -

Darah Tinggi - - 211.323 380.382 - -

Serangan Jantung Tidak Fatal - - 283 509 - -

METODE PENELITIAN

Rancang Bangun dan Produksi Opacity Meter

Peralatan yang diperlukan dalam rancang bangun adalah seperangkat

komputer sedangkan untuk peroduksi meliputi perangkat peralatan perbengkelan

kayu, perbengkelan logam, peralatan bengkel sablon dan peralatan bengkel

las/ketok. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi Opacity Meter

meliputi Skala opasitas dalam selang 0-100% berbahan tinta cetak dan plastik;

Lensa transparan tebal 3 mm; Karet lunak pelindung mata; Struktur dasar Opacity

Meter dari bahan polypropylene; Cat dan pelapis cat (pernis); Kayu masif dan

pelapis kayu (politur); Box handel berbahan baja anti karat; Kunci box; Label

dalam berbahan dasar plastik; Label luar berbahan metal; Engsel 4 cm; Sekrup ¾

” dan 1”; Busa (styrofoam) 1 cm. Opacity Meter dirancangbangun dengan

langkah-langkah sebagai berikut: Rancangan struktur dasar berbahan
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polypropylene - Membangun struktur dasar - Pemeriksaan kualitas struktur -

Pengecatan dan pelapisan cat - Pemasangan lensa dan skala opasitas -

Pemasangan karet pelindung mata - Perekatan label - Pembuatan box kemasan

luar beserta perekatan label luar - Pemasangan box handel dan kunci.

Uji Skala Opasitas

Bahan-bahan yang diperlukan mencakup tiga (3) jenis, yaitu bahan uji

skala opasitas (opacity), lensa Opacity Meter, dan struktur dasar Opacity Meter

berbahan polymer. Peralatan yang digunakan untuk kalibrasi meliputi sistem dan

perangkat kalibrasi Opacity Meter yang dibangun pada tahap penelitian pertama,

dan Ring tester (Ф = 5,5 cm). Pengujian terhadap skala opasitas dari Opacity

Meter ditempuh dengan cara menempatkan skala opasitas dalam sebuah slot

khusus yang berada dalam perangkat kalibrasi. Sumber cahaya dengan intensitas

tertentu (yang dapat diatur) dipancarkan mengenai skala opasitas tersebut. Data

intensitas cahaya sebelum dan sesudah melewati skala opasitas dicatat dan

dimasukkan kedalam komputer. Hasil pengolahan data perubahan intensitas

cahaya harus sesuai dengan perhitungan teoritis penurunan intensitas cahaya

menurut metode Ringleman yang diperbaiki (updated Ringleman principles).

Apabila skala opasitas yang diuji tidak memenuhi syarat maka skala opasitas

tersebut disingkirkan (tersortasi) dari komponen Opacity Meter. Skema metode

pengujian skala opasitas ini disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Skema metode pengujian skala opasitas
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Pengujian Lensa Opacity Meter

Pengujian lensa Opacity Meter adalah sejenis uji konsistensi kualitas lensa

yang diproduksi oleh bengkel lokal. Uji ini diperlukan guna meyakinkan bahwa

hasil kerja bengkel lokal memenuhi kriteria rancangan. Parameter kualitas lensa

menyangkut akurasi diameter serta jumlah dan tingkat goresan. Pengujian

dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menempatkan lensa kedalam sebuah

cincin yang disebut ring tester. Ring tester ini terbuat dari bahan polymer (PP,

polypropylene) dan berdiameter dalam (inner diameter) Øin = 55 mm. Setiap lensa

yang siap menjadi komponen Opacity Meter harus mempunyai diamater luar Øout

= 55 mm ± 0,5 mm. apabila tidak memenuhi syarat ini maka lensa tersortasi.

Pengujian terhadap goresan dilakukan dengan cara menempatkan lensa yang

sudah lolos uji akurasi diameter dibawah sorot lampu dengan intensitas cahaya

tinggi (sejenis “lampu hemat energi”, P = 18-25 Watt). Bila dalam pengamatan

dibawah sinar lampu tersebut dan dengan bantuan kaca pembesar (loupe) terlihat

adanya goresan maka lensa ini disortasi atau tidak terpakai. Sebaliknya, bila lolos

maka menjadi komponen Opacity Meter. Skema pengujian mutu lensa disajikan

dalam Gambar 2.

Gambar 2. Skema prosedur pengujian lensa Opacity Meter

Sosialisasi Produk dan Publikasi Ilmiah

Bahan dan peralatan yang diperlukan guna melaksanakan sosialisasi dan

publikasi Opacity Meter adalah leaflet Opacity Meter (A4; full colour; 2000

eksemplar), artikel ilmiah yang siap kirim berisi rancang bangun dan uji unjuk
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kerja (performance test) Opacity Meter, cetakan poster Opacity Meter, prototipe

Opacity Meter yang lolos uji mutu dan siap pakai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang disajikan dalam tulisan ini adalah hasil hingga akhir tahun ke-1

(akhir 2009). Penelitian ini direncanakan berlangsung hingga tahun 2010 dengan

target pengembangan sistem kalibrasi. Hingga akhir 2009 prototipe Opacity Meter

telah terbangun seperti disajikan dalam Gambar 3a dan 3b. Pada gambar terlihat

bahwa prototipe alat Opacity Meter berwarna abu-abu tua hingga mendekati hitam

batubara. Opacity Meter ini juga didisain bersama-sama dengan kotak

kemasannya (box), seperti disajikan dalam Gambar 4. Kotak kemasan tersebut

terbuat dari bahan kayu masif dengan lapisan dempul dan politur di bagian luar.

Spesifikasi teknis lain tentang Opacity Meter adalah sebagai berikut: Panjang =

25,7 cm; Diameter lensa Ø = 59,5 mm; Dimensi dalam kemasan kayu (box): P =

30 cm; L = 12 cm; T = 9 cm; Skala opasitas: 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-

100%. Pengujian telah dilakukan dengan cara menggunakannya dalam

pengukuran tingkat kepekatan asap, baik dalam skala laboratorium maupun asap

yang dihasilkan dari industri. Kegiatan pelaksanaan pengujian alat Opacity Meter

disajikan dalam Gambar 5.

(a) (b)

Gambar 3a. Hasil rancang bangun Opacity Meter (a dan b)
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(c) (d)

Gambar 3b. Hasil rancang bangun Opacity Meter (c dan d)

Gambar 4. Hasil rancangan kotak kemasan Opacity Meter

Gambar 5. Pengujian prototipe Opacity Meter di Kampus IPB Darmaga
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KESIMPULAN

Rancang-bangun Opacity Meter berbasis bahan lokal telah dilakukan

dengan hasil baik. Prototipe Opacity Meter telah dihasilkan dan diuji unjuk kerja

di lapangan dalam kegiatan pemantauan lingkungan. Pengembangan sistem

kalibrasi Opacity Meter akan dilakukan pada tahun ke-2 kegiatan penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Departemen Pendidikan Nasional

yang telah memberikan dukungan finansial penelitian. Selain itu, ucapan terima

kasih juga ditujukan kepada para mahasiswa (Sdri. Bekti Wiji Utari dkk), teknisi

(Ahmad Jumadi dkk), para praktisi pemantauan lingkungan dan akademisi di IPB,

TL-ITB, TL-ITS, PPLH-IPB, PPLH-UNMUL, HIPERKES Semarang, BTKL

Surabaya, BTKL-PPM Banjarmasin, BTKL Palembang, INRR, PKSPL-IPB,

PPMAL-UNSRI, dan beberapa konsultan lingkungan Bogor dan Jakarta.
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PEMBUATAN SENSOR LUTETIUM(III) BERBASIS SENYAWA
4-Dodecandioylbis(1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone)UNTUK PENENTUAN

ION LUTETIUM(III) SECARA POTENSIOMETRI

(Preparation Lutetium (III) Sensor with 4-Dodecandioylbis(1-Phenyl-3-Methyl-5-
Pyrazolone) for Determination of Lutetium (III) Potentiometric)

Deden Saprudin1), Buchari2), Dyah Iswantini1)

1) Dep. Kimia, Fakultas Matematika dan IPA IPB
2) Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan IPA ITB

ABSTRAK

Telah berhasil disintesis turunan pyrazolone yaitu 4-dodecandioylbis(1-phenyl-3-methyl-
5-pyrazolone) atau (H2DdBP) dengan metode Jensen, melalui reaksi 1-phenyl-3-methyl-5-
pyrazolone dan dodecandioyl chloride dalam suasana basa. Senyawa yang dihasilkan
dalam bentuk keto dengan titik leleh 148-1520C, puncak vibrasi 3451 (br, OH), 1624 (s,
C=O), 1589 (s, phenyl C=C), 1558 (s, pyrazolone ring). Pergeseran kimia untuk 1H-NMR
adalah 7.81–7.84, 7.43–7.46, 7.26–7.290 (m, 10H, Ph; 2.72–2.75 (t,4H, (CH2)2); 2.47 (s,
6H, CH3); 1.71–1.76 (m, 4H, (CH2)2); 1.32 (m, 12H, (CH2)6)

Kata kunci : 4-dodecandioylbis(1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, ionofor, metode jensen,
1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, dodecandioyl chloride.

ABSTRACT

Pyrazolone derivative,4-dodecandioylbis(1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone) or (H2DdBP)
derivatives have been successfully synthesized by the method of Jansen. This method
through the reaction 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone and dodecandioyl chloride in a
base. Coumpound produced in the keto form with a melting point 148-152oC, vibration
peak 3451 cm-1 (br, OH), 1624 cm-1 (s, C=O), 1589 cm-1 (s, phenyl C=C), 1558 cm-1 (s,
pyrazolone ring). Chemical shift for 1H-NMR are 7.81–7.84, 7.43–7.46, 7.26–7.290 (m,
10H, Ph; 2.72–2.75 (t,4H, (CH2)2); 2.47 (s, 6H, CH3); 1.71–1.76 (m, 4H, (CH2)2); 1.32
(m, 12H, (CH2)6).

Keywords : 4-dodecandioylbis(1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, ionofor, metode jensen,
1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, dodecandioyl chloride.

PENDAHULUAN

Lutetium ( Lu9,174
71 ) merupakan salah satu unsur logam tanah jarang yang

banyak  digunakan sebagai bahan teknologi tinggi seperti TV berwarna, lampu

fluoresensi, lampu hemat energi, bahan pengkilap kaca, dan sebagai fiber optik.

Selain itu unsur Lu juga digunakan sebagai katalis pada reaksi cracking, alkilasi,

hidrogenasi dan polimerisasi dalam industri minyak bumi. Keberadaan unsur

lutetium di lingkungan perlu diwaspadai karena bila terakumulasi dalam tubuh
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manusia dapat menyebabkan kerusakan pada hati, membran sel, alat reproduksi

wanita dan fungsi sistem syaraf.

Saat ini telah tersedia beberapa metode yang dapat digunakan untuk

mendeteksi lutetium seperti analisis aktivasi, sinar-X, dan inductively coupled

plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). Namun biaya operasional

metode di atas sangat mahal dan tidak portable sehingga tidak sesuai untuk

analisis rutin. Salah satu alat ukur alternatif yang lebih murah tetapi selektif yang

banyak dikembangkan saat ini untuk penentuan lutetium yaitu potensiometer

menggunakan Elektroda Selektif Ion (ESI). Keberhasilan metode ini ditentukan

oleh jenis ionofor yang digunakan dalam ESI. Penelitian ini bertujuan mensintesis

senyawa 4-dodecandioylbis(1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone) dengan kemurnian

tinggi untuk dijadikan sebagai ionofor pada ESI-Lu3+.

Pada penelitian sebelumnya telah berhasil dibuat ESI-Lu(III) dari

beberapa ionofor dari kelompok senyawa organik bersifat basa schiff seperti N-

(thien-2-ylmethylene)pyridine-2,6-diamine (Ganjali et.al., 2006), senyawa N-

(2-furylmethylene) pyridine-2,6-diamine (Ganjali dan P. Norouzi, 2007) dan

N,N’-bis(2-pyridinecarboxamide)-1,3-benzene (Ganjali, et.al., 2008). Dari hasil

penelitian tersebut ESI-Lu(III) yang dibuat memiliki limit deteksi sekitar 5 – 6 x

10-7 M, respon Nernstian sekitar  1,0 x 10-6 – 1,0 x 10-1 M dan waktu pemakaian

(life time) mencapai 8 minggu. Pada penelitian ini akan disintesis ionofor lain dari

kelompok senyawa turunan pyrazolone yaitu 4-dodecandioylbis(1-phenyl-3-

methyl-5-pyrazolone) atau (H2DdBP). Senyawa H2DdBP bersifat basa keras

karena memiliki dua buah gugus -diketon, sedangkan ion Lu(III) bersifat asam

keras. Reaksi antara H2DdBP dan ion Lu(III) dapat membentuk ion kompleks

yang lebih stabil dibandingkan dengan Lu(III) dengan ionofor basa schiff. Dengan

demikian diharapkan akan diperoleh ESI-Lu(III) yang memiliki life-time lebih

lama. Dengan metode ekstraksi pelarut telah terbukti bahwa senyawa H2DdBP

selektif terhadap ion Lu(III) (Bou-Maroun, et.al., 2006). Oleh sebab itu perlu

dilakukan penelitian lanjutan apakah senyawa H2DdBP hasil sintesis juga selektif

terhadap ion Lu(III) apabila digunakan sebagai ionofor untuk ESI-Lu(III).
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METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan adalah: 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone,

dodecandioyl chloride, 1,4-dioxane, Ca(OH)2, HCl, chloroform, ethanol, kertas

indikator universal, minyak kelapa, air bebas mineral. Alat-alat yang digunakan

adalah: seperangkat alat soxletasi, pengaduk magnetik, oven dan alat-alat gelas

serta alat-alat penunjang lainnya (Melting point tester, FTIR, H-NMR)

Sintesis 4-dodecandioylbis(1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone dilakukan

menurut metode Jensen. Prosedur sintesis senyawa H2DdBP dilakukan dalam

sebuah alat refluks. Dalam sebuah labu leher tiga 500 mL yang dilengkapi dengan

kondensor, dimasukkan 50 mmol (8,71 g) 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone yang

telah dilarutkan dengan 100 mL dioxane dan 10 g Ca(OH)2. Campuran diaduk

dengan stirer  magnetik dalam penangas minyak pada suhu 40oC selama 40 menit.

Selanjutnya dimasukkan perlahan-lahan selama 1 menit  25 mmol (dodecandioyl

chloride) melalui corong berkeran. Setelah cairan dodecandioyl chloride habis

dimasukkan, kemudian temperatur dinaikkan menjadi 1250C, biarkan direfluks

selama 6 jam. Dinginkan produk sintesis hingga temperatur kamar, ditambahkan

300 mL HCl 3N, lalu dikocok kuat-kuat hingga timbul endapan, saring endapan

dengan filter membran, ambil endapan dan filtratnya dibuang. Endapan dicuci

dengan aquabidest hingga pH larutan pencuci menjadi  6. Endapan yang masih

kotor dicuci dan direkristalisasi dengan campuran pelarut chloroform-hexane.

Endapan dikeringkan dalam vacuum selama 12 jam, kemudian rendemen hasil

ditimbang dan selanjutnya dikarakterisasi (titik leleh, spektrum IR, dan NMR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reaksi yang terjadi adalah reaksi asilasi terhadap cincin pirazolon. Pada

cincin pirazolon terdapat atom H pada posisi α dari gugus karbonil yang bersifat

asam. Reaksi ini berlangsung pada suhu tinggi dan dikatalisis oleh basa.

Terdapatnya ion hidroksida dari Ca(OH)2 memungkinkan terjadinya serangan

nukleofilik terhadap atom C yang bermuatan positif  pada benzoil klorida. Terjadi

perubahan warna pereaksi 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone yang berwarna putih

menjadi kuning muda setelah ditambahkan Ca(OH)2. Warna kuning muda
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berubah menjadi kuning sesaat setelah ditambahkan dodecandioyl chloride.

Terjadi perubahan warna dari kuning menjadi kemerahan setelah suhu dinaikkan

menjadi 125oC.

Senyawa H2DdBP yang diperoleh pada penelitian ini merupakan senyawa

bentuk keto. Senyawa ini bersifat sebagai suatu senyawa tautomerik. Senyawa ini

memiliki sejumlah sifat fisik yang berbeda jika berada dalam bentuk keto maupun

enolnya.

Karakterisasi H2DdBP dilakukan melalui 3 pengujian, yaitu uji titik leleh,

spektrum IR, dan 1H NMR. Sebelumnya juga telah dilakukan analisis kualitatif

untuk menentukan jumlah senyawa dalam padatan yang diperoleh menggunakan

HPLC. Berdasarkan uji titik leleh, diperoleh hasil berupa titik leleh senyawa

H2DdBP pada 148-152 °C. Hasil ini serupa dengan yang diperoleh oleh Pavithran

and Reddy (2005). Pada bentuk keto, H2DdBP memiliki titik leleh yang lebih

tinggi dibandingkan bentuk enol. Perbedaan ini diperkirakan disebabkan oleh

terdapatnya interaksi berupa ikatan hidrogen baik intramolekuler maupun

intermolekuler.

Spektrum IR H2DdBP menunjukkan sejumlah karakteristik gugus fungsi

pada senyawa ini. Tabel 1 menunjukkan identifikasi sejumlah gugus fungsional

pada spektrum IR H2DdBP hasil sintesis.

Tabel 1. Identifikasi gugus fungsional pada spektrum IR H2DdBP Spektrum
NMR 1H ditunjukkan hasil sebagai berikut

Pavithran and Reddy, 2005 Hasil Sintesis
3436 (br, OH) 3451 (br, OH)
1620 (s, C=O) 1624 (s, C=O)
1593 (s, phenyl C=C) 1589 (s, phenyl C=C)
1560 (s, pyrazolone ring) 1558 (s, pyrazolone ring)

Pada spektrum H-NMR tampak bentuk puncak yang mirip satu sama lain

(seperti cermin), merupakan karakteristik atom H yang terikat pada C dalam

cincin benzen yang bersifat simetris. Atom H yang terikat pada C dalam cincin

benzen yang berikatan dengan gugus karbonil memiliki nilai geseran kimia yang

lebih besar. Nilai karakteristik geseran kimia atom H dalam cincin
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benzen/senyawa aromatik berada pada kisaran δ = 7 Hz. Atom H pada gugus metil

memiliki nilai geseran kimia, δ = 2,470 Hz.

Tabel  2.  Identifikasi Spektrum NMR 1H H2DdBP

δ Pavithran and Reddy, 2005 δ Hasil Sintesis
7.81–7.84, 7.42–7.47, 7.28–7.30
(m, 10H, Ph)

7.81–7.84, 7.43–7.46, 7.26–7.290
(m, 10H, Ph)

2.71–2.76 (t,4H, (CH2)2) 2.72–2.75 (t,4H, (CH2)2)
2.48 (s, 6H, CH3) 2.47 (s, 6H, CH3)
1.69–1.77 (m, 4H, (CH2)2) 1.71–1.76 (m, 4H, (CH2)2)
1.33 (m, 12H, (CH2)6 1.32 (m, 12H, (CH2)6)

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil yang diperoleh, uji titik leleh, spektrum IR dan

terakhir spektrum NMR 1H, maka senyawa hasil sintesis yang telah dilakukan

merupakan senyawa target yang diinginkan (H2DdBP).
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PENGEMBANGAN ALAT PENGERING EFEK RUMAH KACA (ERK)
HYBRID TIPE RAK BERPUTAR UNTUK PENYERAGAMAN

ALIRAN UDARA
(Development of Rotary Rack Type Greenhouse Effect (GHE) Hybrid Solar

Dryer to Achieve the Airflow Uniformity)

Dyah Wulandani1), Yohanes Aris Purwanto1), Sri Endah Agustina1),
Puji Widodo2)

1) Dep. Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB
2) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan disain optimum pengering Efek Rumah Kaca
berenergi surya hybrid menggunakan tipe rak berputar dengan aliran udara panas yang
seragam. Pada tahun pertama penelitian ini dihasilkan disain pengering Efek Rumah Kaca
berenergi surya hybrid menggunakan tipe rak berputar, yang didasarkan pada proses
simulasi suhu dan aliran udara. Disain optimal pengering berbentuk trapesium dengan
ukuran 1.100 m x 0.865 m x 1.350 m. Suhu udara pengering berkisar antara 41.3oC
hingga 48.1oC dan kelembaban udara berkisar antara 32.1 % hingga 44.1 %.  Pada
kondisi ini kapulaga lokal (Amomum cardamomum Wild) sebanyak 10 kg dapat
dikeringkan selama 30 sampai 40 jam pada kadar air awal 80-82% bb hingga 9-10% bb.
Rak diputar dan digeser setiap jam.  Pergeseran rak sebesar 45o dan putaran rak dilakukan
selama 10 menit pada awal dan 10 menit pada akhir setiap jam.  Keseragaman kadar air
akhir produk  yang tercapai dinyatakan oleh nilai standar deviasi kadar air sebesar 1.1%
bb. Selanjutnya pada penelitian tahun kedua dihasilkan disain pengering Efek Rumah
Kaca berenergi surya hybrid skala lapang dengan dimensi 2.15 m x 1.75 m x 1.9 m dan
kapasitas 96 kg kapulaga lokal.  Sumber panas berasal dari energi surya dan bimassa.
Suhu ruang pengering yang dihasilkan pada pengujian alat ini adalah 48.5oC dan RH
sebesar 46 %.  Waktu pengeringan 44 jam dan konsumsi bahan bakar 1.3 kg/jam.  Energi
input (baik dari energi surya, biomassa dan listrik) adalah 18.2 MJ/kg uap hasil
pengeringan produk.  Total efisiensi pengering adalah 18.6 %.  Hasil analisis ekonomi
pengering menujukkan bahwa usaha pengeringan kapulaga menggunakan pengering ERK
hybrid layak dilaksanakan.

Kata kunci : Rak berputar, pengering ERK-Hybrid, keseragaman.

ABSTRACT

A study on design and testing performance of hybrid greenhouse effect (GHE) solar dryer
with rotating rack was conducted. The objectives of this research were to obtain the
optimum design of green house effect (GHE) hybrid solar dryer using rotary rack for
uniformity of heat flow. The first year of the research results the design of hybrid solar
dryer of vertical rotary rack which based on the temperature simulation and CFD
simulation.  The optimal design of hybrid solar dryer has the dimension of  1.100 m x
0.865 m x 1.350 m.  The range of drying room temperature is 41.3oC to 48.1oC and
relative humidity of 32.1 % to 44.1 %.  Under this condition,  10 kg local cardamom
(Amomum cardamomum Wild) can be dried for 30 to 40 hours, at initial moisture content
80-82 % wb until final moisture content of 9-10 % wb.  Racks are shift 45o every hours
and continue rotation of racks is carried out for 10 minutes at the initial drying and 10
minutes every hour.  Uniformity of the final moisture content was achieved that proved
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by standard deviation of moisture content of 1.1 %. Furthermore, the second year of the
research results the scale up design of hybrid solar dryer of vertical rotary rack that had
the dimension of 2.15 m x 1.75 m x 1.9 m. Dryer capasity is 96 kg of local cardamom.
Heat energy from solar and biomass combustion.  Racks is rotated by human power.  The
experiment shows that the drying room temperature is 48.5oC and relative humidity of 46
%.  Drying time required is 44 hours. Combustion rate of biomass is 1.3 kg of
firewood/hours.  Input energy is 18.2 MJ/kg vapor evaporated by the product and total
efficiency is 18.6 %.  Based on the economical analysis of dryer results that the drying
project is visible to be implementation.

Keywords : Rotary rack, GHE  Hybrid Solar Dryer, uniformity.

PENDAHULUAN

Kendala yang dijumpai pada pengering ERK tipe rak selama ini adalah

masalah keseragaman kadar air akhir produk yang dikeringkan. Salah satu

penyebab beragamnya kadar air produk hasil pengeringan adalah distribusi aliran

panas yang tidak merata di dalam ruang pengeringan, khususnya tipe rak

(Wulandani, 2005, Mursalim, 1995 dan Ratnawati, 2003). Untuk memecahkan

permasalahan suhu di atas dilakukan rancang bangun dan pengujian pengering

ERK hybrid tipe rak berputar untuk pengeringan produk rempah.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah mendapatkan rancangan dan

prototipe pengering ERK hybrid tipe rak berputar dengan aliran udara panas yang

seragam, dengan posisi kipas, penukar panas, inlet dan outlet yang tepat dan

kapasitas yang optimum.  Paket teknologi yang dihasilkan dalam penelitian ini

dapat dimanfaatkan bagi perancang sebagai data dasar untuk melakukan scale up

pengering dalam berbagai kapasitas yang dibutuhkan baik oleh petani atau unit

pengolahan skala kecil menengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Oktober 2008 dan pada

bulan April sampai Oktober 2009 di Laboratorium Energi dan Elektrifikasi

Pertanian, Laboratorium Lapang Departemen Teknik Pertanian IPB di Leuwikopo

dan di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Bahan dan alat yang

digunakan adalah kapulaga lokal (Amomum cardamomum Wild) lepas panen,
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pengering ERK hybrid hasil rancangan, piranometer, anemometer, termokopel,

thermal recorder, timbangan digital, oven pengering dan lain-lain.

Proses rancang bangun pengering ERK dikerjakan selama 2 tahun, dimana

pada tahun pertama telah dihasilkan model pengering ERK hybrid tipe rak

berputar dan pada tahun kedua dihasilkan prototipe pengering ERK hybrid tipe

rak berputar.  Pada tahun pertama, proses rancang bangun model pengering

dilakukan melalui 4 tahap; 1) mengkaji tipe putaran yang akan dirancang dan

melakukan perhitungan untuk menentukan dimensi yang memenuhi kebutuhan

kapasitas pengeringan yang diinginkan. 2) melakukan analisis  sifat dan pola

aliran serta distribusi udara di dalam ruang pengering menggunakan metode CFD.

Computational Fluid Dynamics (CFD) adalah ilmu yang mempelajari cara

memprediksi aliran fluida, perpindahan panas, rekasi kimia, dan fenomena lainnya

dengan menyelesaikan persamaan-persamaan matematika  atau model matematika

(Tuakia, F., 2008).  Tahap selanjutnya, 3) melakukan simulasi suhu pada berbagai

metode operasi.  4) melakukan uji performansi untuk menvalidasi model simulasi

yang telah dibuat.  Pada tahun kedua penelitian dilanjutkan dengan 4 tahap; 1)

melakukan simulasi scale up berdasarkan data uji performansi yang diperoleh

pada tahun pertama, 2) merancang bangun prototipe pengering dan menguji

performansinya, 3) melakukan simulasi scale up dengan berbagai kapasitas sesuai

kebutuhan petani, dan 4) melakukan analisis ekonomi pengoperasian pengering.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Tahun Pertama

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Wulandani, 2005) diperoleh

hasil bahwa, keragaman suhu udara pada rak-rak pengering ERK arah horisontal

lebih kecil dibandingkan dengan arah vertikal.  Dari kajian tersebut maka pada

rancangan pengering ini dipilih tipe putaran secara vertikal untuk lebih meratakan

aliran udara panas pada produk. Selanjutnya proses simulasi aliran udara

dilaksanakan untuk menentukan disain optimal pengering.  Berdasarkan 6

skenario disain struktur bangunan pengering, diperoleh disain optimal pada hasil

simulasi skenario 5, yaitu bangunan berbentuk trapesium, dengan posisi inlet dan
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outlet pada tengah-tengah dinding yang saling berseberangan.  Gambar 1 dan

Gambar 2 masing-masing memperlihatkan distribusi nilai suhu dan kecepatan

aliran udara pengering dari disain pengering optimal.

Gambar 1.  Distribusi suhu ruang pengering pada disain optimal

Gambar 2.  Distribusi aliran udara pengering pada disain optimal

Keseragaman suhu tercapai dengan standar deviasi sebesar 2.1oC,   dengan

suhu rata-rata di dalam ruang pengering 43.5oC. Aliran udara pengering

mengalami penyebaran dengan tingkat keragaman 0.15 m/dt, dengan rata-rata

0.13 m/dt.  Berdasarkan hasil ini putaran rak secara dinamis perlu dilakukan untuk

mendapatkan nilai ragam aliran udara yang lebih kecil.

Berdasarkan simulasi pendugaan suhu dan RH selama 1 hari dapat

menduga kondisi nyata dengan tingkat kesalahan masing-masing sebesar 2.61%

dan 6.48%.  Pendugaan suhu dan RH berguna untuk menentukan kapasitas
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komponen penyusun pengering.  Berdasarkan simulasi alian udara, suhu dan RH,

maka dihasilkan rancang bangun pengering. Pengering terdiri dari beberapa

komponen dengan spesifikasi dan fungsi sebagai berikut  (Gambar 3).

Keterangan :

1. Bangunan                  4. Rak

2. Inlet 5. Radiator

3. Outlet dan kipas

Gambar 3. Disain model pengering ERK hibrid

1) Bangunan berbentuk trapesium dengan atap melengkung agar memudahkan

aliran air hujan turun ke bawah. Dimensi alat pengering adalah 1.100 m x

0.865 m x 1.350 m. Dinding dari bahan polikarbonat transparan.

2) Inlet berukuran 5 cm x 20 cm

3) Outlet dan kipas penghisap (diameter 12 cm, daya 60 W) berfungsi untuk

mengeluarkan uap air hasil pengeringan.

4) Rak berputar sebagai wadah produk sekaligus sarana untuk meyeragamkan

aliran udara

5) Radiator, untuk memindahkan panas dari air panas ke udara pengeringan

Berdasarkan kajian operasi pemutaran melalui 4 skenario putaran,

dihasilkan putaran selama 20 menit setiap jam, yaitu 10 menit pada awal dan 10

menit pada akhir setiap jam, serta pergeseran rak sebesar 45o memberikan hasil

terbaik, yang ditunjukkan oleh nilai sebaran kadar air akhir produk pada seluruh

1

2

3

4

5
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rak relatif seragam dengan nilai standar deviasi 1.1 % bb (Triwahyudi, 2008).  Uji

coba pengering untuk mengeringkan kapulaga lokal sebanyak 10 kg,

membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 jam, pada kadar air awal berkisar antara

80 dan 82 % bb dan kadar air akhir berkisar antara 9 dan 10 % bb.

Hasil Penelitian Tahun Kedua

Hasil rancangan pengering ERK hybrid skala lapang diperlihatkan pada

Gambar 4. Dimensi pengering adalah 2.15 m x 1.75 m x 1.9 m, mampu

menampung 96 kg kapulaga lokal basah.  Pengujian performansi alat

menunjukkan efisiensi total sistem sebesar 18.6 % dan input energi untuk

menguapkan 1 kg uap hasil penguapan produk adalah 18.2 MJ/kg.  Kapulaga pada

kadar air awal 87.5 % bb dapat dikeringkan hingga kadar air akhir 10.8 % selama

44 jam.  Sehingga rendemen produk kering yang dihasilkan adalah 14 %.  Untuk

mencapai suhu ruang pengering rata-rata 48.5oC dan RH ruang pengering sebesar

46 %, maka dibutuhkan energi dari surya dengan radiasi sebesar 471 W/m2 dan

energi biomassa dengan laju pengumpanan kayu kering sebesar 1.3 kg/jam, serta

energi listrik untuk menggerakkan 1 buah pompa dan 3 buah kipas dengan total

daya 330 W.  Suhu ruang pengering cukup seragam ditandai oleh nilai ragam suhu

0.9oC. Gambar 5 memperlihatkan suhu ruang pengering selama proses

pengeringan.  Suhu relatif konstan selama proses pengeringan berlangsung.

Fluktuasi terjadi mengikuti besarnya radiasi yang jatuh ke bumi. Pada saat radiasi

sangat kecil, laju pengumpanan biomassa diperbesar untuk menstabilkan suhu.

Gambar 4.  Pengering ERK hybrid tipe rak berputar skala lapang
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Gambar 5.  Suhu ruang pengering dan radiasi surya selam proses pengeringan

Penurunan kadar air produk pada rak-rak dan pada proses penjemuran

langsung selama pengeringan diperlihatkan  pada Gambar 6.  Secara umum

performa pengeringan kapulaga menggunakan pengering ERK tipe rak berputar

hasil rancangan penelitian ini lebih baik dibandingkan dengan penjemuran.

Penjemuran memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan kadar air akhir

10% bb dibandingkan dengan pengeringan menggunakan pengering hasil

rancangan penelitian ini.  Kadar air akhir produk pada seluruh rak di dalam

pengering ERK cukup seragam dengan nilai ragam sebesar 3 % bb.  Pada proses

penjemuran, nilai ragam kadar air akhir produk adalah 4.8 % bb. Laju

pengeringan rata-rata yang dihasilkan adalah 1.7 % bk/jam.  Sedangkan untuk

proses penjemuran, diperoleh laju pengeringan sebesar 1.5 % bb.

Gambar 6. Penurunan kadar air produk pada rak perngering dan pada proses
penjemuran
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Dilihat dari mutu produk kering, mutu kapulaga hasil pengeringan,

menggunakan alat pengering tergolong pada Mutu 1 dan dengan metode

penjemuran langsung tergolong pada Mutu 2.  Mutu ini didasarkan pada kriteria

uji warna dan kadar minyak atsiri.  Rata-rata kadar minyak atsiri produk yang

dikeringkan dengan pengering adalah 3.7 % sedangkan dengan metode

penjemuran adalah 2.7 %.

Berdasarkan simulasi scale up dan analisis ekonomi pada beberapa nilai

kapasitas diperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 1.  Semakin besar kapasitas

produk, semakin kecil efisiensi total sistem pengeringan, hal ini disebabkan oleh

energi input yang juga semakin besar.  Namun dari sisi biaya, semakin besar

kapasitas akan menurunkan biaya pokok pengeringan dan akibatnya keuntungan

semakin besar. Tambahan nilai energi tidak memberikan dampak yang besar pada

penambahan biaya energi, dikarenakan energi surya gratis, energi biomassa dan

listrik masih relatif murah dibandingkan dengan penambahan nilai jual produk.

Secara keseluruhan, usaha pengeringan menggunaan pengering hasil rancangan

ini layak untuk dilaksanakan dengan rata-rata waktu pengembalian modal 1 tahun.

Tabel 1. Data dimensi pengering dan data performansi pengering hasil simulasi
scale up

Skenario

Parameter 1 2 3 4 5 6
Massa  (kg) 120 160 200 240 320 400

Panjang pengering (m) 2.16 2.88 3.6 4.36 2.88 3.6

Lebar pengering (m) 1.75 1.75 1.75 1.75 3.5 3.5

Tinggi pengering (m) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

Kebutuhan bahan bakar (kg) 42 60.5 79 98 135.5 172

Debit udara (m3/dt) 0.475 0.634 0.792 1.038 1.267 1.584

Input energi per kg uap (MJ/kg) 16.3 17.4 18.2 18.9 19.9 20.5

Daya listrik total (W) 592 959 1410 1945 3269 4930

Efisiensi pengeringan (%) 18 17 16.3 15,8 15 14.5

Biaya pokok pengeringan (Rp/kg) 1439 1194 1064 987 925 901

Keuntungan bersih (juta Rp/bl) 300 500 750 950 1350 1725
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KESIMPULAN

Pada tahun pertama penelitian ini menghasilkan disain pengering Efek

Rumah Kaca berenergi surya hybrid menggunakan tipe rak berputar, yang

didasarkan pada proses simulasi suhu dan aliran udara. Disain optimal pengering

berbentuk trapesium dengan ukuran 1.100 m x 0.865 m x 1.350 m. Suhu udara

pengering berkisar antara 41.3oC hingga 48.1oC dan kelembaban udara berkisar

antara 32.1 % hingga 44.1 %.  Pada kondisi ini kapulaga lokal (Amomum

cardamomum Wild) sebanyak 10 kg dapat dikeringkan selama 30 sampai 40 jam

pada kadar air awal 80-82% bb hingga 9-10% bb.  Rak diputar dan digeser setiap

jam.  Pergeseran rak sebesar 45o dan putaran rak dilakukan selama 10 menit pada

awal dan 10 menit pada akhir setiap jam.  Keseragaman kadar air air akhir produk

tercapai yang dinyatakan oleh nilai standar deviasi kadar air sebesar 1.1% bb.

Selanjutnya pada penelitian tahun kedua dihasilkan disain pengering Efek

Rumah Kaca berenergi surya hybrid skala lapang dengan dimensi 2.15 m x 1.75 m

x 1.9 m dan kapasitas 96 kg kapulaga lokal.  Sumber panas berasal dari energi

surya dan bimassa.  Suhu ruang pengering yang dihasilkan pada pengujian alat ini

adalah 48.5oC dan RH sebesar 46 %.  Waktu pengeringan 44 jam dan konsumsi

bahan bakar 1.3 kg/jam.  Energi input (baik dari energi surya, biomassa dan

listrik) adalah 18.2 MJ/kg uap hasil pengeringan produk.  Total efisiensi

pengering adalah 18.6 %.  Hasil analisis ekonomi pengering menujukkan bahwa

usaha pengeringan kapulaga menggunakan pengering ERK hybrid layak

dilaksanakan.
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PENGEMBANGAN MESIN PENGOLAH TANAH, PENANAM DAN
PEMUPUK TERINTEGRASI UNTUK BUDIDAYA JAGUNG

(Development of an Integrated Machine for Tillage, Corn Seed Planting and
Fertilizer Application on Corn Cultivation)

Wawan Hermawan, Tineke Mandang, Radite P.A.S.
Dep. Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: a) merancang mesin pengolah tanah, penanam dan
pemupuk jagung terintegrasi, b) menguji prototype mesin pada penanaman jagung. Ada
tiga komponen utama yang dirancang, yaitu 1) unit pengolah tanah dan penggulud, 2) unit
penanam benih, dan 3) unit pemupuk. Sebuah prototype mesin telah dibuat dan diuji.
Dalam pengujian, prototype mesin ditarik dan digerakkan oleh traktor tangan, dan mampu
mengolah tanah, membentuk guludan tanam, menanam benih jagung, dan menempatkan
pupuk secara simultan. Traktor dan mesinnya dapat dioperasikan dengan mudah dan
stabil. Uji lapangan menunjukkan bahwa kinerja pengolahan tanah cukup baik, dan
guludan tanam dapat dibentuk dengan bentuk dan ukuran sesuai yang diharapkan. Unit
penanam dapat menanam benih jagung 1-2 benih per lubang dengan jarak tanam 23 cm.
Pemupukan urea, TSP dan KCl dapat dilakukan dengan baik pada dosis yang sesuai.
Kapasitas lapangan teoritis dari mesin adalah 0.13 ha/jam, kapasitas lapangan efektif 0.11
ha/jam pada kecepatan kerja 0.48 m/s. Hasil penanaman cukup baik dan menghasilkan
satu atau dua tanaman per rumpun pada jarak tanam 19-28 cm.

Kata kunci:  Mesin terintegrasi, pengolahan tanah, penanam jagung, pemupuk.

ABSTRACT

Objectives of this research were:  a) to design an integrated machine for tillage, planting
and fertilizing in a single action for corn cultivation, b) to test the prototype of the
machine in corn planting. Three main components were designed, i.e. 1) tilling and
furrowing unit, 2) seed planting unit, and 3) fertilizer application unit. A prototype of the
machine was fabricated and tested. In the test, the machine was pulled and driven by a
hand tractor and could tilt the soil, form furrows, plant corn seeds, and apply chemical
fertilizers simultaneously. The tractor and the machine could be operated easily and
stable. Field test result showed that, soil tillage performance was good and the furrow
could be formed in the desired shape and size. The seed planting was effective and
resulted 1-2 seeds per planting hole and about 23 cm seed spacing. The application of
urea, TSP and KCl could be carried out well, in a proper dosage. Theoretical field
capacity of the machine was 0.13 ha/hour, and effective field capacity was 0.11 ha/hour at
a working speed of 0.48 m/s. The planting result was good and produced one or two
plants per clump in 19-28 cm plant spacing.

Keywords: Integrated machine, tillage, corn planter, fertilizer applicator.
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PENDAHULUAN

Kebutuhan jagung terus meningkat, baik untuk pangan maupun pakan.

Dewasa ini kebutuhan jagung untuk pakan sudah lebih dari 50% kebutuhan

nasional. Peningkatan kebutuhan jagung terkait dengan makin berkembangnya

usaha peternakan, terutama unggas. Sementara itu produksi jagung dalam negeri

belum mampu memenuhi semua kebutuhan, sehingga kekurangannya dipenuhi

dari jagung impor (Suryana, et al., 2007). Untuk mewujudkan dan mendukung

swasembada jagung diperlukan berbagai dukungan, terutama teknologi, investasi,

dan kebijakan. Secara teknis, upaya peningkatan produksi jagung di dalam negeri

dapat ditempuh melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas.

Untuk itu, aplikasi teknologi mekanisasi dalam budidaya jagung sangat

diperlukan.

Penggunaan tenaga traktor tangan, implemen pengolah tanah, alat

penanam dan pemupuk terbukti mampu meningkatkan kapasitas kerja lima hingga

enam kali lipat dibandingkan dengan cara manual (Sembiring, et al., 2000; Pitoyo,

et al., 2006). Bahkan dilaporkan bahwa penggunaan alat tanam ditarik traktor

tangan mampu menyelesaikan penanaman dalam satu hari kerja per ha, yang

biasanya diselesaikan dalam 20 hari kerja orang (Hendriadi, et al., 2008). Selain

itu, telah dikembangkan pula metode dan peralatan (implemen) yang efektif dan

efisien dalam penyiapan lahan untuk penanaman palawija dan sayuran di lahan

kering menggunakan kombinasi bajak singkal, garu rotari dan furrower yang

digerkkan oleh traktor tangan (Hermawan, et al., 2004). Untuk lebih

meningkatkan kemampuan tarik (traksi) dari traktor tangan pada pengolahan tanah

lahan kering, telah dikembangkan pula roda besi bersirip khusus untuk lahan

kering (Radite, et al., 2008).

Peningkatan kapasitas kerja dan efisiensi biaya masih dapat ditingkatkan

dengan cara menggabungkan (mengintegrasikan) tiga kegiatan yaitu pengolahan

tanah, penanaman dan pemupukan sekali gus menggunakan sebuah mesin yang

terintegrasi.
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Tujuan dari penelitian ini adalah:

a) merancang bangun sebuah mesin pengolah tanah, penanam dan pemupuk

terintegrasi untuk budidaya jagung melalui modifikasi peralatan pengolah

tanah, alat penanam dan alat pemupuk yang telah dikembangkan oleh tim

peneliti Bagian Teknik Mesin Budidaya Pertanian, Departemen Teknik

Pertanian – IPB,

b) mengujicoba prototipe mesin pengolah tanah, penanam dan pemupuk jagung

terintegrasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Lingkup dan Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini telah dilakukan tiga kegiatan utama, yaitu: 1) rancang

bangun mesin pengolah tanah, penanam dan pemupuk terintegrasi bertenaga

traktor tangan untuk budidaya jagung, dan 2) pembuatan konstruksi mesin hasil

perancangan, dan 3) pengujian dan aplikasi prototipe mesin di lahan pertanian.

Konsep yang dikembangkan adalah mengintegrasikan unit pengolah tanah rotari,

pembentuk guludan, penanam benih jagung dan pemupuk menjadi satu unit mesin

dengan tenaga gerak traktor tangan.

Analisis Perancangan

Analisis perancangan dimulai dengan menentukan konfigurasi tiap

komponen utama mesin yang terpasang pada traktor tangan penggeraknya

(Gambar 1). Tenaga traktor digunakan untuk menggerakkan rotary tiller dan

menarik beban dari pembentuk guludan (sepasang singkal), tahanan gelinding

roda penggerak dan tahanan tanah pada pembuka saluran penempatan benih dan

pupuk.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2009

803

Gambar 1. Konfigurasi dan penggandengan mesin terintegrasi pada traktor tangan.

Pengolah tanah rotari yang dimiliki unit traktor memiliki lebar kerja 65

cm, sehingga perlu diperpanjang porosnya menjadi 75 cm dengan menambahkan

masing-masing satu pisau tambahan di ujung kiri dan ujung kanan poros rotari.

Selanjutnya untuk pembentukan guludan menggunakan sepasang singkal

yang mengarahkan tanah gembur hasil rotari ke tengah membentuk punggung

guludan. Ukuran dan bentuk singkal tersebut didasarkan pada ukuran dan bentuk

guludan yang direncanakan (Gambar 2). Pada Gambar 2, terlihat bahwa tanah

bagian A berpindah ke B dan tanah bagian C berpindah ke D. Kedalaman

furrower yang diperlukan dapat ditentukan dengan mengetahui tinggi guludan

(Tg), lebar bawah guludan (Lg), dan lebar antaralur guludan (Ls).

Gambar 2. Perpindahan tanah oleh furrower
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Unit penanam dirancang mampu menanam benih 1-2 benih per lubang

tanam pada jarak tanam 20 cm dalam barisan dan 75 cm antarbaris. Penempatan

benih pada kedalaman 3-5 cm.  Penjatah benih menggunakan model piringan

bercelah yang dipasang miring (Gambar 3). Jumlah celah benih dianalisis dari

transmisi putaran roda penggeraknya. Ukuran (volume) kotak benih untuk unit

penanam telah dirancang sesuai luasan yang akan ditanam, kerapanan

penanamannya, dan bulk density benih jagung.

Gambar 3. Konsep penjatah benih piringan bercelah miring (Srivastava et al.,

1993)

Unit pemupuk dirancang sehingga mampu memberikan dan menjatah

pupuk butiran Urea, TSP dan KCL pada alur di sebelah alur tanam, dan dapat

memberikan penjatahan pupuk urea dengan takaran 100-150 kg/ha urea, TSP

dengan takaran 100-200 kg/ha dan KCl dengan takaran 50-100 kg/ha. Penempatan

pupuk pada alur berjarak 7-10 cm sebelah alur benih pada kedalaman 5-10 cm.

Dalam perancangan ini, unit penanam dan pemupuk memiliki metering device

yang digerakkan (diputar) oleh sebuah poros yang digerakkan oleh putaran roda

penggerak yang menggelinding pada puncak guludan tanam di belakang unit

tersebut. Konsep penjatah pupuk adalah rotor beralur yang dipasang di dasar

hoper (Gambar 4). Ukuran (volume) kotak pupuk dapat ditentukan dengan melihat

kebutuhan dosis pupuk per hektare, berat jenis pupuk, dan efisiensi pengisian
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pupuk. Kerapatan isi pupuk Urea, TSP dan KCl masing-masing adalah 0.68

g/cm3, 1.03 g/cm3, dan 1.13 g/cm3.

Gambar 4. Konsep penjatah pupuk tipe rotor bercelah (Srivastava et al., 1993).

Model dari metering device pupuk telah dibuat, dengan menggunakan

rotor beralur. Model tersebut telah diuji untuk mendapatkan ukuran yang optimum

dalam pemberian penjatahan pupuk, baik pupuk tunggal (Urea, TSP dan KCl),

maupun pupuk campuran (kombinasinya). Sedangkan ukuran celah dan alur pada

silinder penjatah pupuk dianalisis dari kebutuhan pengeluaran pupuk per meter

alur.

Metode Aplikasi dan Pengujian Prototipe

Prototipe mesin pengolah tanah, penanam dan pemupuk terintegrasi

diujicoba di lahan percobaan di Laboratorium Lapangan Departemen Teknik

Pertanian, Bogor. Selama aplikasi mesin, dilakukan pengukuran kinerja mesin di

lapangan yang meliputi:

1) pengukuran kapasitas lapangan teoritis (KLE), kapasitas lapangan efektif

(KLE) dan menghitung efisiensi lapanganya,

2) pengukuran kinerja penanaman: jumlah benih per lubang, jarak antar benih

dalam barisan tanam, kedalaman penempatan benih, kerusakan benih, dan

germinasi,
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3) pengukuran kinerja pemupukan: takaran pupuk yang diberikan (Urea, TSP dan

KCl),  kedalaman penempatan pupuk, dan tingkat keseragaman penjatahan

pupuknya,

4) pengukuran kinerja mesin pengolah tanah: ukuran dan bentuk guludan, bulk

density tanah pada guludan, tahanan penetrasi dan kadar air tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prototipe Mesin

Konstruksi dari prototipe mesin penanam dan pemupuk jagung terintegrasi

disajikan pada Gambar 5. Prototipe mesin telah diujicoba di lapangan dengan

hasil sebagai berikut ini. Kinerja pengolahan tanah dan pembentukan guludan

sudah cukup baik, sesuai dengan ukuran yang diharapkan.

1 Roda penggerak 10 Tambahan pisau rotary
2 Rangka roda penggerak 11 Tambahan As Roda
3 Hopper pupuk 12 Titik gandeng
4 Saluran pengeluaran pupuk 13 Rangka utama penggandeng
5 Pembuka alur pupuk 14 Hopper benih
6 Roda transportasi 15 Saluran pengeluaran benih
7 Roda bantu furrower 16 Pegas penekan roda penggerak
8 Furrower 17 Rantai
9 Rangka furrower

1 2 3
4

5

6 7 8 9 10 11

16

15

14 13 12

17

Gambar 5.  Konstruksi dari prototipe mesin penanam dan pemupuk jagung

terintegrasi
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Jarak Tanam Benih dan Jumlah Benih Tiap Lubang

Jarak tanam yang dihasilkan alat pada penanaman di lahan telah mendekati

harapan, berkisar antara 19 cm sampai dengan 28 cm dengan jarak tanam rata-rata

23 cm. Belum tercapainya jarak tanam 20 cm, antara lain disebakab oleh

kemacetan roda, keadaan lahan yang tidak rata dan kecepatan putar roda

penggerak tidak merata karena terganggu oleh bongkahan tanah yang cukup besar

pada permukaan roda penggerak. Kemacetan roda penggerak pada pengujian di

lahan rata-rata 38.06 %, yang disebabkan oleh beban putar metering device pupuk

dan benih yang cukup tinggi yang belum dapat dipenuhi oleh torsi roda yang

dihasilkan.

Pada pengujian prototipe di lapangan, jumlah benih pada tiap lubang

berkisar antara 1 sampai 2 benih dengan rata-rata 1.13 butir benih. Jumlah benih

yang keluar dipengaruhi oleh ukuran benih, kecepatan maju alat, kemacetan roda

penggerak dan gesekan pada metering device. Benih dengan ukuran besar akan

masuk celah penjatah dalam jumlah satu, sebaliknya benih yang ukurannya kecil

dengan jumlah tiga. Dalam hal ini, tingkat keseragaman ukuran benih jagung

sangat menentukan keseragaman penjatahannya. Kemacetan roda penggerak dan

metering device menyebabkan benih tidak jatuh atau terlambat jatuh sehingga

benih jatuh pada jarak yang lebih panjang.

Penempatan Benih dan Pupuk

Jarak horizontal antara benih dan pupuk yang dihasilkan saat bekerja di

lahan berkiar antara  10 cm sampai 13 cm dengan jarak rata-rata 11.33 cm.

Berdasarkan hasil pengukuran kedalaman tanam benih yang dihasilkan adalah

berkisar antara 6 cm sampai 8 cm. Dengan melakukan seting posisi (ketinggian)

tabung penempatan benih dan pupuk, kedalaman penempatannya dapat diperbaiki

sesuai harapan.

Dosis Pupuk

Dosis pupuk yang dikeluarkan penjatah pupuk di lahan yaitu Urea = 7.69

g/m alur, TSP = 10.26 g/m alur dan KCl = 5.13 g/m alur seperti ditunjukan pada

Gambar 6. Perbandingan antar dosis pupuk yang diharapkan dengan dosis yang
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diharapkan  dapat dilihat pada Gambar 7. Dari Gambar terlihat dosis yang

diharapkan tidak sesuai dengan perhitungan teoritis adalah Urea = 11.45 g/m alur,

TSP = 15.16 g/m dan KCl = 8.54 g/m alur.

Gambar 6. Dosis pengeluaran pupuk di lahan.

Gambar 7. Perbandingan dosis pengeluaran pupuk pada prototipe, model dan
perhitungan teoritis

Kapasitas Lapangan

Kapasitas lapang teoritis prototipe alat tanam dan pemupuk jagung  adalah

0.13 ha/jam. Kapasitas lapang efektif  prototipe adalah 0.11 ha/jam dan efisiensi

85.31 % pada  kecepatan maju rata-rata 0.48 m/s. Kapasitas lapangan dan efisiensi

prototipe mesin dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kecepatan maju traktor
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penarik dan melakukan pembersihan lahan dari gulma atau sesuatu yang dapat

menghalangi roda penggerak.

Hasil kegiatan penanaman dengan mesin ini menunjukkan tanaman jagung

yang cukup baik seperti diperlihatkan pada foto di Gambar 8. Tanaman jagung per

rumpun terdiri dari satu dan dua tanaman, dengan jarak antar tanaman 19 – 28 cm.

Gambar 8. Tanaman jagung hasil penanaman dengan mesin

KESIMPULAN

1. Prototipe mesin pengolah tanah, penanam dan pemupuk yang terintegrasi

untuk budidaya jagung telah dirancang dan diujicoba. Mesin ini digerakkan

oleh traktor tangan dan mampu melakukan proses pengolahan tanah,

pembentukan guludan tanam, penanaman benih jagung dan pemupukan (Urea,

TSP dan KCl) secara simultan.

2. Kinerja pengolahan tanah dan pembentukan guludan sudah cukup baik, sesuai

dengan ukuran yang diharapkan. Penanaman benih cukup efektif, dengan

jumlah benih jagung yang ditempatkan 1-2 benih per lubang dan jarak tanah

23 cm. Pemupukan Urea, TSP dan KCl dapat dilakukan dengan baik, pada

dosis yang mendekati harapan.

3. Kapasitas lapangan teoritis dari penenaman dengan prototipe mesin hasil

rancangan rata-rata 0.13 ha/jam, kapasitas lapangan efektifnya 0.11 ha/jam

pada kecepatan maju 0.48 m/s.
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SARAN

1. Untuk meningkatkan kinerja prototipe mesin pengolah tanah, penanam dan

pemupuk jagung ini, perlu dilakukan modifikasi pada sistem penjatahan benih

dan pupuk yang gesekannya kecil.

2. Untuk efektifitas penjatuhan benih di tengah, dan pupuk di sebelah kiri

kanannya, maka unit penanam benih dipindahkan pada posisi tengah, dan unit

pemupuk Urea di sisi kirinya, sedangkan unit pemupuk TSP dan KCl di

sebelah kanannya.
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REKAYASA MESIN PENCACAH DAN PEMBENAM SERASAH UNTUK
BUDIDAYA TANAMAN TEBU

(Design of Chopper for Cutting up Sugarcane Offal)

Wawan Hermawan, Radite PAS
Dep. Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB

ABSTRAK

Sebuah prototype mesin pencacah serasah tebu telah dirancang dan dibuat. Mesin
pencacah dirancang untuk mengangkat serasah tebu yang menumpuk di lahan,
mengangkut ke bagian pengumpan dan mencacahnya menjadi potongan-potongan kecil.
Mesin pencacah ini tersusun atas: sebuah silinder penarik, unit mengangkut, silinder
pengumpan, dan silinder pemotong tipe reel, dan rangka serta roda. Prototipe mesin telah
diuji coba dan menunjukkan kinerja fungsional yang baik. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa unit pengangkat dan pengumpan dapat bekerja dengan baik. Unit pencacah dapat
memotong batang tebu hingga ukuran potongan 2-3 cm. Namun demikian, daun kering
belum dapat terpotonga dengan baik. Kapasitas kerja mesin 400-500 kg/jam.

Kata kunci: Tebu, serasah, pencacah, pisau tipe reel, unit pengangkat.

ABSTRACT

A prototype of chopper for cutting up sugar cane offal has been designed and constructed.
The machine was designed for gathering the sugar cane offal that was piled up on the
field, conveying it to the feeder and chopping it into short pieces. The machine consisted
of: a gathering cylinder, a conveying unit, two pairs of feeding cylinders, a reel type
chopping cylinder, a main frame and wheels. The prototype has been tested and showed a
good functional performance. In a stationary working test, the gathering unit and the
feeding unit could work properly. The chopping unit could cut stems of sugar cane tip
into 2-3 cm length of pieces. However, the dry leaf of sugar cane could not be chopped
well. The working capacity of the machine was 400-500 kg/hour.

Keywords : Sugar cane, offal, chopper, reel-type blade, gathering unit.

PENDAHULUAN

Tebu merupakan tanaman utama penghasil gula yang merupakan komoditi

pangan penting baik untuk di konsumsi langsung maupun untuk keperluan

industri di Indonesia.  Luas areal perkebunan tebu telah meningkat dari 335 ribu

hektar pada tahun 2004 menjadi 400 ribu hektar pada tahun 2007 (Ditjenbun

2007). Salah satu masalah besar yang dialami oleh perkebunan tebu adalah

penanganan sisa serasah tebu yang tertinggal setelah pemanenan. Serasah tebu

yang menumpuk di lahan setelah panen, selama ini ditangani dengan cara dibakar

yang dapat menimbulkan efek buruk terhadap kesehatan dan lingkungan
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(Wiedenfeld, 2009).  Sementara itu pemanfaatan “sampah” serasah tebu sebagai

sumber hara bagi lahan semakin banyak diteliti dan terbukti bahwa serasah tebu

dapat dikomposkan dan sangat bermanfaat untuk menambah unsur hara di dalam

tanah. Serasah hasil tebangan di lahan tebu dapat mencapai 20-25 ton /ha

(Toharisman, 1991), seperti disampaikan juga oleh Dirut. PG Jatitujuh (2008).

Menurut Yuwono (2005) kompos bermanfaat sebagai bahan organik yang

mempunyai kontribusi dalam mencegah erosi, pergerakan tanah dan retakan

tanah. Selain itu pupuk kompos juga merupakan pemasok unsur hara mikro

essensial. Syarat pada pembuatan pupuk organik (kompos) adalah bahwa bahan

organik tersebut dipastikan sudah berbentuk potongan – potongan kecil  sebelum

terdekomposisi menjadi kompos Indriani (2005). Untuk mencacah serasah tebu

dan membenamkannya ke dalam tanah diperlukan sebuah mesin yang efektif

sesuai dengan kondisi serasah dan lahannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan mesin yang

mampu mencacah dan membenamkan serasah ke dalam tanah dengan baik dan

cepat.  Mesin harus mampu mengambil dan mengangkat serasah tebu dari lahan,

kemudian mencacahnya hingga pada tingkat ukuran sekitar 2 cm.  Serasah yang

telah tercacah tersebut kemudian dapat dibenamkan secara relatif merata pada

kedalaman tertentu ke dalam tanah.  Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan

menggunakan sumber tenaga gerak dan tarik traktor roda-4. Pada tahap ini,

penelitian difokuskan pada perancangan unit pencacahnya.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Pada tahun pertama, penelitian difokuskan pada perancangan unit

pencacah serasah tebu. Tahapan kegiatannya seperti disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 2. Pengukuran kondisi serasah dan profil guludan

Identifikasi Kondisi Serasah Tebu di Lahan

Kondisi serasah pasca pemanenan tebu disurvei secara langsung di PG

Subang Jawa Barat, demikian juga profil guludan diukur menggunakan

reliefmeter dan mistar/meteran  (Gambar 2). Kondisi serasah diidentifikasi dengan

mengukur berat serasah, tinggi serasah pada luasan 2 m × 2 m pada sepuluh lokasi

yang berbeda.

Dasar-dasar Perancangan

Mesin pencacah serasah tebu dirancang dengan dasar-dasar:

1. Mesin dioperasikan menggunakan traktor roda-4 menggunakan penggerak

PTO traktor, dengan kecepatan maju 0.3 m/s.

Identifikasi masalah, kondisi lahan dan

serasah tebu, dan traktor

Perancangan mesin pengangkat dan

pencacah serasah tebu

Pembuatan prototipe mesin-1

Pengujian prototipe mesin

Gambar 1. Tahapan kegiatan penelitian
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2. Mesin mengangkat serasah yang menumpuk di lahan, mencacahnya dan

langsung membenamkannya ke dalama tanah dalam proses simultan (Gambar 3).

3. Serasah yang ditangani dengan kondisi (hasil pengukuran): rata-rata tinggi

tumpukan serasah tebu di lahan adalah 0.36m, kerapatan isi rata-rata 7.7

kg/m3, panjang rata-rata pucuk 162.5 cm, jumlah rata-rata daun per pucuk 4.1

lembar,  lebar daun rata-rata 5.0 cm, tebal daun rata-rata 0.3 mm, diameter

pangkal pucuk rata-rata 21.3 mm, dan berat pucuk 57.3 g. Serasah daun tebu

memiliki panjang daun 161.1 cm, lebar pangkal daun 4.4 cm, lebar tengah

daun 4.1 cm, lebar ujung daun 3.9 cm, tebal daun 0.3 mm, dan berat daun 8.9

gram.

Mesin ini terdiri dari beberapa bagian utama yaitu: 1) bagian pengambil

dan pengangkat serasah, 2) bagian pengumpan-penjepit, 3) bagian pencacah, dan

4) bagian rangka-pengangkut seperti disajikan pada Gambar 4.

Tumpukan serasah tebu

Tumpukan serasah tebu

Mesin pencacah

Pembenaman serasah

Gambar 3. Skema operasi pencacah dan pembenan serasah tebu

Gambar 4. Rancangan mekanisme kerja dan bagian utama mesin
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Gambar 5.  Rancangan bagian pencacah serasah

Silider pengambil bekerja dengan mekanisme jari-jari pada silinder

pengambil yang dilengkapi mekanisme empat batang hubung, sehingga mampu

menarik dan kemudian mendorong serasah ke arah konveyor pengangkat.

Sepasang konveyor (atas-bawah) meneruskan pemindahan serasah ke arah silinder

penjepit dan pengumpan. Setelah melewati silinder penjepit, serasah diumpankan

pada silinder pencacah. Pencacahan menggunakan pisau tipe reel-blade

(Srivastava, et al., 1993) seperti Gambar 5.  Unit silinder pencacah dirancang

dengan memperhatikan kecepatan pengumpanan dan panjang potongan yang ingin

dihasilkan. Dengan analisis dapat dihitung kecepatan putar silinder, jumlah pisau,

serta diameter silindernya.

Metode Pengujian

Prototipe mesin yang telah dibuat diuji untuk mengetahui kinerja

fungsional dan kinerja pencacahannya. Mesin digerakkan oleh sebuah motor

Diesel sehingga semua bagian dapat bergerak sesuai gerakannya, lalu

diidentifikasi kerja (fungsi) dari tiap bagian. Kemudian, untuk mengukur kinerja

pencacahannya, tumpukan serasah tebu diumpankan ke bagian penarik (mulut

mesin) dan diamati aliran serasahnya, serta diamati hasil pencacahannya.

Kapasitas kerja mesin diukur dengan mengukur hasil pencacahan dalam selang

waktu tertentu.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Prototipe Mesin

Dari hasil perancangan (Gambar 6) telah dibuat sebuah prototype

mesinnya seperti diperlihatkan pada Gambar 7.

Silinder pengumpul serasah yang berada di bagian paling depan

berdiameter 50 cm, memiliki mekanisme empat batang hubung sehingga jari-jari

dapat menarik serasah dan mendorongnya masuk ke bagian konveyor. Mekanisme

empat batang hubung memiliki panjang batang hubung 1 adalah 20 cm dan batang

hubung 2 adalah 5 cm dan panjang sudu pengait  25 cm. Rancangan desainnya

adalah sudut antara batang hubung 2 (5 cm) dan sudu pengait sebesar 54 cm.

Tujuannya adalah pada posisi sudu pengait hampir selesai melempar seresah ke

bagian konveyor, posisi sudu dalam keadaan ke bawah, sehingga akan

memperkecil clearance (jarak) dengan sudu pengait konveyor (besi siku 4 × 4

cm). Unit pembawa (konveyor) dirancang dengan mekanisme pengangkutan yang

diikuti dengan mekanisme pengepresan seresah tebu dari ketebalan input 30 cm

menjadi 10 cm pada output konveyor atau input penjepit. Mekanisme ini

dirancang dengan 2 konveyor atas bawah dengan sudut kemiringan (inklinasi)

Gambar 6. Model 3-D hasil perancangan

Gambar 7. Prototipe mesin pencacah serasah tebu
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sebesar 300 bagian bawah dan 130 bagian atas. Kemiringan ini dapat diterima

mengingat seresah tebu yang bulky tidak akan meluncur ke bawah pada

permukaan datar dengan kemiringan sekitar 300. Konveyor dirancang

menggunakan sprocket RS 60 dengan diameter 10 cm dan jumlah gigi 15 . Rantai

penghubung digunakan picth 2 cm yang dilengkapi oleh topi untuk pemasangan

sudu pengait. Diameter lubang topi adalah 5 mm. Pertimbangan pemilihan RS 60

adalah kekuatan tariknya adalah 2000 kg/cm2, diameter 10 cm cukup ideal dengan

rongga sempit, dan konde berdiameter 65 mm memungkinkan untuk dipasang as

baja konveyor berdiameter 25.4 mm.

Bagian silinder penjepit dan pengumpan terdiri dari dua pasang silinder

yang memiliki mekanisme pegas untuk menekan serasah yang akan diumpankan

ke silinder pencacah (Gambar 8).

Bagian pencacah terdiri dari pisau bergerak yang tersusun dari silinder

dudukan pisau dan delapan bilah pisau yang dipasang secara merata di sepanjang

lingkaran silinder, dan sebuah pisau diam (bed knive).  Bahan pisau terbuat dari

bahan baja yang dikeraskan (heat treatment).  Posisi pisau movable ditempatkan

pada silinder sehingga membentuk silinder mata pisau dengan diameter 42.9 cm.

Berat silinder 80 kg dengan poros penggerak berdiameter 4.5 cm.  Bentuk bilah

pisau dengan sudut ketajaman mata pisau 27o, panjang pisau 60 cm ketebalan 1.2

cm. dan berat 4.3 kg. (Gambar 9). Pemasangan bilah pisau sedemikan rupa

sehingga memiliki sudut potong relatif terhadap bed knive.  Bilah pisau yang

Gambar 8. Rancangan dan prototipe bagian penjepit dan pengumpan
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digunakan adalah bilah pisau lurus sebagai ganti dari bilah pisau heliks.  Dengan

menggunakan bilah pisau lurus, proses pemotongan layaknya pisau heliks masih

dapat diperoleh meskipun hanya dengan sudut potong yang kecil (3.7o).

Kinerja Mesin

Prototipe mesin telah dicoba secara off-farm dan hasilnya menunjukkan

bahwa bagian pengangkat telah berfungsi dengan baik, demikian juga bagian

penjepit dan pencacahnya. Hasil cacahan menunjukkan bahwa untuk pangkal dan

pucuk tebu telah dapat tercacah dengan baik pada ukuran 2-3 cm (Gambar 10).

Namun, serasah daun kering belum dapat terpotong dengan baik. Hal ini

disebabkan oleh bentuk pisau lurus yang dipasangkan menyudut, sehingga terjadi

kerenggangan di bagian tengah dengan pisau diam yang lurus. Perbaikan yang

akan dilakukan adalah memodifikasi permukaan pisau dari bed-knife sehingga

sedikit melengkung dan pisau berputar (reel) dapat merapat ke bed-knife

(berfungsi seperti gunting). Kapasitas pencacahan adalah 400-450 kg/jam. Mesin

ini masih perlu digandengkan dengan traktor penarik dan duji coba secara

langsung di lahan kebun tebu.

Bed knive Pisau berputar

Gambar 9.  Prototipe bagian pencacah serasah

Gambar 10. Hasil pemotongan pucuk

tebu



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2009

819

KESIMPULAN

1. Kondisi lahan tebu dan kondisi serasah tebu setelah masa panen telah diamati

dan digunakan sebagai prasyarat dalam merancang mesin pencacah serasah

tebu untuk diaplikasikan di lahan tebu setelah musin panen.

2. Pada tahun pertama, mesin pencacah serasah tebu telah dirancang dan dibuat

prototipenya.  Bagian utama dari mesin ini adalah: (1) bagian pengumpul,

pengangkat dan penyalur serasah, (2) bagian penjepit dan pengumpan serasah,

(3) bagian pencacah serasah, dan (4) bagian pengangkut (carriage).

3. Prototipe mesin dapat berfungsi dengan baik dan puduk tebu telah dapat

dicacah dengan ukuran 2-3 cm. Kapasitas pencacahan adalah 400-450 kg/jam.
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PEMBUATAN “RAPID TEST” MENGGUNAKAN TEKNIK
“KOAGLUTINASI TIDAK LANGSUNG” UNTUK DETEKSI ANTIBODI

FLU BURUNG
(Preparation of Rapid Test using Indirect Coagglutination for Detecting Antibody

against Bird Flu)

I Wayan Teguh Wibawan, Titiek Sunartatie
Dep. Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Fakultas Kedokteran Hewan IPB

ABSTRAK

Sampai saat ini belum tersedia uji aglutinasi cepat untuk mendeteksi keberadaan virus
pada suatu individu karena ukuran partikel virus yang sangat kecil. Dengan teknik
pembentukan agegat kompleks Staphylococcus aureus yang diikatkan pada antibody
kelinci anti IgG marmot anti virus avian influenza (AI) H5N1, aglutinasi antibodi
terhadap virus tersebut dapat divisualisasi. Untuk merancang prototype kit ini, S. aureus
diikatkan pada serum kelinci anti IgG marmot anti virus AI H5N1. Protokol ini mampu
mendeteksi secara jelas keberadaan antibodi spesifik  terhadap virus AI H5N1 pada
serum ayam, kelinci dan marmot, berupa reaksi aglutinasi cepat dan jelas pada gelas
objek. Reaksi ini tidak dijumpai jika digunakan serum yang tidak mengadung antibodi
terhadap virus AI H5N1. Diharapkan prototype kit ini dapat dikembangkan dan
digunakan untuk mendeteksi antibodi spesifik terhadap virus AI H5N1.

Kata kunci: Rapid test, koaglutinasi tidak langsung, antibodi H5N1.

ABSTRACT

Until now, there is no rapid agglutination test to detect antibodies to viruses  due to the
ultra-microscopic character of viral particles. By the help of complex formation of
Staphylococcus aureus bearing protein A with rabbit IgG-anti guinea pig IgG which
preiously immunized with avian influenza (AI) virus of H5N1, agglutination of
antibodies to viruses can be visualized. To design the prototype of the test, the bacterial
cells of S. aureus were coupled to a complex compound consisting of rabbit IgG-guinea
pig IgG-AI H5N1antigen. This protocol is able to detect clearly the presence of AI H5N1
antibody in sera of chicken, rabbit and guiea pig, showing the rapid, clear and distinct

Keywords: Rapid test, indirect coagglutination, H5N1 antibody.

PENDAHULUAN

Saat ini penyakit flu burung telah bersifat enzootic pada ayam, sehingga

peluang kontaminasi lingkungan oleh virus avian influenza H5N1 sangat tinggi.

Masalah yang dihadapi dalam pemantauan virus AI H5N1 adalah beragamnya uji

yang digunakan, rumit, mahal dan sering membutuhkan keahlian khusus. Melihat

dan merespon permasalahan di atas maka dalam usulan penelitian ini akan dicari
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suatu upaya untuk mempermudah aplikasi uji yang digunakan, serta dapat

digunakan secara praktis, cepat, murah dan aman untuk setiap jenis induk

semang/host yang akan diuji. Dengan memanfaatkan kemampuan Protein A yang

dapat berinteraksi dengan Fc-fraksi IgG. Berdasarkan sifat biologis ini

kemungkinan besar dapat dibuat matriks pembeban (Staphylococcus aureus utuh

kaya protein A) yang telah diaktifkan dengan IgG kelinci anti IgG marmot dan

matriks ini dapat digunakan sebagai reagen aglutinator dalam uji koaglutinasi

tidak langsung (indirect coagglutination).

Pada industri biologis, misalnya pada perusahaan Farmasi keberadaan

ayam yang bersifat specified pathogenic free (SPF) sangat dan mutlak dibutuhkan.

Ayam-ayam SPF ini secara rutin harus selalu dipantau keberadaan antibodinya

terhadap sejumlah patogen tertentu agar kondisi SPF-nya dapat dipertahankan.

Beberapa alasan penggunaan ayam SPF dalam industri biologis: (1) untuk uji

keamanan suatu produk, (2) mendapat hasil percobaan yang baik tanpa intervensi

agen penyakit lain, (3) untuk memproduksi vaksin dan pengawasan mutu vaksin.

Dalam produksi vaksin campak misalnya,   WHO  dalam Technical Series Report

(TRS) No. 840 ( 1994) menetapkan bahwa ayam SPF yang digunakan harus bebas

dan tidak pernah kontak terhadap virus Adeno, Reo, ILT, reticuloendotheliosis,

IBD, Marek, ND, Coryza, influenza, para influenza, Salmonella, Mycoplasma,

Retro, Avian Encephalitis dan POX.  Untuk pemantauan ini maka uji serologis

sangat dibutuhkan untuk dilakukan secara berkala sesuai dengan prosedur  yang

berlaku (Fujikara et al., 1993).

Protein A diketahui sebagai komponen permukaan yang umum ditemukan

pada permukaan dinding sel S. aureus (Sherris et al., 1984; Kusunoki et al.,

1992). Protein A merupakan polipeptida dengan berat molekul 13-45 kDa (kilo

Dalton), yang terikat secara kovalen pada lapisan dinding sel S. aureus (Forsgren,

1970; Boyle dan Reis, 1987; Kusunoki et al., 1992; Takeuchi et al., 1995).

Secara biologis protein A berperan sebagai faktor virulensi bakteri, yaitu mampu

berikatan kuat pada bagian Fc (fragment crystallizable) dari hampir semua

subklas imunoglobulin G (IgG) berbagai spesies, kecuali IgG3 (manusia); IgG1

(mencit); IgG1, IgG2a, IgG2b (tikus); dan tidak berikatan pada Fc Ig ayam (IgY)

dan kambing (Boyle et al., 1985; Harlow dan Lane, 1988). Protein A juga dapat
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berikatan dengan bagian Fc IgA dan IgM pada beberapa spesies (Arbuthnott et al.,

1983).  Bagian Fab (fragment antigen binding) pada IgG yang terikat pada protein

A menghadap keluar dan bebas berikatan dengan Ag spesifik (Praseno, 1995;

Jawetz et al., 1996).

Protein A merupakan reagen penting dalam imunologi dan teknik

diagnostik laboratorium.  Sebagai contoh pada protein A yang berikatan dengan

molekul (IgG) yang diarahkan terhadap antigen (Ag) bakteri tertentu akan

mengaglutinasi bakteri yang mempunyai Ag itu (koaglutinasi) (Jawetz et al.,

1996).  Menurut Wibawan dan Pasaribu (1993), uji koaglutinasi dengan

menggunakan protein A merupakan metode yang sangat mudah untuk dilakukan,

cepat (30 detik), hasil yang akurat  serta murah. Dalam penelitian ini akan dibuat

prototype Kit Diagnostik dalam bentuk aglutinator yang terdiri dari IgG kelinci

anti IgG marmot yang bereaksi spesifik dengan virus AI H5N1, yang telah

dibebani S. aureus- protein A.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyiapkan prototipe Kit-Diagnostik

Flu Burung dengan menggunakan prinsip-prinsip uji koaglutinasi dengan

memperhatikan  keandalan prototipe Kit-Diagnostik sehingga layak digunakan di

lapangan. Pada akhirnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

informasi dasar dalam pengembangan dan produksi Kit Diagnostik Cepat (Rapid

Test) terhadap Flu Burung.

METODE PENELITIAN

Isolat Bakteri

Dalam penelitian ini akan digunakan isolat lapang S. aureus yang telah

diketahui memiliki protein A dari penelitian sebelumnya. Bakteri ditumbuhkan

pada perbenihan agar darah selama 18 jam pada 37oC, bentuk koloni dan pola

hemolitik yang dihasilkan diamati secara makroskopik.  Susunan dan bentuk sel

diamati secara mikroskopik dengan pewarnaan Gram (Carter, 1986).  Selanjutnya

penentuan spesies bakteri, dilakukan dengan cara : uji glukosa, manitol, katalase

dan koagulase.
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Penentuan S. aureus yang Kaya Protein A

Untuk menentukan kandidat isolat S. aureus yang kaya protein A

digunakan teknik serum soft-agar. Isolat bakteri yang akan diuji diinakulasi ke

dalam 10 ml serum soft-agar (Brain Heart Infussion /BHI+.15% agar dan 100ul

serum kelinci), diagitasi dan kemudian diinkubasikan dalam suhu 37oC selama 18

jam. Perubahan bentuk koloni difus menjadi kompak adalah indikator keberadaan

protein A pada permukaan sel bakteri (Djannatun, 2002).

Produksi Serum Spesifik H5N1 pada Marmot

Produksi antibody spesifik pada marmot dilakukan dengan menyuntikkan

vaksin AI H5N1 Close 1 (IPB-Shigeta) yang dilakukan secara berkala sesuai

dengan rekomendasi pabrik. Aplikasi vaksin yang pertama dilakukan dengan

menyuntikkan vaksin 0.5 ml secara intra muscular, dan diulang bosster 2 minggu

kemudian. Keberadaan antibodi spesifik H5N1 dalam serum ditentukan dengan

uji haeminhibition agglutination test (HI Test) dan agar gel presipitation test

(AGPT).

Preparasi Ig G kelinci anti terhadap IgG Marmot

Kelinci divaksinasi dengan sediaan IgG marmot yang telah dimurnikan (1

mg/ml) yang telah disiapkan sebelumnya dengan metode berurutan (sequential

method) yaitu vaksinasi minggu I sebanyak 0,5 ml, diulang minggu II berturut-

turut tiga kali sebanyak 1 ml kemudian diulang lagi minggu III berturut-turut tiga

kali sebanyak 1 ml (Zhou et al., 1994).  Injeksi dilakukan melalui vena

auricularis.  Satu minggu setelah vaksinasi terakhir darah diambil dari arteri

auricularis.  Darah yang didapat diinkubasi pada suhu 37C selama 1 jam

kemudian diinkubasi pada suhu 4C selama 18-24 jam. Serum dipisahkan dan

disimpan dalam tabung Eppendorf untuk kemudian keberadaan antibodi terhadap

IgY ayam diuji dengan Agar Gel Precipitation Test (AGPT).
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Preparasi Aglutinator

Preparasi matriks pembeban menggunakan bakteri utuh S. aureus yang

kaya protein A dan padanya diikatkan IgG murni anti IgG marmot. Bakteri utuh

sebelum digunakan sebagai pembeban terlebih dahulu diawetkan dengan

formaldehid dan secara berkala diuji kelayakannya. Dalam proses ini dilakukan

optimalisasi komposisi antara bakteri dengan IgG dengan box titration sehingga

tidak terjadi self agglutination. Pada akhir aktivitas tahap ini akan diperoleh 2

macam reagen yakni reagen matriks pembeban (sediaan A) dan reagen antigen

H5N1 yang telah diaktivasi dan terikat dengan IgG marmot (sediaan B). Kedua

reagen inilah diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai prototipe Diagnostik

Kit.

Uji Koaglutinasi

Uji keandalan prototipe diagnostik kit dalam mendeteksi antibodi terhadap

H5N1 pada ayam, marmot  dan kelinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua isolat bakteri S. aureus yang digunakan bersifat mesofil aerobikal,

tumbuh dengan baik setelah  diinkubasi dalam media BHI selama 24-48 jam pada

suhu 35 ± 10 C. Dalam pewarnaan Gram semua isolat  berbentuk bulat (kokus),

Gram +, motil, aerobik dan aerobik fakultatif, memiliki aktifitas katalase,

koagulase dan oxidase serta dapat memfertasikan manitol, koagulase.

Untuk menentukan kandidat isolat S. aureus yang kaya protein A

digunakan teknik serum soft-agar (SSA). Setelah dilakukan identifikasi bakteri

dapat ditentukan 13 isolat S. aureus, kemudian dilakukan uji SSA untuk

mengetahui keberadaan protein A, hasil uji ini terlihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Penentuan keberadaan protein A pada permukaan sel bakteri S. aureus
menggunakan uji serum soft-agar

No. Nama/kode kultur
Hasil  Uji pada Serum Soft Agar

Keterangan
Tanpa Serum + serum kelinci 200μL

1. SA -1 Diffuse Diffuse
2. SA -2 Diffuse Diffuse
3. SA -3 Diffuse Kompak
4. SA -4 Diffuse Kompak
5. SA -5 Diffuse Kompak Kandidat
6. SA -6 Diffuse Kompak
7. SA -7 Diffuse Diffuse
8. SA -8 Diffuse Diffuse
9. SA -9 Diffuse Diffuse
10. SA -10 Diffuse Diffuse
11. SA -11 Diffuse Kompak kandidat
12. SA -12 Diffuse Diffuse
13. SA -13 Diffuse Diffuse

Teknik serum soft-agar menggunakan serum kelinci, dapat memisahkan

bakteri S. aureus yang memiliki dan tidak memiliki protein A pada permukaan

selnya. Isolat SA 3, 4, 5, 6 dan 11 bentuk koloni kompak pada serum soft-agar,

sedangkan isolat S. aureus lainnya tetap menunjukkan koloni difus pada serum

soft-agar (Gambar 1).

Gambar 1. Perubahan bentuk koloni difus (sebelum penambahan serum kelinci)
menjadi kompak pada S. aureus SA5   dan SA11 pada uji serum soft-
agar menggunakan serum kelinci

Seluruh isolat yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan

pertumbuhan keruh pada media cair THB. Dari 13 isolat S. aureus, 5 isolat

mengekspresikan keberadaan protein A dan 8 isolat tidak menunjukkan ekspresi

protein A pada permukaan selnya. Dari 5 isolat yang memiliki protein A dipilih 2

isolat yakni SA 5 dan SA 11, sebagai kandidat pembeban matriks berdasarkan

kualitas perubahan koloni yang ditampilkan Selanjutnya untuk keamanan dan

kenyamanan pekerjaan selanjutnya, kedua isolat ini dibiakkan pada media agar

bentuk  koloni difus bentuk  koloni kompak
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darah dan digunakan sebagai isolat kerja dan dibuat pula isolat untuk disimpan

yang akan digunakan bilamana diperlukan.

Protein A diketahui merupakan komponen permukaan yang umumnya

ditemukan pada S. aureus (Sherris et al., 1984; Kusunoki et al., 1992). Protein A

merupakan polipeptida dengan berat molekul 13-45 kDa (kilo Dalton), yang

terikat secara kovalen pada lapisan dinding sel S. aureus (Forsgren, 1970; Boyle

dan Reis, 1987; Kusunoki et al., 1992; Takeuchi et al., 1995).   Secara biologis

protein A berperan sebagai faktor virulensi bakteri, yaitu mampu berikatan kuat

pada bagian Fc (fragment crystallizable) dari hampir semua subklas

imunoglobulin G (IgG) berbagai spesies, kecuali IgG3 (manusia); IgG1 (mencit);

IgG1, IgG2a, IgG2b (tikus); dan tidak berikatan pada Fc Ig ayam (IgY) dan

kambing (Boyle et al., 1985; Harlow dan Lane, 1988). Protein A juga dapat

berikatan dengan bagian Fc IgA dan IgM pada beberapa spesies (Arbuthnott et al.,

1983).  Bagian Fab (fragment antigen binding) pada IgG yang terikat pada protein

A menghadap keluar dan bebas berikatan dengan Ag spesifik (Praseno, 1995;

Jawetz et al., 1996).

Pada serum marmot yang disuntik dengan vaksin AI H5N1 setelah

dilakukan booster kedua, titer antibodi spesifik H5N1 dapat ditentukan sebesar 27

dan reaksi presipitasi dapat didemonstrasikan pada uji AGPT dan dilakukan

permurnian IgG marmot secara afinitas khromatgrafi menggunakan protein A-

Sepharose. Sediaan A diperoleh dengan mencampurkan suspensi SA 5 (109 c.f.u)

dengan serum kelinci anti IgG marmot dengan perbandingan 4:1 (v/v), diinkubasi

dalam waktu 60 menit. Sediaan B diperoleh dengan melakukan pencampuran

antara antigen (virus AI) dengan serum marmot anti virus AI H5N1, optimalisasi

racikan dilakukan melalui box titrasi, sehingga pencampuran tadi tidak

menimbulkan aglutinasi.

Tabel 2.  Teknik SA dan SSA untuk menguji keberadaan protein A pada S. aureus

No Kode Isolat

Sifat tumbuh
dalam THB

Bentuk
koloni

pada SA

Bentuk koloni pada
SSA menggunakan

serum:
Ayam Kelinci

1 Isolat SA  3, 4, 5, 6 dan 11 keruh Difus difus kompak

2 Isolat SA 1, 2, 7, 8, 9,
10, 12, 13 keruh Difus difus difus

3 S. aureus Cowan 1(kontrol +)
S. epidermidis (kontrol -)

keruh
keruh

difus
difus

difus
difus

kompak
difus



Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB 2009

827

S.a

Prototipe Diagnostik Kit
Sediaan A + B

Virus AI

Ab-AI

IgG kelinci anti IgG marmot

Prototipe Diagnostik Kit adalah merupakan reaksi antara sediaan A dan

sediaan B, dengan perbandingan tertentu, sehingga diperoleh suatu suspensi yang

tidak menunjukkan reaksi aglutinasi. Ilustrasi prototipe Diagnostik Kit

ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Prototipe satu partikel koaglutinat Diagnostik-Kit untuk identifikasi

antibodi avian influenza H5N1

Untuk aplikasi uji maka dilakukan pengujian terhadap serum ayam

yang sebelumnya telah diketahui memiliki antibodi terhadap AI H5N1. Antibodi

dalam serum ayam ini diperoleh dari vaksinasi. Sebagai pembanding digunakan

darah ayam yang tidak mengandung antibodi terhadap AI H5N1. Hasil

menunjukkan bahwa uji koaglutinasi tidak langsung ini mampu mengidentifikasi

serum yang mengandung antibodi AI (Gambar 6) dan sebaliknya tidak bereaksi

dengan serum ayam yang tidak memiliki anibodi terhadap AI H5N1. Reaksi dapat

dibaca dalam waktu 3-5 detik, adanya gumpalan seperti pasir menunjukkan reaksi

positip dan sebaliknya reaksi negatip ditunjukkan oleh suspensi yang tetap

homogen. Butiran aglutinat dapat diperjelas dengan jalan memberikan zat

pewarna yang umum digunakan dalam pewarnaan bakteri, misalnya Methylen

Blue.

Prototipe kit ini dapat mendeskriminasi beberapa serum yang mengandung

antibodi spesifik terhadap H5N1 dengan serum yang tidak mengandung antibodi

spesifik ini. Dengan menggunakan masing-masing 5 ekor ayam, 5 ekor kelinci

dan 5 ekor marmot yang sebelumnya disensitisasi dengan vaksin inaktif H5N1,

keberadaan antibodi dapat dideteksi pada semua serum hewan tersebut. Hal ini
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ditunjukkan dengan adanya reaksi koaglutinasi yang jelas dalam waktu 5 detik

pengamatan. Reaksi ini tidak dijumpai jika kit direaksikan dengan serum yang

tidak mengandung antibodi terhadap AI H5N1 dari masing-masing 5 ekor hewan

yang tidak divaksin AI H5N1 (Tabel 3).

Tabel 3. Reaksi koaglutinasi antara prototipe kit dengan serum yang mengandung
antibodi AI H5N1 pada berbagai jenis hewan.

Reaksi Koaglutinasi
Kelinci Marmot Ayam

Serum hasil vaksinasi menggunakan
vaksin  AI H5N1* +++ +++ +++

Serum normal* - - -

* Keterangan: masing-masing serum diambil dari 5 ekor

Penelusuran penulis terhadap informasi ilmiah yang telah dipublikasikan,

belum menemukan adanya publikasi yang memuat tentang prinsip penggunaan

metode tidak langsung dalam uji koaglutinasi. Penggunaan prinsip uji tidak

langsung banyak digunakan untuk teknik heamaglutinasi (indirect

haemagglutination), ELISA (indirect ELISA), inderect immunomagnetic

separation (IMS) dan indirect immunofluorescent (Del Río et al., 2003, Datta et

al., 2008, Rufli, 1980, Jesudoson, 2005).

Gambar 3. Suatu contoh reaksi aglutinasi (kiri) antara serum ayam yang

mengandung antibodi spesifik dengan suspensi aglutinat homolognya

dan reaksi negatif (kanan) pada serum ayam normal

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa protein A tidak dapat

berinteraksi dengan Fc-fraksi IgY ayam tetapi dapat berinteraksi dengan Fc-fraksi

igG kelinci (Halimah, 2001; Djannatun, 2002). Hal ini berarti IgY ayam tidak
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dapat langsung berkatan dengan sel bakteri S. aureus, dengan demikian teknik

koaglutinasi tidak langsung mutlak dibutuhkan.

KESIMPULAN

Prototipe Diagnostik Kit dengan prinsip Koaglutinasi tidak langsung

menggunakan S. aureus sebagai pembeban dapat digunakan sebagai uji cepat

(rapid test) untuk mendetekasi keberadaan antibodi tertentu (avian influenza)

dalam serum.

Teknik ini dapat dikembangkan untuk mendeteksi keberadaan antibodi

atau antigen tertentu dalam serum dan dapat digunakan untuk mendeteksi antibodi

dalam berbagai serum hewan dan manusia.
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PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AKUSTIK BAWAH AIR DALAM
EKSPLORASI DAN KUANTIFIKASI STOK IKAN UNTUK
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PANGAN KELAUTAN

(Development of Underwater Acoustic Technology by Exploration and Fish
Stock Quantification for Marine Food Resources Utilization)

Henry M. Manik
Dep. Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

ABSTRAK

Sifat refleksi dan hamburan gelombang akustik bawah air (underwater acoustic wave)
telah banyak dipelajari untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi ikan. Penelitian ini
menguraikan pengukuran  transmisi dan refleksi akustik menggunakan underwater
transducer dengan frekuensi 200 kHz di water tank Laboratorium Akustik dan
Instrumentasi Kelautan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK-IPB.
Performansi dari sistem pemancaran dan penerimaan akustik dievaluasi dan jarak deteksi
sensor dikuantifikasi untuk mengkonfirmasi keefektifannya.

Kata kunci : Refleksi, hamburan akustik, ikan, water tank,  pemrosesan sinyal akustik.

ABSTRACT

Reflection and scattering of underwater acoustic wave had been studied for fish detection
and quantification. This research examined the measurement of acoustic transmission and
reflection using underwater transducer of 200 kHz frequency in the water tank of Ocean
Acoustic and Instrumentation Laboratory Faculty of Fisheries and Marine Sciences Bogor
Agricultural University.  The performance of the underwater acoustic system was
evaluated and its detection range was quantified to confirm its effectiveness. The beam
width is 5.8o and the maximum detection range is estimated as 440 m when the target
strength on an object anaimal is – 40 dB.

Keywords : Reflection, scattering, fish, water tank, acoustic signal processing.

PENDAHULUAN

Akustik bawah air telah lama dipelajari untuk mendeteksi ikan di laut dan

mengestimasi kelimpahan sumberdaya ikan sehingga dapat membuat suatu survei

dan manajemen stok ikan (MacLennan and Simmonds, 1992).  Informasi teknik

akustik dapat juga menghitung hamburan suara akustik yang berasal dari ikan

(ICES, 1996).  Kimura (1929) menempatkan transmitter dan receiver pada sebuah

kolam dengan ukuran 43 x 28 m dengan kedalaman 1.5 – 4.5 m.  Arah beam

transducer diatur sehingga gelombang akustik yang dipancarkan dapat diterima

setelah satu ping pemancaran.  Ketika ikan melewati kolam dan melintasi lintasan
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akustik (acoustic path), Kimura menemukan bahwa amplitudo gelombang yang

diterima bersifat fluktuatif.  Studi ini juga masih bersifat kualitatif.

Sifat refleksi ikan atau yang dikenal dengan Target Strength (TS)

merupakan faktor skala dalam estimasi dan kuantifikasi stok ikan.  Perancangan

sebuah instrumen echosounder juga memerlukan nilai target strength, sehingga

diketahui nilai parameter instrumennya diketahui. Pengetahuan akan target

strength sudah banyak digunakan untuk penelitian sumberdaya ikan, plankton dan

juga nekton.

Paper ini menjelaskan experimen di laboratorium untuk individual fish dan

menjelaskan hasil kajian awal.  Hasil ini menjelaskan backscattering dari target,

kurungan ikan dan dasar kolam.

METODE PENELITIAN

Set-up eksperimen

Eksperimen dilaksanakan di water tank Laboratorium Akustik Kelautan,

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

IPB.  Water tank berbentuk circular mempunyai diameter  6.0 m dan dalam 3.2 m.

Selama periode eksperimen diisi dengan air tawar dan kedalaman air 3.0 m.

Gambar 1 menunjukkan diagram eksperimental set-up.  Digital transducer

dari instrumen fish finder diarahkan secara vertikal ke arah dasar tank (downward

looking).  Frekuensi transducer pada 200 kHz, dengan radius 4.5 cm, lebar bim

pada -3 dB adalah 5.8o dan kecepatan suara 1500 m/s.

Gambar 1.  Set-up eksperimen akustik di water tank
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Selama eksperimen, ikan ditempatkan pada 1.5 – 1.8 m dibawah

transducer dan fork length berkisar dari 28 sampai 34 cm.  Penempatan jarak ikan

tersebut disesuaikan dengan jarak far field dan zona pertama Fresnel (Medwin and

Clay, 1998).

Sistem rotasi dilakukan secara manual dengan membuat sistem rotasi yang

dimulai dengan 1o, mulai dari -45o sampai 45o.  Pada saat ikan digantung tepat

pada sumbu transducer, diharapkan sensor transducer dapat mendeteksi secara

maksimum (maximum response axis).  Pemrosesan data dilakukan dengan

perangkat lunak MATLAB.

Persamaan SONAR untuk kuantifikasi sinyal akustik

Untuk pengukuran sinyal akustik dari target tunggal, persamaan sonar

yang digunakan adalah sebagai berikut :

(1)

dimana EL adalah echo level, SL adalah source level, R adalah range dari

transduser ke target ikan,  adalah koefisien absorpsi, BS() dan BR() adalah

beam pattern transducer untuk source dan receiver sebagai fungsi dari sudut bim

().

Untuk pengukuran sinyal akustik dari target tidak tunggal (multiple

target), persamaan sonar yang digunakan adalah sebagai berikut :

(2)

dimana ELM adalah echo level untuk multipel target,  adalah ekivalen sudut bim

transducer, c adalah kecepatan suara,  adalah panjang pulsa.   Sudut  diberikan

dengan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran sinyal akustik selama 6000 ms dapat dilihat pada Gambar 1.

Fungsi directivity transducer untuk circular transducer sebagai fungsi dari radius

transducer, sudut beam dan frekuensi transducer dapat dilihat pada gambar 2.

Pengukuran nilai koefisien acoustic transmitting dan receiving dari

transducer (KTR) untuk 100 ping dapat dilihat pada gambar 3.  Nilai KTR ini

merupakan fungsi dari source level, sensitivitas receiver transducer dan amplifier

gain.

Gambar 1.  Pengukuran sinyal echo akustik

Gambar  2.  Directiviy pattern dari circular transducer

Gambar 3.  Koefisien Transmitting dan Receiving transducer
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Pendeteksian target di water tank dapat dilihat pada echogram berikut.

Pengukuran voltase yanf dipancarkan dan yang diterima dapat dilihat pada

Tabel 1.  Hasil ini menyatakan hubungan linear antara sinyal yang diterima

dengan densitas ikan dengan persamaan RV (mV) = 5.05 log (FD) – 13.2 ,

koefisen korelasi 0.98.

Tabel  1. Pengukuran Transmitted dan Received voltage akustik

Jumlah Ikan Fish Density,
FD (ind/m3)

Transmitted
Voltage, TV (mV)

Reflected
Voltage, RV

(mV)
2
5
10
15
20

0.63
1.46
1.87
1.93
0.82

480
520
600
580
550

15.3
18.6
19.5
20.1
16.4

KESIMPULAN

Pengukuran terhadap parameter akustik menggunakan perancangan

instrumen fish finder telah dilakukan. Hasil awal penelitian ini menunjukkan

bahwa pentingnya mengukuran parameter akustik seperti koefisien transmisi dan

penerima,  serta pola direktivitas transducer untuk menjamin kualitas data dalam

estimasi stok ikan di laut. Hasil riset ini menunjukkan nilai voltase penerimaan

sinyal berbanding lurus dengan densitas ikan.

Gambar 4.  Pendeteksian target akustik di water tank
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PERAKITAN KLON SENGON TAHAN HAMA BOKTOR DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN SOCIAL FORESTRY
(Procurement of Sengon Clones Resistant to Stem Borer

for Social Forestry Program)

Ulfah J. Siregar, Noor. F Haneda, Arum S. Wulandari
Dep. Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB

ABSTRAK

Masalah yang ingin diatasi dengan penelitian ini adalah masalah ketersediaan klon-klon
tanaman sengon yang tahan terhadap hama boktor, guna membantu pengembangan hutan
tanaman rakyat sengon yang sehat dan produktif, dalam rangka mensukseskan program
social forestry Departemen Kehutanan. Ketersediaan klon yang tahan terhadap serangan
hama penggerek batang atau hama boktor sangat diperlukan sebab tindakan pengendalian
hama hutan yang konvensional terbukti tidak efektif. Hasil penelitian telah berhasil
memilih sebanyak total 50 pohon unggulan dari provenan Kediri dan Solomon yang tahan
terhadap serangan hama boktor, dan telah dibandingkan dengan 20 pohon yang rentan.
Perbedaan sangat nyata antara pohon sengon tahan hama dengan pohon rentan diperoleh
dari data aktivitas tripsin inhibitor (TI) dan alfa-amilase inhibitor (AI) pada kulit dan kayu
sengon, dimana pohon yang tahan hama boktor mempunyai aktivitas TI dan AI lebih
tinggi dibandingkan dengan pohon yang rentan. Sementara antar provenan tidak
menujukkan perbedaan yang signifikan pada aktivitas TI dan AI. Pengujian dengan
melihat pertumbuhan hama boktor pada artificial diet yang mengandung campuran serbuk
sengon, tidak menujukkan perbedaan yang nyata antara diet yang mengandung sengon
yang tahan hama, dengan sengon yang rentan. Pengembangan penanda molekuler
mikrosatelit untuk sengon telah berhasil menemukan lokus-lokus yang polimorfik dengan
5 primer yang dicobakan, namun lokus-lokus tersebut belum dapat membedakan dengan
jelas sengon yang tahan hama boktor dengan yang rentan. Tehnik kultur jaringan telah
mampu memperbanyak jumlah bibit yang dihasilkan dari sedikit benih yang didapat dari
sengon Solomon melalui induksi multiplikasi tunas, serta induksi perakaran dalam proses
aklimatisasi, hingga diperoleh bibit yang siap untuk dipindahkan ke polybag.
Kata kunci : Boktor, sengon, tripsin inhibitor, alfa-amilase inhibitor, seleksi.

ABSTRACT

This research aimed at procuring sengon clones resistant to stem borer to support
sustainable and productive community forestry as implementation of a national social
forestry program. The availability of resistant clones is necessary because conventional
pest control method was proved to be ineffective. This research has selected 50 resistant
plus trees from 2 provenances, i.e. Kediri and Solomon, and compared them with 20
susceptible trees. Trypsin Inhibitor (TI) and Alpha-amylase Inhibitor (AI) activities of
resistant trees are very significantly higher than susceptible trees, although the difference
between provenances is not. Larval growth on artificial diet containing plant materials did
not differ between the diet incorporating either resistant or susceptible plant materials.
Development of new molecular marker using 5 microsatellite primers has detected
polymorphic loci, however those loci has not been able to differentiate the resistant lines
from the susceptible ones. Meanwhile tissue culture technique was able to multiply
sengon Solomon explant through shoot and root induction. Subsequently sengon plantlet
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was able to be aclimaticized into seedlings, which was ready to be transplanted into
polybag.

Keywords : Stem borer, Paraserianthes falcataria, trypsin inhibitor, alpha-amylase
inhibitor, selection.

PENDAHULUAN

Saat ini kondisi hutan di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama hutan

alam yang selama ini memasok hampir semua kebutuhan kayu, baik domestik

maupun ekspor. Tak pelak lagi Pemerintah berusaha mencegah kerusakan hutan

lebih jauh dengan mewajibkan pengelolaan hutan lestari, serta menggalakkan

penanaman hutan kembali, baik berupa reboisasi, reforestasi dan pendirian HTI

(Hutan Tanaman Industri) serta social forestry (SF).

Social Forestry telah dicanangkan oleh Presiden RI sebagai program

nasional pada tanggal 2 Juli 2003. Kemudian sebagai tindak lanjut kebijakan

pemberdayaan masyarakat dalam Social Forestry, Departemen Kehutanan

menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004, tentang

Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam

Rangka Social Forestry, yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2004. Seperti

tercantum dalam pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa social forestry adalah

sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan

hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan

atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan

kelestarian hutan. Dengan demikian social forestry mempunyai dua tujuan utama,

yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melestarikan hutan, yang berarti

melestarikan lingkungan.

Pengembangan social forestry tak lepas dari upaya pengembangan hutan

rakyat, yang sebenarnya mempunyai potensi sangat besar di Indonesia, terutama

di Jawa, karena hampir semua kebutuhan kayu rakyat dipasok dari hutan rakyat.

Sementara itu jenis yang banyak ditanam dalam hutan rakyat adalah sengon

(Paraserianthes falcataria). Menurut Departemen Kehutanan (1994) sekitar

22.7% dari total kebutuhan kayu nasional dipasok dari hutan rakyat sengon.

Walaupun tampaknya tidak ada masalah pada penanaman sengon, terbukti

kemudian bahwa penanaman sengon dalam bentuk monokultur, ternyata banyak
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menghadapi kegagalan besar. Kegagalan penanaman sengon terutama disebabkan

oleh serangan hama penggerek batang (Xystrocera festiva Pascoe) atau hama

boktor. Serangan hama boktor pada sengon telah meng-kandaskan program

Sengonisasi yang pernah dicanangkan oleh Menteri Kehutanan pada era 1990an.

Serangan hama ini dimulai dari umur 4 tahun sebesar 10%, dan bila tidak

dikendalikan pada umur tebangan 8 tahun dapat mencapai 70% (Nair, 2000).

Kegagalan pengendalian hama di bidang kehutanan, terutama hama boktor,

memacu untuk segera dimulainya program pemuliaan jenis pohon yang resisten

terhadap hama ini, agar dapat diwujudkan tegakan hutan yang sehat dan lestari.

Penanaman pohon sengon tahan boktor akan memudahkan pengelolaan hutan dan

dapat dipastikan meningkatkan pendapatan rakyat dari sektor kehutanan.

Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Menyeleksi (tahap II) tanaman sengon dari provenan Kediri dan Solomon,

yang tahan hama boktor serta mengujinya untuk mendapatkan klon-klon

resisten

b. Mengoptimasi metoda perbanyakan secara kultur jaringan klon-klon yang

terseleksi, terutama dari provenan Solomon

c. Mengoptimasi dan menambah penanda molekuler yang dapat

membedakan klon yang tahan terhadap hama boktor dengan yang rentan

d. Menyempurnakan metoda seleksi tanaman yang tahan hama

METODE PENELITIAN

Guna mencapai tujuan yang dimaksud, maka penelitian dibagi menjadi

beberapa tahap sebagai berikut:

1. Seleksi tahap II tanaman sengon dari provenan Kediri dan Solomon

tentang ketahanan terhadap hama boktor

Pada tahapan ini dilakukan lagi pada koleksi provenan Kediri dan koleksi

provenan Solomon yang telah diketahui mempunyai ketahanan yang lebih baik

dibandingkan provenan lainnya. Seleksi ketahanan terhadap hama boktor

dilakukan dengan cara mengamati derajat serangan boktor, jumlah titik serangan

dan penampilan fenotip pohon.
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2. Pengujian ketahanan hama boktor di laboratorium dengan artifisial diet

dan bio-assay

Pada tahapan ini tanaman hasil seleksi pada sub-penelitian 1 akan diuji

ketahanannya dengan menggunakan artifisial diet dan bio-assay yang telah

dikembangkan untuk hama boktor (Marta 2005; Listyorini 2007). Artifisial diet

ini mengandung bahan tanaman sengon yang sedang diuji, sehingga dapat menjadi

media uji ketahanan tanaman tersebut. Ketahanan terhadap hama boktor akan

dilihat dari jumlah artifisial diet yang dimakan oleh hama boktor, serta

pertumbuhan hama boktor dalam artifisial diet.

3. Pengujian aktivitas trypsin-inhibitor (TI) dan α-amylase-inhibitor (AI)

Pada tahapan ini aktivitas TI dan AI pada tanaman hasil seleksi pada sub-

penelitian 1 akan diukur dan dibandingkan dengan tanaman yang rentan. Tanaman

yang tahan terhadap hama boktor secara signifikan mempunyai aktivitas TI dan

AI lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang rentan (Situmorang 2008)

4. Pengembangan penanda genetika molekuler untuk tanaman yang tahan

hama

Pada tahapan ini penanda molekuler yang akan ditambahkan adalah

mikrosatelit. Untuk itu tanaman hasil seleksi pada sub-penelitian 1 akan dianalisa

dengan penanda mikrosatelit dan dibandingkan dengan tanaman yang rentan.

5. Perbanyakan secara kultur jaringan tanaman hasil seleksi tahap II

Pada tahapan ini tanaman hasil seleksi tahap II, terutama dari provenan

Solomon yang telah diuji secara intensif pada sub-penelitian 2 dan 3, akan

diperbanyak dengan tehnik kultur jaringan, hingga mencapai tahap aklimatisasi

dan diperoleh bibit tanaman yang siap tanam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Seleksi Tahap II Provenan Kediri dan Solomon

Dari masing-masing provenan, yaitu Kediri dan Solomon, dipilih 25 pohon

sehat dan 10 pohon yang sakit atau terserang berat sebagai pembanding (Tabel 1).
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Tabel 1. Daftar dan kode pohon yang terseleksi

No Provenan Kediri Lokasi No Provenan Solomon Lokasi

1-15
16-
25

1 – 2
3 -
12

Sehat
KH1 – KH 15
KKH1 – KKH 10

Sakit

KK1, KK2
KKK1 – KKK10

Unwim, Bandung
Perhutani, Kediri

Unwim, Bandung
Perhutani, Kediri

1-13
14-25

1 – 6
7 – 8
9 - 10

Sehat
SH1 – SH13
SH14 – SH 25

Sakit
SK1-SK4,SK6,
SK7
SB245, SB246

SK 5, SK 15

Unwim, Bandung

Pongpok Landak

Unwim, Bandung

Unwim, Bandung

Unwim, Bandung

Namun banyak kendala yang ditemui di lapang dalam upaya memperoleh

pohon yang sakit untuk pembanding. Ternyata banyak pohon yang sakit telah

ditebang, dan hanya disisakan pohon yang sehat. Oleh karena itu beberapa

pembanding pohon sakit telah dipilih dari provenan lain, seperti Subang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan antar provenan tidak nyata

pada beberapa parameter.

Pengujian Ketahanan Hama Boktor di Laboratorium dengan Artifisial Diet
dan Bio-Assay

Hasil pengujian ketahanan pohon-pohon yang terpilih dengan artificial diet

atau bio assay dapat dilihat pada Gambar 1, 2, 3 dan 4.

Gambar 1. Berat larva boktor berukuran kecil pada 3 kali pengamatan setiap 2
minggu, pada artificial diet mengandung serbuk kulit pohon sengon.
Keterangan: KKH: Provenan Kediri sehat, KSH: Provenan Solomon
sehat; KKK: Provenan Kediri Sakit; KSK: Provenan Solomon sakit
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Gambar 2. Berat larva boktor berukuran besar pada 3 kali pengamatan setiap 2
minggu, pada artificial diet mengandung serbuk kulit pohon sengon.
Keterangan: KKH: Provenan Kediri sehat, KSH: Provenan Solomon
sehat; KKK: Provenan Kediri Sakit; KSK: Provenan Solomon sakit

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pertumbuhan larva, baik yang

berukuran kecil (1-2,5cm) maupun besar (2,5-4cm) pada artificial diet belum

menunjukkan adanya pola tertentu, yang dapat membedakan antara pohon yang

sehat dan sakit.

Gambar 3. Berat larva boktor berukuran kecil pada 3 kali pengamatan setiap 2
minggu, pada artificial diet mengandung serbuk kayu pohon sengon.
Keterangan: KKH: Provenan Kediri sehat, KSH: Provenan Solomon
sehat; KKK: Provenan Kediri Sakit; KSK: Provenan Solomon sakit
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Gambar 4. Berat larva boktor berukuran besar pada 3 kali pengamatan setiap 2
minggu, pada artificial diet mengandung serbuk kayu pohon sengon.
Keterangan: KKH: Provenan Kediri sehat, KSH: Provenan Solomon
sehat; KKK: Provenan Kediri Sakit; KSK: Provenan Solomon sakit

Pengujian Aktivitas Trypsin-Inhibitor (TI) Dan Α-Amylase-Inhibitor (AI)

Parameter aktivitas TI dan AI merupakan parameter yang paling signifikan

untuk membedakan antara pohon yang tahan terhadap serangan hama boktor

dengan pohon yang rentan. Hasil pengujian aktivitas TI dan AI (Tabel 2, 3, 4 dan

5) menunjukkan bahwa pohon yang sehat berbeda nyata dari pohon yang sakit.

Tabel 2. Hasil anova aktivitas TI pada kulit pohon sengon, provenan Kediri dan
Solomon

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F

provenans 1 445297.038 445297.038 1.93 0.1691

Kondisi 1 1913567.850 1913567.850 8.31 0.0053

provenans*kondisi 1 392176.059 392176.059 1.70 0.1965

Tabel 3. Hasil anova aktivitas TI pada kayu pohon sengon, provenan Kediri dan
Solomon

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F

provenans 1 176753.315 176753.315 2.07 0.1550

Kondisi 1 1074066.469 1074066.469 12.58 0.0007

provenans*kondisi 1 47075.439 47075.439 0.55 0.4604
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Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas TI baik pada kulit

maupun kayu pohon yang sehat secara signifikan lebih tinggi dibandingkan

dengan pohon yang sakit. Sementara itu antar provenan tidak menunjukkan

perbedaan yang nyata.

Tabel 4. Hasil anova aktivitas AI pada kulit pohon sengon, provenan Kediri dan
Solomon

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F

provenans 1 21.9874171 21.9874171 1.59 0.2124

Kondisi 1 319.0074918 319.0074918 23.01 <.0001

provenans*kondisi 1 127.1729298 127.1729298 9.17 0.0035

Hasil yang agak berbeda ditunjukkan oleh aktivitas AI, dimana aktivitas

pada kayu menunjukkan bahwa kedua factor, baik provenan maupun kondisi sehat

dan sakit berbeda sangat nyata. Dalam hal ini provenan Solomon mempunyai

aktivitas AI yang lebih tinggi dibandingkan dengan provenan Kediri.

Tabel 5. Hasil anova aktivitas AI pada kulit pohon sengon, provenan Kediri dan
Solomon

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F

provenans 1 294.8772107 294.8772107 10.21 0.0021

kondisi 1 202.5071648 202.5071648 7.01 0.0101

provenans*kondisi 1 26.6534419 26.6534419 0.92 0.3402

Pengembangan Penanda Genetika Molekuler untuk Tanaman yang Tahan
Hama

Hasil pengembangan penanda molekuler, berupa mikrosatelit, telah

berhasil memunculkan lokus-lokus yang dimaksud. Lokus-lokus yang terdeteksi

juga menunjukkan polimorfisme antar sampel yang dianalisa. Namun pada

lokus-lokus yang ditemukan tersebut, belum terlihat perbedaan yang jelas antara

pohon yang sehat dengan yang sakit.
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Gambar 5. Dendrogram jarak genetik antar asesi sengon berdasarkan penanda
mikrosatelit, mengunakan 5 primer. Keterangan: KKH:Kediri Sehat-
Kediri; KH: Kediri Sehat-Unwim; SK:Solomon Sehat-Unwim;
KKK:Kediri Sakit-Kediri; KKS: Kediri Sehat-Kediri; SH: Solomon
Sehat-Unwim;SB:Subang Sakit

Pada Gambar 5 terlihat pengelompokan antar asesi sengon yang diteliti

dengan dendrogram jarak genetik, yang menunjukkan bahwa asesi sengon sehat,

baik dari Unwim maupun Kediri, baik dari provenan Kediri maupun Solomon,

tidak terpisah secara jelas dari asesi pohon yang sakit.

Perbanyakan Secara Kultur Jaringan Tanaman Hasil Seleksi Tahap II

Hasil perbanyakan kultur jaringan provenan Solomon dapat dilihat pada

Gambar 6 dan 7.

(a) (b)

Gambar 6. Hasil multiplikasi tunas sengon Solomon (a) dan induksi perakaran (b)
dengan metoda kultur jaringan
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(a) (b)

Gambar 7. Hasil aklimatisasi planlet sengon Solomon (a) dan bibit aklimatisai
yang siap dipindahkan ke polybag (b) hasil perbanyakan dengan
kultur jaringan

Dengan demikian metoda kultur jaringan telah dapat membantu

memperbanyak jumlah bibit yang dihasilkan dari sedikit benih yang diperoleh dari

sengon Solomon. Hal ini sangat berguna untuk penyediaan bibit sengon Solomon

dalam jumlah banyak, karena minimnya produksi benih sengon Solomon secara

alami.

KESIMPULAN

Seleksi tahap II pada dua provenan sengon, yaitu Kediri dan Solomon,

telah berhasil memilih sebanyak total 50 pohon unggulan yang tahan terhadap

serangan hama boktor. Pengujian dengan artificial diet menunjukkan bahwa

pertumbuhan hama boktor pada artificial diet yang mengandung campuran serbuk

sengon tidak menujukkan perbedaan yang nyata antara diet yang mengandung

sengon yang tahan hama, dengan sengon yang rentan. Perbedaan yang sangat

nyata antara pohon sengon yang tahan hama dengan pohon yang rentan diperoleh

dari data aktivitas tripsin inhibitor (TI) dan alfa-amilase inhibitor (AI) pada kulit

dan kayu sengon, dimana pohon yang tahan mempunyai aktivitas TI dan AI lebih

tinggi dibandingkan dengan pohon yang rentan. Sementara itu antar provenan

tidak berbeda nyata. Pengembangan penanda molekuler mikrosatelit untuk sengon

telah berhasil menemukan lokus-lokus yang polimorfik dengan 5 primer yang

dicobakan, namun lokus-lokus tersebut belum dapat membedakan sengon yang

tahan terhadap serangan hama boktor dengan yang rentan. Tehnik kultur jaringan

telah mampu memperbanyak jumlah bibit yang dihasilkan dari sedikit benih yang
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didapat dari sengon Solomon. Metoda kultur jaringan telah mampu menginduksi

multiplikasi tunas, serta menginduksi akar dalam proses aklimatisasi hingga

diperoleh bibit yang siap untuk dipindahkan ke polybag.
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FLUORESCENS DAN BACILLUS SP. PADA LIMBAH ORGANIK DAN
FORMULASINYA SEBAGAI PESTISIDA HAYATI (BIO-PESTICIDE)

(Propagation and Formulation of Chitinolytic Bacteria
on Organic Waste for Bio-Pesticide)
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ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan isolat P. fluorescens dan Bacillus sp. yang
bersifat kitinolitik dan antagonistik terhadap beberapa cendawan patogen serta
mendapatkan media limbah organik modifikasi yang cocok untuk produksi massal isolat
tersebut. Eksplorasi dan isolasi bakteri dari tanah perakaran berbagai tanaman telah
didapatkan 21 isolat P. fluorescens dan 32 isolat Bacillus spp. bersifat kitinolitik dari
total 83 isolat yang diperoleh. Isolat-isolat yang bersifat kitinolitik ternyata tidak
semuanya menunjukan potensi antagonistik terhadap cendawan patogen, hanya 12 isolat
P. fluorescens dan 10 isolat Bacillus spp. diantaranya bersifat antagonistik terhadap salah
satu atau beberapa jenis cendawan patogen yang diuji (Rizoctonia solani, Fusarium
oxisporum, Helminthosporium maydis, dan Pyricularia oryzae). Dua isolat terpilih (P.
fluorescens P24 dan Bacillus spp. BR2) yang memiliki sifat kitinolitik dan antagonistik
ternyata mampu tumbuh  baik pada media limbah organik dengan berbagai modifikasi
komposisinya seperti pada media standar (Luria Broth), dengan populasi P. fluorescens
P24 dan Bacillus spp. BR2 selama 6 jam inkubasi masing-masing lebih dari 109 cfu/ml
(log 9,50) dan 108 cfu/ml (log 8,75).

Kata kunci: Bakteri kitinolitik, aktivitas antagonistik, produksi masal, limbah organic.

ABSTRACT

The objectives of this research were to get some bacterial isolates (P. fluorescens and
Bacillus sp.) indicating chitinolitic and antagonistic to fungal pathogen and to get the
composition modification of organic waste apropriately for growing of selected isolates.
From 83 bacterial isolates evaluated, 21 and 32 of them were chitinolitic P. fluorescens
and Bacillus spp respectively. Not all isolates indicating chitinolitic were antagonistic
bacteria to fungal plat pathogen, only 12 and 10 isolates of P. fluorescens and Bacillus
spp respectively were potential to inhibit the grow of fungal pathogen (Rizoctonia solani,
Fusarium oxisporum, Helminthosporium maydis, dan Pyricularia oryzae). Two selected
isolates that the most potent chitinolitic and antagonistic were able to grow on the
modificated organic waste as well as grow on Luria Broth medium, with the population
densities achieved 109 cfu/ml (log 9,50) and 108 cfu/ml (log 8,75) for P. fluorescens and
Bacillus spp., respectively.

Keywords : Chitinolytic bacteria, antagonistic activity, mass production, organic waste.
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PENDAHULUAN

Bakteri kitinolitik merupakan bakteri yang memiliki kemampuan

menghasilkan enzim kitinase yang digunakan untuk mendegradasi senyawa kitin

dalam memperoleh karbon, nitrogen, dan energi. Kemampuan itu menyebabkan

kelompok bakteri kitinolitik berpotensi besar untuk dimanfaatkan  sebagai agens

pengendali hayati terhadap cendawan patogen, nematoda   atau serangga hama

karena kitin merupakan komponen struktural dari sebagian besar dinding sel

organisme tersebut (Yanai et al. 1994). Kerusakan komponen kitin pada dinding

sel mengakibatkan  gangguan pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme.

Dua jenis mikroba golongan bakteri yang paling banyak dikembangkan

sebagai pestidida hayati adalah Pseudomonas fluorescens dan Bacillus sp.

Keunikan dari kedua bakteri tersebut adalah bersifat saprofitik (mampu bertahan

dan berkembang biak pada sisa-sisa limbah organik), menghasilkan antibiotik

yang dapat membunuh mikroba patogen tumbuhan, mengkelat ion Fe, melarutkan

fosfat serta kalium.  Kedua jenis bakteri tersebut juga mampu menhasilkan

hormon pemicu pertumbuhan tanaman seperti indole acetic acid (IAA), giberellin

dan lain-lain. Kami telah berhasil memiliki isolat Pseudomonas fluorescens dan

Bacillus sp dengan sifat sifat tersebut di atas ditambah dengan sifat kitinolitik

(mendegradasi kitin) yang mampu meningkatkan performan bakteri tersebut

sebagai agens hayati. Dengan demikian kedua jenis bakteri tersebut berpeluang

besar untuk dikembangkan sebagai pestisida hayati (bio-pesticide)

Pseudomonas fluorescens dan Bacillus telah banyak dilaporkan mampu

menekan perkembangan beberapa patogen tumbuhan, seperti P. fluorescens Pf-5

menekan penyakit layu pada kapas yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani

(Howell and Stipanovic 1979), Pythium ultimum (Howell and Stipanovic 1980),

dan busuk akar yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici (Sharifi-Tehrani et al. 1998). Kemampuan tersebut disebabkan oleh

bakteri itu dapat menghasilkan beberapa senyawa antibiotik, seperti phenazine

carboxylic acid, pyrrolnitrin, oomycin A, 2,4-diacetylphloroglucinol, dan

pyoluteorin (Schnider et al., 1995), hydrogen cyanide, phospholipase C, dan

exoprotease (Heeb et al. 2002). Produk bio-pesticide yang berasal dari P.

fluorescens juga sudah dikomersialkan dengan merek dagang seperti BilghtBan

dan Dagger G (Agrios 2005). Sedangkan produk komersial biopestisida dengan

komponen utama B. subtilis seperti Campanion (B. subtilis GB03),  Kodiak TM,
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Kodiak HBTM, EpicTM, Quantum 4000 dan System 3TM digunakan  untuk

mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh Rhizoctonia, Pytium,

Fusarium, dan Phytophthora (Nakkkeran et al. 2006).

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan: (i) bakteri P. fluorescens dan

Bacillus yang bersifat kitinolitik dan antagonistik terhadap beberapa cendawan

patogen, (ii) modifikasi formulasi limbah organik yang cocok untuk produksi

massal P. fluorescens dan Bacillus sp.

METODE PENELITIAN

Eksplorasi dan Seleksi Isolat P. Fluorescens dan Bacillus Spp.

Isolat Pseudomonas kelompok fluoresens dan Bacillus spp. diisolasi dari

tanah perakaran berbagai tanaman dan dari koleksi Laboratorium Bakteriologi,

Departemen Proteksi Tanaman. Metode isolasi dilakukan menurut Rustam et al.

(2005). Untuk mendapatkan isolat yang bersifat kitinolitik, tiap isolat

ditumbuhkan terlebih dahulu dalam media Luria Broth (10 g casein, 5 g yeast

exstract, 5 g NaCl, pH 7.2) dengan penambahan 1% serbuk kitin, selama 12 jam

di atas inkubator bergoyang pada suhu ruang,  kemudian diuji aktifitas

kitinolitiknya seperti yang dilakukan Singh et al. (1999). Penentuan tingkat

aktifitas kitinolitik diukur menurut Mew et al. (2006).

Potensi Isolat P. Fluorescens Dan Bacillus Spp. yang Bersifat Kitinolitik

untuk Menekan Perkembangan Beberapa Cendawan Patogen

Penyediaan cendawan patogen. Rhizoctonia solani penyebab penyakit

busuk pelepah pada tanaman padi, Fusarium oxysporum pv. niveum penyebab

penyakit layu pada tanaman melon diperoleh dari koleksi Laboratorium

Cendawan Departemen Proteksi Tanaman-IPB, dan Helminthosporium maydis

penyebab penyakit bercak daun pada tanaman jagung serta Pyricularia oryzae

penyebab penyakit blast pada tanaman padi diperoleh dari koleksi BB-Biogen

Litbang Deptan.

Potensi antagonistik isolat kitinolitik. Pengujian  dan pengukuran daya

antagonistik dilakukan pada media potato dekstrosa agar dengan metode kultur

ganda seperti yang dilakukan Eliza (2004).
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Pertumbuhan isolat P. fluorescens dan Bacillus spp terpilih pada limbah

organik termodifikasi

Limbah organik yang  digunakan berupa: limbah cair proses pembuatan

tahu (TH), air kelapa (AK), serta limbah pengolahan ikan (LP).  Limbah tahu dan

air kelapa dapat langsung digunakan sedangkan limbah perikanan dibuat kaldu

terlebih dahulu sebelum digunakan. Kaldu limbah perikanan dibuat dengan cara

meghancurkan 10 gr limbah perikanan dengan blender.  Setelah kaldu limbah

berbentuk pasta ditambahkan air hingga volume mencapai 100 ml, kemudian

kaldu limbah direbus hingga mendidih selama 10 menit.  Kaldu disaring dengan

menggunakan kain kasa, kemudian ditambahkan air hingga volume 100 ml.

Ketiga jenis limbah organik yang akan digunakan untuk pertumbuhan isolat

dicampur dan dimasukan ke dalam tabung erlenmeyer 250 ml dengan melakukan

modifikasi terhadap komposisi tiap jenisnya, yaitu modifikasi 1 (20 ml AK + 25

ml TH + 5 ml LP); modifikasi 2 (15 ml AK + 31,75 ml TH + 3,75 ml LP),

modifikasi 3 (12,5 ml AK + 35ml TH + 2,5 ml LP; modifikasi 4 (7,5  ml AK +

41,25 ml TH + 1,75 ml LP) modifikasi 5 (5 ml AK + 44 TH + 1 ml LP) dan

Kontrol (media Luria Broth). Media limbah organik yang telah dimodifikasi

ditakar pHnya hingga netral kemudian disterilkan dalam autoklaf. Setelah itu tiap

isolat terpilih (P. fluorescens P24 dan Bacillus spp. BR2) yang telah ditumbuhkan

dalam media LB, diinokulasikan ke dalam media limbah termodifikasi (100:1)

secara terpisah dan aseptik kemudian sediaan diinkubasi pada inkubator

bergoyang (150 rpm). Pertumbuhan tiap isolat pada masing-masing media

termodifikasi diamati dengan mengukur populasi isolat setiap 2 jam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Eksplorasi dan seleksi bakteri P. fluorescens dan Bacilllus sp.

Dari 83 isolat P. fluorescens dan Bacillus spp. yang diperoleh terdapat 21

isolat P. fluorescens dan 32 isolat Bacillus spp. yang memiliki aktifitas kitinolitik.

Kemudian dari isolat-isolat yang bersifat kitinolitik, 12 isolat P. fluorescens dan

10 isolat Bacillus spp. diantaranya bersifat antagonistik terhadap salah satu atau

beberapa jenis cendawan patogen yang diuji (Tabel 1).
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Tabel  1.  Isolat Pseudomonas  fluorescens dan Bacillus spp. dengan tingkat
aktivitas kitinolitik dan antagonistik

Kode
isolat Sumber

Aktivitas
kitinolitik1)

Aktivitas antagonistik2)

Rs Fo Hm Po
Pseudomonas kelompok fluorescens

P1 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB +++ + + + -
P11 Citere-Pengalengan +++ - - - -
P14 Landungsari-Malang + + - - -
P16 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB ++ - + - -
P21 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB + + - - -
P24 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB + + + - -
P25 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB + - - - -
P26 Maribaya-Lembang + + - - -
P28 Malabar-pengalengan +++ - - - -
P29 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB +++ - - + -
P30 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB +++ - - - -
P32 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB + + + - +
P34 Batu-Malang ++ - - - -
P36 Segunung-Cipanas +++ - + - -
P38 Malabar-Pengalengan ++ - - - +
PJ5 Rhzosfir jagung, Bogor +++ + - - -

PJ13 Rhzosfir jagung, Bogor ++ - - - -
PJ16 Rhzosfir jagung, Bogor + - - - -
PJ17 Rhzosfir jagung, Bogor ++ - + - -
PJ18 Rhzosfir jagung, Bogor ++ - - - -
PR1 Rhzosfir rumput, Bogor + - - - -

Bacillus spp.
B1 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB +++ - + - -
B3 Rizosfir pisang, Tembilahan ++ - + - -

B13 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB + - - - -
B31 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB + + - + -
B32 Lab. Bakteriologi, DPT-IPB + - - - -
B42 Rhizosfir pisang, Bogor ++ - + + -
B46 Rhizosfir akasia, Riau ++ + + + +
BS2 Rhizosfir Sawit, Palembang + + + - -
BS4 Rhizosfir Sawit, Palembang + - - - -
BS5 Rhizosfir Sawit, Palembang ++ - - - -
BJ1 Rhizosfir jagung, Bogor +++ - - - -
BJ2 Rhizosfir jagung, Bogor +++ - - - -
BJ3 Rhizosfir jagung, Bogor +++ - - - -
BJ4 Rhizosfir jagung, Bogor +++ - - - -
BJ6 Rhizosfir jagung, Bogor +++ - - - -
BJ7 Rhizosfir jagung, Bogor +++ - - - +

BJ10 Rhizosfir jagung, Bogor + - - - -
BJ12 Rhizosfir jagung, Bogor ++ - - - -
BJ14 Rhizosfir jagung, Bogor + - - - -
BP2 Rhizosfir padi, Bogor +++ - - - -
BP5 Rhizosfir padi, Bogor ++ + + - -
BP8 Rhizosfir padi, Bogor ++ + + - -
BB1 Rhizosfir bambu, Bogor +++ - - - -
BB2 Rhizosfir bamboo, Bogor ++ - - - -
BR1 Rhizosfir rumput, Bogor + - - - -
BR2 Rhizosfir rumput, Bogor ++ + + + +
BR3 Rhizosfir rumput, Bogor ++ - - - -
BR4 Rhizosfir rumput, Bogor ++ - - - -
BR7 Rhizosfir rumput, Bogor ++ - - - -

1) aktivitas kitinolitik : sangat kuat (+++), kuat (++ ), sedang (+)
2) pengujian dilakukan pada media PDA: bersifat antagonistik (+), tidak bersifat antagonistik (-).
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1

Gambar 1. Aktivitas kitinolitik dengan berbagai criteria: 1. sangat kuat, 2. kuat, 3.
sedang,  dan 4. Tidak ada aktivitas kitinolitik.

Berdasarkan sifat kitinolitik dan antagonistik serta sifat pertumbuhannya

maka dipilih dua isolat  untuk dikembangkan sebagai kandidat bio-pestisida, yaitu

isolat BR2 mewakili kelompok Bacillus dan isolat P24 mewakili kelompok

bakteri fluorescens.  Bakteri BR2 dipilih karena kemampuanya menghambat

perkembangan seluruh cendawan patogen yang diujikan (R. solani, F. oxysporum,

H. maydis dan P. oryzae).  Hal ini mengindikasikan bahwa bakteri BR2

berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai agens hayati  yang mampu

meghambat perkembangan patogen-patogen penting tanaman.  Sementara itu P24

dipilih karena sifat fenotipik yang menarik seperti sifat pertumbuhan yang cepat

serta pendaran fluoresensi yang kuat yang mengindikasikan bakteri tersebut

memiliki peluang yang besar untuk pengembangannya sebagai agens hayati.

Kedua bakteri memiliki sifat melarutkan fosfat dan tidak bersifat patogen

tumbuhan (data tidak ditampilkan).

Daya hambat isolat P. fluorescens P24 terhadap cendawan patogen R.

solani, F. oxisporum, H. maydis, dan P. oryzae masing-masing sebesar 22%, 23%,

19%, dan 0%. Sedangkan daya hambat isolat Bacillus spp. BR2 terhadap

cendawan patogen R. solani, F. oxisporum, H. maydis, dan P. oryzae masing-

masing sebesar 36%, 49%, 52%, dan hampir 100%.
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Pertumbuhan isolat P. fluorescens P24 dan Bacillus spp. BR2 pada berbagai
modifikasi komposisi limbah organik

Penggunaan limbah organik air kelapa, limbah tahu dan limbah perikanan

menunjukkan adanya potensi yang besar dari limbah-limbah tersebut sebagai

media biakan bagi agens hayati P. fluoresces P24 maupun Bacillus sp. BR2

(Gambar 2).

Gambar 2. Kurva pertumbuhan isolat P. fluorescens P24 (atas) dan Bacillus spp.
BR2 (bawah) pada media limbah organik hasil modifikasi:  Modifikasi
1 (20 ml air kelapa + 25 ml limbah tahu + 5 ml limbah perikanan),
Modifikasi 2 (15 ml air kelapa + 31,75 ml limbah tahu + 3,75 ml
limbah perikanan), Modifikasi 3 (12,5 ml air kelapa + 35ml limbah
tahu + 2,5 ml limbah perikanan), Modifikasi 4 (7,5  ml air kelapa +
41,25 ml limbah tahu + 1,75 ml limbah perikanan), Modifikasi 5 (5 ml
air kelapa + 44 ml limbah tahu + 1 ml limbah perikanan), dan  media
Luria Broth (10 g casein, 5 g yeast exstract, 5 g NaCl)

Pembahasan

Hasil eksplorasi bakteri kitinolitik mengindikasikan adanya keragaman

tingkat ekspresi kitinase dari beberapa isolat bakteri yang diperoleh.  Aktivitas

kitinolitik isolat tersebut berkisar dari sangat kuat, kuat, sedang dan terdapat juga
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isolat bakteri yang telah diisolasi tidak menunjukkan aktivitas kitinolitik sama

sekali.  Hal ini disebabkan oleh spesies isolat yang diperoleh adalah berbeda-beda,

namun demikian karakter tersebut menjadi modal penting dalam rangka mencari

agens hayati yang efektif.

Isolat yang memiliki aktivitas kitinase ternyata belum tentu memiliki sifat

antagonistik. Isolat yang memiliki sifat kitinolitik dan antagonistik ternyata sifat

antagonistik tersebut tidak selalu menunjukkan sifat antagonistik yang kuat

terhadap seluruh cendawan patogen yang diuji. Hasil ini hampir sama dengan

hasil penelitian yang dilakukan Kamil et al. (2007) dan Boer et al. (1997)..

Isolat BR2 dengan kemampuan aktivitas kitinolitik kuat ternyata bersifat

antagonistik secara konsisten terhadap seluruh cendawan patogen yang diuji (R.

solan, F. oxisporum, dan H. maydis), dengan daya penekanan sangat kuat

(mencapai 100%). Isolat P. fluorescens P24 dengan kemampuan aktivitas kitinase

sedang ternyata bersifat antagonistik terhadap tiga jenis cendawan patogen yang

diuji, dengan daya penghambatan sekitar 20%.

Secara umum pertumbuhan isolat P. fluorescens P24 pada limbah organik

yang dimodifikasi belum mampu melampaui pertumbuhannya pada media kontrol

(LB), namun demikian pada media limbah modifikasi 1, 2, 3, 4 dan 5

menunjukkan pertumbuhan yang potensial (hampir menyamai pertumbuhan pada

media kontrol).  Sementara itu kurva pertumbuhan isolat Bacillus spp. BR2

menunjukkan fluktuasi pada media LB (kontrol).

KESIMPULAN

Diperoleh 83 isolat bakteri yang berasal dari beberapa ekosistem pertanian,

dengan 21 isolat diantaranya dari kelompok P. fluorescens dan 32 isolat dari

kelompok Bacillus spp. yang bersifat kitinolitik. Dari isolat yang bersifat

kitinolitik ternyata 12 isolat P. fluorescens dan 10 isolat Bacillus spp. diantaranya

bersifat antagonistik terhadap salah satu atau beberapa jenis cendawan patogen

yang diuji (R. solan, F. oxisporum, dan H. maydis)..
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Uji potensi antagonisme dari semua jenis bakteri kitinolitik menunjukan

bahwa daya hambat bakteri terhadap cendawan  patogen tidak selalu berkorelasi

positif dengan tingkat ekspresi kitinase.  Dua isolat bakteri yaitu Pseudomonas

kelompok fluorescens isolat P24 dan satu isolat kelompok Bacillus sp. BR2 telah

diseleksi memiliki daya antagonistik yang baik, masing-masing sekitar 20% dan

36-100%, keduanya memiliki sifat memproduksi kitinase,  mampu tumbuh secara

cepat dan bersifat melarutkan fosfat.  Kedua isolat bakteri tersebut mampu

tumbuh secara baik pada limbah air kelapa, limbah tahu dan limbah perikanan

yang dimodifikasi.
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