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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui penggunakan bungkil 

maggot Black Soldier Fly (BSF) dalam formulasi ransum terhadap berat potong, 

persentase karkas dan lemak abdominal Itik Alabio jantan umur 8 minggu. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 

rancangan acak lengkap (RAL) enam perlakuan dan empat kali ulangan, setiap ulangan 

terdiri dari lima ekor.  Jumlah itik Alabio yang digunakan sebanyak 120 ekor, dengan 

perlakuan pemberian bungkil maggot dalam ransum 0%, 2.5%, ,5%, 7.5%, 10%, dan 

12.5%.  Data yang diperoleh dari hasil pengamatan selama penelitian dikumpulkan 

kemudian dianalisis, untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan terhadap variabel 

yang diamati, dilakukan uji Homogenetis ragam (uji Bartlett) dan analisis ragam 

menggunakan uji F pada taraf kepercayaan 5% dan 1%.  Apabila hasil uji F 

menunjukkan perbedaan nyata atau sangat nyata, maka analisis dilanjutkan dengan uji 

beda nilai tengah dengan menggunakan uji jarak Wilayah Berganda (DMRT). Hasil 

analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan dinyatakan berpengaruh nyata 

(P>0.05) terhadap persentasi karkas. Sehingga penggunaan bungkil maggot 2.5% 

merupakan hasil yang paling tinggi pada persentase karkas, sedangkan pada persentase 

lemak abdominal dan berat potong relatif sama untuk semua perlakuan.      

 

Kata kunci :  Itik Alabio jantan, Bungkil maggot Black Soldier Fly ( BSF), Berat 

potong, Persentase karkas, Persentase lemak abdominal. 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to study and know the use of the Black Soldier Fly maggot mechanical 

extracted in ration formulation on slaughter weight, carcass percentage and abdominal 

fat Alabio duck male 8 weeks of age. The method of this study is an experimental 

method with a completely randomized design (CRD) six treatments and four 

replications, each replication consisted of five ducks. One handred and twenty Alabio 

ducks was used in this research, by treatment giving maggot mechanical extracted in the 

ration 0%, 2.5%, ,5%, 7.5%, 10%, and 12.5%.  Data obtained from observations during 

the study were collected and analyzed, to determine differences in treatment effect on 

the observed variables, test Homogenetis variance (Bartlett's test) to determine the 

homogeneity of the data and analysis of variance using the F test at the level of 5% and 

1%. If the F test results show significant differences or highly significant, then proceed 

with the analysis of  mean different test by using a  Duncen Multiple Range Test 
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(DMRT).  the results of analysis of variance showed that treatment was  significantly 

(P> 0.05) on carcass percentage. So the use of maggot mechanical extracted 2.5% is the 

result of the most high percentage of the carcass, while the percentage of abdominal fat 

and slaughter weight of relatively similar for all treatments. 

 

Keywords: Alabio duck male, BSF maggot mechanical extracted, Slaughter weight, 

Carcass percentage, Abdominal fat percentage. 
 

PENDAHULUAN 

Itik Alabio merupakan plasma nutfah daerah Kalimantan selatan yang 

berkembang didaerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara, itik Alabio disebut juga 

sebagai itik dwiguna karena disamping penghasil telur juga menghasilkan daging yang 

mempunyai rasa lezat dan kaya akan protein.  Dibandingkan dengan unggas lainnya, itik 

cukup potensial untuk dikembangkan mengingat pemeliharaannya yang lebih mudah, 

lebih tahan terhadap penyakit, serta kemampuannya dalam memanfaatkan pakan yang 

kualitasnya rendah (Dedi, 2007). 

Itik pedaging merupakan ternak unggas penghasil daging yang sangat potensial di 

samping ayam.  Kelebihan ternak ini adalah lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan 

dengan ayam ras sehingga pemeliharaannya mudah dan tidak banyak mengandung 

resiko.  Daging itik merupakan sumber protein yang bermutu tinggi dan itik mampu 

berproduksi dengan baik, oleh karena itu pengembangannya diarahkan kepada produksi 

yang cepat dan tinggi sehingga mampu memenuhi permintaan konsumen (Ali dan 

Febrianti, 2009). Untuk mendapatkan daging itik muda yang berkualitas dapat diperoleh 

dengan pemanfaatan itik jantan yang digemukkan dengan masa pemeliharaan selama 8 

minggu (Srigandono, 1997). 

Ada beberapa sumber bahan pakan yang saat ini keberadaannya mulai bersaing 

dengan kebutuhan manusia seperti jagung, kedelai dan beberapa bahan lainnya, karena 

biaya pakan merupakan biaya produksi yang cukup tinggi dapat mencapai 70% .  Bahan  

pakan  sumber  protein  seperti  tepung  ikan  umumnya  tergolong  mahal.  Susahnya 

mendapatkan tepung ikan juga disebabkan karena harga relatif mahal dan perlu impor 

untuk mendapatkan tepung ikan yang berkualitas.  Dalam formulasi ransum untuk 

unggas selalu dicari  bahan pakan alternatif yang relatif lebih murah dan mempunyai 

kualitas yang sama dengan tepung ikan, sehingga diperoleh formulasi ransum dengan 
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harga  paling rendah namun kebutuhan nutriennya tetap terpenuhi.  Salah satu bahan 

pakan alternatif sebagai sumber protein adalah bungkil maggot.   

Bungkil maggot adalah maggot hidup yang telah dikeringkan, digiling kemudian 

dipress yang bertujuan menurunkan kadar lemak.  Untuk pakan ternak penggunaan 

tepung maggot mengalami kendala karena kandungan lemaknya yang tinggi sekitar 

35% (Olivier, 2010) sehingga dapat menurunkan tingkat konsumsi ransum (Gunawan, 

2009), oleh karena itu perlu dibuat bungkil maggot yang rendah kadar lemaknya dengan 

menggunakan metode ekstraksi.Bungkil maggot memiliki kandungan protein sebanyak 

48 %, serat kasar 1,29 %, lemak 33 %, Ca 0,39 %, Fosfor 0,15 %, dan Energi Metabolik 

4,561 Kkal/kg (Hasil Analisis Laboratorium Kimia dan Nutrisi Ruminansia Fakultas 

Peternakan UNPAD, 2015). 

Penggunaan bungkil maggot untuk bahan pakan ternak diprediksikan akan 

memiliki kualitas yang sama dengan tepung ikan, karena dengan diekstraksinya lemak 

maka persentase kandungan protein bungkil maggot akan meningkat, walaupun masih 

memiliki asam amino yang defisien yaitu asam amino valin (Gunawan, 2012).   

Adeniji (2007) melaporkan bahwa tepung maggot dapat menggantikan sampai 

100% kacang tanah (22% ransum as fed) tanpa menimbulkan efek negatif terhadap 

performans broiler umur 25 hari.  Akpodiete et al. (1998) melaporkan bahwa tepung 

maggot dapat menggantikan 75% protein tepung ikan, tidak ada efek negatif pada 

performans dan secara ekonomis lebih menguntungkan.  Penggantian tepung ikan dengan 

tepung maggot sampai 15% (6,75% dalam ransum) fase starter dan finisher menghasilkan 

pertambahan berat badan yang lebih baik dengan produksi karkas yang sama 

(Teguia et al., 2002). 

Berdasarkan adanya potensi dari maggot sebagai sumber protein maka perlu 

dilakukan penelitian penggaruh pemberian bungkil maggotterhadap berat potong, 

persentase karkas dan lemak abdominal itik Alabio jantan. 

 

MATERI DAN METODE 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Itik Alabio Jantan umur 3 minggu sebanyak 120 ekor yang diperoleh dari BPT-

HMT Pelaihari. Berat badan itik ditimbang pada saat datang. 
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b. Ransum, bahan pakan yang digunakan untuk menyusun ransum percobaan terdiri 

dari jagung, dedak padi, bungkil kelapa, tepung ikan,bungkil maggot, tepung 

kedelai, sagu/paya, Premix, dan minyak kelapa. Komposisi nutrient bahan pakan 

disajikan pada Tabel 1, sedangkan susunan ransum percobaan disajikan pada Tabel 

2. 

 

Tabel1.Komposisi nutrient bahan  pakan 

BahanPakan 

Kandunganzat-zatmakanan 

Protein 

(%) 

S. Kasar 

(%) 

Lemak 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

EM 

(Kkal/

kg) 

Jagungkuning 8,65 2,15 5,17 0,22 0,60 3.244 

Dedak 10,78 6,35 6,07 0,19 0,73 2.005 

Bungkilkelapa 18,58 15,02 9,39 0,11 0,47 2.212 

Tepungikan 58,99 0,17 12,1 5,1 2,8 3.242 

Bungkil Maggot 47,60 1,29 23 0,39 0,15 3.024 

Kacangkedelai 38,0 2,27 8,26 0,32 0,58 3.510 

Sagu / Paya 3,88 14,51 1,48 0,32 0,00 1.352 

Minyakkelapa 0 0 0 0 0 8.600 

Premix 0 0 0 0 0 0 

 Keterangan : Hasil Analisis Laboratorium Kimia Makanan dan Nutrisi Ruminansia Fakultas  

                    Peternakan UNPAD, 2016 

 

Tabel 2.Susunan dan kandungan nutrient ransum penelitian 

BahanPakan Perlakuan 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 

Proporsi (%) 

Jagungkuning 52,97 52,75 52,50 52,25 51,96 51,70 

Dedak 7,03 6,84 6,65 6,50 6,21 6,11  

Bungkilkelapa 18,10 18,28 18,46 18,66 18,82 18,97 

Tepungikan 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 

Bungkil Maggot 0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 

Kacangkedelai 5,87 5,90 5,92 5,92 5,98 6,00 

Sagu / paya 4,33 4,03 3,77 3,47 3,33 3,02 

Premix 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Minyakkelapa 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Komposisi nutrient#) 

Protein kasar 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

Lemakkasar 6,93 7,29 7,66 8,02 8,38 8,75 

Seratkasar 8,67 8,63 8,59 8,55 8,51 8,47 

Ca 0,34 0,31 0,28 0,25 0,22 0,18 

P  0,45 0,43 0,41 0,39 0,36 0,34 

ME (Kkal/kg) 2909 2909 2909 2909 2909 2909 
#) Dihitung berdasarkan hasil analisis dan perhitungan data Tabel 1. 
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Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Kandang cage untuk pemeliharaan itik masing-masing berukuran 90 x 50 cm (p x 

l), sebanyak 24 unit. 

b. Tempat pakan dan air minum. 

c. Lampu pijar. 

d. Timbangan analitik yang digunakan untuk menimbang ransum selama penelitian 

dan untuk mengukur bobot badan yang dihasilkan. 

e. Blender dan alat press untuk proses pembuatan bungkil maggot. 

Metode Penelitian 

Penelitian  ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam 

perlakuan dan empat  ulangan, setiap ulangan terdiri dari lima ekor.  Jumlah itik Alabio 

yang digunakan sebanyak 120 ekor.  Sebagai perlakuan adalah tingkat pemberian 

bungkil maggot dalam ransum.  Perlakuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

M0 =  Tanpa pemberian bungkil maggot dalam ransum (0%) 

M1 =  Tingkat pemberian 2,5% bungkil maggot dalam ransum   

M2 =  Tingkat pemberian 5% bungkil maggot dalam ransum   

M3 =  Tingkat pemberian 7,5% bungkil maggot dalam ransum   

M4 =  Tingkat pemberian 10% bungkil maggot dalam ransum   

M5 =  Tingkat pemberian 12,5% bungkil maggot dalam ransum 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

a. Persiapan kandang 

Sebelum ternak datang, kandang dan peralatan yang terdiri atas tempat pakan dan tempat 

minum dibersihkan terlebih dahulu. Pengapuran dan penyemprotan menggunakan larutan 

desinfektan dilakukan pada kandang, sedangkan tempat pakan dan tempat air minum dicuci 

terlebih dahulu sebelum disemprot dengan larutan desinfektan. 

b. Pembuatan unit perlakuan 

Pembuatan petak kandang (cages) sebanyak 24 petak yang terbuat dari bambu, setiap petak 

berukuran 90 x 50 cm (p x l) yang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum. 

c. Perlakuan pada saat itik datang. 
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Itik yang baru datang ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam petak yang telah 

disediakan sesuai dengan masing-masing perlakuan dan diberi anti stress. 

d. Pembuatan bungkil maggot dan penyusunan ransum penelitian 

Proses pengolahan bungkil maggot disajikan pada Gambar 1. Penyusunan ransum 

dilakukan dengan mencampurkan seluruh bahan-bahan penyusun ransum. Diawali dengan 

mencampurkan bahan pakan yang jumlahnya sedikit kemudian dicampurkan dengan bahan 

pakan yang jumlahnya besar. 

e. Pemeliharaan dan pengambilan data 

Pemeliharaan dilakukan selama enam minggu dengan perlakuan penambahan  bungkil 

maggot dalam ransum. Pakan itik diberikan sebanyak dua kali sehari yaitu pada pagi dan 

sore hari, dengan persentase 50% pagi hari dan 50% sore hari.  Air minum diberikan setiap 

hari secara adlibitum. 

f.     Pelaksanaan pemotongan 

Ternak itik diistirahatkan sebelum dipotong agar  tidak mengalami stress, dan pada saat 

disembelih darah dapat keluar sebanyak mungkin. Selain itu agar cukup tersedia energi, 

sehingga proses rigormortis berlangsung secara sempurna. Pengistirahatan itik dilakukan 

dengan cara dipuasakan. agar (1) diperoleh bobot tubuh kosong, yaitu bobot tubuh yang 

telah dikurangi isi saluran pencernaan, saluran kencing dan empedu, (2) mempermudah 

proses penyembelihan terutama bagi ternak yang agresif atau liar (Soeparno, 2005). Cara 

pemotongan ternak unggas yang lazim digunakan di Indonesia adalah cara Kosher, yaitu 

pemotongan arteri karotis, vena jugularis dan esofagus. Pada saat penyembelihan, darah 

harus keluar sebanyak mungkin. Jika darah dapat keluar secara sempurna, maka beratnya 

sekitar 4 persen dari bobot tubuh. Proses pengeluaran darah pada unggas biasanya 

berlangsung selama 50 – 120 detik, tergantung pada besar kecilnya unggas yang dipotong. 

Setelah penyembelihan, dilakukan pembersihan bulu. Untuk mempermudah pencabutan 

bulu, itik dicelupkan kedalam air panas suhu sekitar 80oC selama 30 detik, kemudian 

dimasukkan ke dalam air dingin agar kulit tidak masak. Setelah pencabutan bulu atau 

pembersihan bulu, dilakukan pengeluaran jerohan yang salah satu caranya adalah sebagai 

berikut: proses pengeluaran jerohan dimulai dari pemisahan tembolok dan trakhea serta 

kelenjar minyak dibagian ekor. Kemudian pembukaan rongga badan dengan membuat 

irisan dari kloaka ke arah tulang dada. Kloaka dan visera atau jerohan dikeluarkan, 

kemudian dilakukan pemisahan organ-organ, yaitu hati dan empedu, empedal dan jantung. 

Isi empedal harus dikeluarkan; demikian pula empedu dipisahkan dari hati dan dibuang. 

Kepala, leher dan kaki juga dipisahkan. 
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Gambar 1. Tahapan Pengolahan bungkil maggot BSF 

Variabel yang diamati 

Variabel yang akan diamati pada penelitian ini adalah : 

1. Berat potong. Untuk memproleh berat potong itik dilakukan pemuasaan terlebih 

dahulu selama 8-10 jam kemudian ditimbang 2 ekor/petak .   

2. Karkas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan secara halal, 

pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, leher, dan kaki. Untuk 

mendapatkn persentasi karkas dihitung  menggunakan rumus: 

Berat karkas 

Berat potong
 x 100% 

3. Persentasi Lemak abdominal. Cara mendapatkan yaitu mengambil lemak sekitar 

perut dengan cara penyayatan, dan dihitung dengan rumus : 

Berat Lemak sekitar perut 

Berat karkas
 x 100% 

 

 

Maggot segar 70 kg 

Pengovenan 

(± 50oC, selama3 jam) 

Penjemuran 

(padasinarmataharilangsung ± 3 hari) 

Penggilinganmenggunakan 

blender sebanyak 23,33 kg 

Dipanaskanpadasuhu ± 

70oCdandipress 

Bungkil maggot (90-93% 

Sebanyak 21,69 kg 

Minyak (7-10%) 

Sebanyak 1,63 liter 
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Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan selama penelitian dikumpulkan 

kemudian dianalisis, untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan terhadap variabel 

yang diamati, dilakukan uji Homogenetis ragam Bartlettagar diketahui homogenitas 

ragam datanya.  Jika data tidak homogen maka data akan ditransformasikan kemudian 

dilakukan analisis ragam menggunakan uji F pada taraf kepercayaan 5% dan 1%.  

Apabila hasil uji F menunjukkan perbedaan nyata atau sangat nyata, maka analisis 

dilanjutkan dengan uji beda nilai tengah dengan menggunakan uji wilayah berganda 

Duncan (DMRT)(Steel dan Torrie, 1993). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berat Potong 

Data hasil pengamatan berat potong masing-masing perlakuan disajikan pada 

Tabel 3 dan sebagai ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 2. 

Tabel 3. Rata-rata berat potong itik Alabio jantan pada umur 8 minggu 

No. Penggunaan bungkil maggot 

(%) 

Rata-rata Berat Potong 

(g) 

1. 0 1.023,25 

2. 2,5  913,25 

3. 5,0  1.031,75 

4. 7,5  921,50 

5. 10,0 965,25 

6. 12,5  1.026,00 

 

Berat potong yang diperoleh dari hasil analisis ragam terhadap Itik Alabio yang 

dipelihara dengan penggunaan bungkil maggot menunjukkan tidak berpengaruh yang 

nyata pada setiap perlakuan, dengan kisaran berat potong antara 913,25-1.026 g.  

Berat potong merupakan hasil identifikasi terhadap produksi yang paling mudah 

atau sederhana untuk mengukur pertumbuhan yakni dengan cara menimbang itik secara 

individual. Pendapat yang sama dikemukakan Rasyaf (2001) bahwa berat badan akhir 

salah satunya dapat menentukan berat potong, apabila ternak sudah disembelih.  

Rata-rata konsumsi pakan itik Alabio pada penggunaan bungkil maggot 12,5% 

dalam ransum cenderung lebih tinggi (2.695 kg/ekor). Hal ini disebabkan tingginya 

konsumsi pakan pada pemberian bungkil Maggot 12,5 % dikarenakan penggunaan 
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bungkil maggot memberikan aroma yang segar dan harum sehingga palatabilitasnya 

meningkat, hal ini sesuai dengan pernyataan Sudiyono dan Purwantri (2007) bahwa 

aroma, rasa, dan tekstur sangat mempengaruhi palabilitas pakan. 

Konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kandungan 

gizi dalam pakan (Hernandez et al., 2004). Kebutuhan gizi itik pedaging umur 2-7 

minggu disarankan mengandung protein kasar sebanyak 16%, sedangkan energi 

metabolis 3000 kkal/kg (NRC, 1994). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Fan et al., 

(2008) yang menyatakan bahwa pemberian pakan yang mengandung energi tinggi dapat 

meningkatkan konsumsi pakan yang erat dengan pertumbuhan ternak unggas.  

Berat potong itik umur 8 minggu dalam penelitian ini lebih rendah dibandingkan 

dengan hasil penelitian Matitaputty et al. (2011) yang mencapai bobot 1.412,80 

g.Bungkil maggot memiliki asam amino defisien yaitu asam amino valin, valin 

merupakan asam amino bercabang yang bekerja dengan dua jenis asam amino rantai 

bercabang lainnya yaitu isoleusin dan leusin untuk membantu proses pertumbuhan 

secara baik dan normal.  Disamping memiliki fungsi sebagai membantu pertumbuhan 

secara baik dan normal, terlalu banyak asam amino valin juga dapat memberikan efek 

samping berupa terganggunya fungsi hati dan ginjal serta dapat meningkatkan jumlah 

amonia di dalam tubuh. 

 

 

Gambar 2. Grafik rata-rata berat potong itik alabio umur 8 minggu berdasarkan 

perlakuan penggunaan bungkil maggot dalam ransum. 
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Persentase Karkas 

Data hasil pengamatan persentase karkas masing-masing perlakuan disajikan pada 

Tabel 4 dan grafikya disajikan pada Gambar 3. 

Tabel 4. Rata-rata persentase karkas itik Alabio jantan umur 8 minggu 

No. PenggunaanBungkil Maggot 

(%) 

Rata-rata persentasikarkas 

(%) 

1. 0 57,18b 

2. 2,5  62,75a 

3. 5  58,88b 

4. 7,5  55,95b 

5. 10  58,18b 

6. 12,5  57,72b 
Keterangan : a,b superskip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

                   signifikan pada P>0.05. 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan dinyatakan berpengaruh  

nyata (P>0.05) terhadap persentase karkas. Penggunaan bungkil maggot 2,5% dalam 

ransum memberikan hasil yang berbeda dengan kelima perlakuan lainnya. Persentase 

karkas terbaik diperoleh pada penggunaan bungkil maggot dalam ransum sebanyak 

2,5%, karena dalam penelitian ini menghasilkan rataan persentase karkas tertinggi 

(62,75%) hal ini menunjukkan lebih efisien dari perlakuan lainya. 

Diduga bungkil maggot banyak mengandung senyawa kittin yang dapat 

memperbesar ukuran saluran pencernaan sehingga penambahan bungkil maggot sampai 

12,5% jeroan semakin berat, untuk penggunaan bungkil maggot 2.5% berat karkas 

semakin berat dikarenakan kombinasi bungkil maggot 2.5% dengan tepung ikan 10% 

menghasilkan komposisi nutrisi yang lengkap.   

Pengunaan bungkil maggot 2,5% memiliki persentase karkas tertinggi (62,75%), 

dikarenakan penggunaan bungkil maggot 2,5% ternyata memiliki berat jeroan yang 

lebih rendah(109,75g/ekor)  dibandingkan dengan berat jeroan kontrol (123,75 g/ekor), 

5% (115,5g/ekor), 7,5% (116,26g/ekor), 10% (115,75g/ekor), dan 12,5% (124,75g/ekor) 

(Tommy, 2017).  Menurut Dharmawati dan Ari (2012) menjelaskan bahwa 

meningkatnya bobot gizzard ini bukan disebabkan semakin meningkatnya pertumbuhan, 

melainkan karena fungsinya yang cukup berat dalam menggiling bahan makanan 

menjadi partikel yang lebih kecil, juga untuk mengaduk bahan pakan tersebut dengan 

enzim pencernaan yang dihasilkan oleh proventiculus  maupun empedu, sehingga 
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pembesaran  gizzard  ini sangat dipengaruhi oleh banyak dan sifat kekasaran dari bahan 

pakan yang dikonsumsi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Subhan dkk. (2010) yang 

mendapatkan hasil persentase karkas itik alabio jantan sebesar 59,73%. Hal ini 

dikarenakan umur itiknya sama yaitu 8 minggu. Lebih lanjut Dewanti et al (2013) 

melaporkan bahwa persentase karkas dipengaruhi oleh bobot potong. Menurut Soeparno 

(2005) persentasi karkas dipengaruhi oleh laju pertumbuhan dan kualitas pakan. Laju 

pertumbuhan yang ditunjukkan dengan adanya pertambahan bobot hidup akan 

mempengaruhi bobot potong yang dihasilkan dan akan mempengaruhi persentasi karkas 

yang dihasilkan.  

 

Gambar 3. Grafik rata-rata persentasi karkas Itik Alabio umur 8 minggu berdasarkan 

perlakuan penggunaan bungkil maggot dalam ransum. 

Teguia et al., (2002) menyatakan bahwa penggantian tepung ikan dengan tepung 

maggot sebanyak ± 6% menghasilkan pertambahan berat badan yang lebih baik dengan 

produksi karkas yang sama. Hal ini juga ditunjang oleh Bamgbose (1999) yang 

menyatakan bahwa tingkat penggunaan lebih dari 10% mengakibatkan rendahnya 

konsumsi dan performans yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya palatabilitas 

akibat warna hitam dari maggot tersebut. Selanjutnya menyatakan bahwa ransum yang 

mengandung energi dan protein yang tidak berimbang dapat mempengaruhi persentasi 

karkas. 

 

Persentasi Lemak Abdominal 

Data hasil pengamatan persentasi lemak abdominal masing-masing perlakuan 

disajikan pada Tabel 5 dan grafiknya disajikan pada Gambar 4. 
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Tabel 5. Rata-rata persentase lemak abdominal itik Alabio jantan umur 8 minggu 

No. PenggunaanBungkil maggot 

(%) 

Rata-rata lemak abdominal 

(%) 

1. 0 2,31 

2. 2,5  2,21 

3. 5  2,54 

4. 7,5  1,90 

5. 10  2,49 

6. 12,5  1,63 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam, penggunaan bungkil maggot dalam ransum 

berpengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap persentase lemak abdominal. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rataan persentase lemak abdominal itik Alabio dari 

masing-masing perlakuan selama penelitian berkisar antara 1,63-2,54%. Hasil penelitian 

ini relatif rendah dibandingkan dengan hasil penelitian Tugiyanti (2000) yang 

melaporkan bahwa rataan lemak abdominal itik lokal berkisar antara 3,08–4,12. Hal ini 

dikarenakan adanya keseimbangan antara protein dan energi dari semua perlakuan 

pakan yang diberikan, sehingga memungkinkan mengkonsumsi imbangan protein dan 

energi yang sama. Imbangan protein dan energi yang sama akan menghasilkan lemak 

abdominal yang relatif sama.  

Persentase lemak abdominal cenderung menurun dengan semakin meningkatnya 

jumlah penggunaan bungkil maggot, hal ini menunjukkan lemak yang terkandung 

dalam bungkil maggot dapat dicerna dengan baik oleh itik Alabio dan lemak tidak 

ditimbun dalam tubuh.  

 

 

Gambar 4. Grafik rata-rata persentasi lemak abdominal itik alabio umur 8 minggu 

berdasrkan perlakuan penggunaan bungkil maggot dalam ransum. 
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Pada Gambar 4 terlihat pada penggunaan bungkil maggot 12,5 % merupakan 

persentase lemak abdominal yang terendah diantara perlakuan yang lainnya, yakni 1,63.   

Dengan menurunnya sedikit konsumsi ransum, maka perlemakkan yang terjadi pada itik 

juga rendah terlihat pada lemak abdominal yang menurun. Adapun yang mempengaruhi 

rendahnya konsumsi pakan dalam penelitian ini diduga karena rendahnya palatabilitas 

akibat warna hitam dari maggot tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Penggunaan bungkil maggot dalam ransum itik Alabio umur 3-8 minggu 

berpengaruh nyata pada persentase karkas, tetapi tidak berpengaruh pada variabel 

berat potong dan persentase lemak abdominal. 

2. Pengunaan bungkil maggot 2.5% dalam ransum merupakan tingkat penggunaan yang 

paling baik pada persentase karkas itik alabio.      

 

Saran 

 Bungkil maggot BSF sebaiknya digunakan 2,5 % dalam susunan ransum itik agar 

diperoleh pesentasi karkas yang terbaik. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepadatan dan  poladistribusi keong Rawa 

(Pomaceasp)  di Kecamatan Tungkaran Kabupaten Banjar.  Penelitian ini dilaksanakan   

di   biotope sungai, sawah dan rawa menggunakan metode survey.  Dari hasil penelitian 

diperoleh populasi keong rawas pesies Pomaceaglauca berturut-turut di tiga biotop   2 

individu/m2 di biotope sungai, 2 individu/m2 di sawah, 6 individu/m2  di rawa, 

sedangkan untuk spesies Pomacea canaliculata berturut-turut 2,2 individu/m2 di 

sungai, 8,6individu/m2 di sawahdan 2,8 individu/m2 di rawa. Selanjutnya pola 

distribusi keong rawa di Kecamatan Martapura Barat merupakan pola berkelompok 

yaitu dengan indeks morisita tertinggi terdapat pada spesies Pomacea canaliculata di 

sawah (3,3304).  

Kata Kunci : biotop, keong rawa, populasi,spesies 

ABSTRACT 

The purpose of the experiment  was to determine of the density and distribution pattern 

of Fresh water snails (Pomaceasp) in the Banjar district. This research was conducted in 

the biotope of the river, fields and longlines used survey method. The result showed the 

population of  fresh water snails  species Pomacea glauca in a row in three biotope 2 

individuals / m2 in the biotope of the river, 2 individuals / m2 in the fields, 6 individuals 

/ m2 in the swamp, while for species Pomacea canaliculata successive individual 2.2 / 

m2 in the river, 8.6 individuals / m2 in the fields and 2.8 individuals / m2 in the swamp. 

Furthermore, the distribution pattern of swamp slugs in the district of West Martapura a 

flocking pattern that is the highest morisita index contained on the species Pomacea 

canaliculata in rice (3.3304). 

Keywords: biotope,,population,species, water snails 
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PENDAHULUAN 

 

Keongrawa yang terdapat di perairanrawa  Kalimantan Selatan terdiridariduaspesies.  

Pertama,  yang berwarna kehijauan atau kecoklatan dengan tiga garis kecoklatan yang 

mengelilingi cangkang dalam bahasa daerah disebut kalambuai (Pomaceaglauca). 

Kedua,   berwarna kuning emas dengan cangkang lebih tipis dan transparan serta tidak 

memiliki garis melingkar, sehingga bagian dalamnya kelihatan (Pomaceacanaliculata)  

dan di pulau Jawa dikenal dengan nama keong mas. Jenis keong ini cukup 

membahayakan bagi lahan-lahan pertanian karena keong rawa ini memiliki 

kemangkusan yang cukup tinggi. Keong rawa spesies Pomacea glauca umumnya tidak 

membahayakan lahan pertaniandi bandingkan spesies Pomacea canaliculata. Bahkan 

spesies ini sudah secara turun temurun digunakan oleh peternak di Kalimantan selatan 

sebagai pakan itik Alabio. Populas ikeong rawa spesies Pomacea glauca saat  ini sudah 

mulai berkurang, hal ini mungkin karena perkembangbiakannya lebih lambat dan kalah 

bersaing dengan spesies Pomacea canaliculata. 

Perkembangbiakankeongrawacukuppesatdibandingkanpenggunaansebagaipakante

rnak.Hasilpenelitian (Dharmawati, 2006) keongrawa  yang hidup di 

alambebasmemilikijumlahtelur 200 sampaidengan 1300  butir per individudewasa per 

siklusdansetiap m2    mampumenampung 20-30 ekorkeongrawadewasadenganberat  rata-

rata  65 gram per ekor.   

Kecamatan  Banjar memiliki areal persawahan yang cukup luas dengan sistem 

irigasi yang sudah teratur, adanya sungai, kolam dan rawa sangat mendukung bagi 

perkembangan dan penyebaran keong rawa, sehingga perkembangan dan  dan 

penyebaran  lebih cepat dan kadang-kadang menjadi masalah bagi lahan persawahan.  

Hal ini terlihat berdasarkan hasil survei 2014 keong rawa sempat menjadi   hama dan 

memakan benih padi yang baru tumbuh. 

Informasi tentang  keong rawa masih  sangat kurang.  Studi kepadatan dan  pola 

distribusi populasi keong rawa belum pernah dilakukan di Kalimantan Selatan.  

Sehubungan dengan hal tesebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai studi 

kepadatan dan pola distribusi keong rawa di Kecamatan Martapura Timur. 
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Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.  

Jarak lokasi penelitian dari ibu kota Kecamatan adalah 30 km, sedangkan dari 

perumahan penduduk berjarak 4-5 km.   

Keadaan  Iklim 

Kecamatan Martapura Timur sebagian  besar merupakan areal persawahan yang 

memiliki banyak sungai, rawa dan kolam.  Karena Letaknya di daerah khatulistiwa 

sehingga iklim dipengaruhi oleh iklim khatulistiwa yang ditandai variasi mencolok  

antara musim hujan dan musim kemarau 

Secara geografis kecamatan Martapura Barat terletak antara 14O 30’ Lintang 

Selatan dan 2°49’ Bujur tiumur.  Luas wilayah Kecamatan Martapura Barat  149,38 

Km2 terbagi atas 13 Desa  yang sebagian merupakan lahan persawahan, lahan gambut, 

rawa dan irigasi.  

Menurut informasi dari BMKG (2015) keadaan iklim selama 12 tahun adalah 

sebagai berikut :  rata-rata hari hujan berkisar antara 204 hari, rata-rata curah hujan 386 

mm, kelembaban nisbi udara berkisar antara 76-90% tahunan, suhu udara berkisar 

antara  26,6 – 28,4oC, suhu udara maksimum berkisar antara 28,4  -33,84oC  dan 

kecepatan angin rata-rata berkisar  antara 2,8- 6 km/jam (BPS Kabupaten Banjar, 2015) 

Flora dan Fauna di sekitar lokasi penelitian 

Daerah lokasi penelitian adalah persawahan yang luas.  Hasil pengamatan flora 

dan fauna di sekitar biotop sungai, irigasi dan kolam adalah teratai, telepok, kangkung 

air (Ipomacea aquatica), eceng gondok (Eichornia crassipers), kayapu, keladi 

(Caladium sp), putri malu (Mimosa pudica), Hydrilla vertilicilata, genjer (Limnocharis 

oleracea), padi (Oryza  sativa) dan rumput-rumputan (Graminea).  Faunanya berupa 

ikan betok, ikan sepat siam, gabus (Limnocharis oleacea), lele  (Ophiocephalus sp), 

katak. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pola deskriptif.  Tujuan survei 

adalah untuk mencari informasi, pengamatan dan praktek langsung di lapangan.  

Deskripsi bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat populasi keong rawa di daerah penelitian.  Teknik 

sampling yang digunakan berupa purpusive sampling yang ditentukan secara sengaja 
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(Nazir, 1983).  Kriteria daerah yang diambil berupa biota persawahan, irigasi dan rawa 

yang dihuni beberapa jenis flora dan fauna. 

Bahan dan Alat 

Bahan dan yang  digunakan dalam penelitian ini adalah  tali rapia, tonggak, senter, 

jam, meteran, kamera, pH meter,  ponar grab,sechi desk,  dan aquades. 

Teknik Pelaksanaan 

a. Penentuan lokasi penelitian yaitu 1 meter dari tepi kanan dan kiri persawahan, 

irigasi dan rawa. 

b. Pembuatan kuadran (plot) dan stasiun pengamatan di tiap lokasi penelitian yaitu 

berupa garis transek di tepi kanan dan kiri dengan panjang tali 100 meter.  

Kemudian pada tiap transek  ditempatkan 16 plot dengan ukuran 1x1 meter sebagai 

sampling.  Jarak antar plot dalam satu stasiun adalah 10 meter sehingga dalam 1 

stasiun seluruhnya 32 plot. 

c.  Kepadatan populasi yaitu membuat 5 plot dari tepi kanan  dan kiri dari tiap transek 

sehingga jumlah ada 15 plot dari 3 stasiun.  Prosedur yang digunakan berdasarkan 

Soetjipta (1993), yaitu menghitung semua keong rawa yang ada dalam setiap plot 

atau kuadran yang ukurannya diketahui dengan tepat kemudian dieksplorasi  secara 

merata keseluruh habitat keong rawa. 

d. Pola distribusi, yaitu mengambil dan menghitung semua individu yang terdapat di 

tiap-tiap plot baik di permukaan  perairan maupun yang menempel di atas tumbuhan 

air selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rumus indeks morisita 

 

Analisis  Data 

a. Kepadatan populasi menggunakan metode kuadrat dengan rumus : D = N/S, dimana 

: D = kepadatan populasi, N = jumlah individu (spesies) dan S= ruang (habitat). 

b. Pola Distribusi menggunakan rumus indeks morisita : Id = ∑ ni (ni-1)N/n(ni-1) 

Dimana :  Id = indeks morisita, ni = jumlah individu tiap plot, n = jumlah total 

individu semua  plot  dan  N  =  banyak plot, dengan ketentuan sebagai berikut : Id 

= 1 pola distribusi adalah acak, Id > 1 pola distribusi  mengelompok, dan Id < 1 

pola distribusi teratur  (Poole, 1983  dalam Elfazuri, 1993). 

Analisis kepadatan dan pola distribusi keong rawa dilakukan berdasarkan hasil 

pengamatan dan pengukuran di lapangan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kepadatan Populasi 

Berdasarkan hasil perhitungan kepadatan populasi keong rawa di tiga habitat 

menunjukkan adanya perbedaan kepadatan populasi seperti yang disajikan pada Tabel 

1. 

Tabel 1.  Kepadatan Populasi Keong Rawa di Tiga Biotop 

Plot ke 
Pomacea glauca   (Ekor) Pomacea canaliculata(Ekor) 

Sungai Sawah Rawa Sungai Sawah Rawa 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

0 

1 

4 

3 

1 

2 

4 

1 

2 

4 

8 

5 

3 

10 

1 

0 

3 

5 

2 

5 

12 

4 

8 

14 

2 

4 

0 

3 

5 

Jumlah 5 m2 (S) 10 10 30 11 43 14 

Kepadatan (D) 2 2 6 2,2 8,6 2,8 

 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa kepadatan populasi keong rawa  spesies 

Pomacea canaliculata lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan populasi keong 

rawa Pomacea glauca.  Kepadatan populasi keong rawa spesies Pomacea  canaliculata 

lebih tinggi di biotop sawah (8,6 ind/m2), sedangkan kepadatan populasi keong rawa 

spesies Pomacea glauca  lebih tinggi pada biotop rawa (6 ind/m2).  Tingginya populasi 

keong rawa spesies Pomacea canaliculata erat hubungannya dengan sifat makan keong 

rawa spesies tersebut yang lebih menyukai tanaman padi muda dan hijauan muda yang 

sebagian besar  berada di lahan persawahan.  Selain itu di areal persawahan kecamatan 

Martapura  Barat hampir tidak ada predator keong rawa spesies Pomacea canaliculata 

sehingga keong ini  berkembang lebih pesat di lahan persawahan.  Selain itu 

persawahan di Kecamatan Martapura Barat pola tanamnya masih bersifat tradisional.  

Diperkirakan adanya pemupukan di lahan-lahan persawahan tidak mengganggu 

populasi keong rawa.  Menurut Prashad (1935) keong rawa spesies Pomacea 

Canaliculata cenderung resistensinya lebih  tinggi terhadap lingkungan yang ekstrim.   

Selanjutnya kepadatan keong rawa spesies Pomacea glauca sebagian besar 

terdapat di rawa yang perairannya lebih jernih.    Tingginya populasi keong spesies 

tersebut di perairan rawa karena adanya produsen yang lebih bervariasi dibandingkan 
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dengan biotop sungai dan irigasi, disamping itu faktor abiotik seperti kecerahan air 

dengan kisaran 78- 98 cm, pH air  5,5 – 6,7  yang dan subtrat berlumpur ternyata lebih 

mendukung bagi kehidupan populasi keong rawa tersebut.  Hal ini sesuau dengan 

pernyataan Sihombing (1999) bahwa keong jenis rawa lebih menyukai habitat yang 

jernih, banyak tumbuhan air dengan subtrat lumpur. 

Berbeda dengan biotop sungai, kepadatan kedua spesies keong rawa tersebut 

cenderung lebih rendah.  Hal ini disebabkan karena  faktor abiotik yang kurang 

mendukung seperti susbtrat pasir dan tanah, kecerahan lebih rendah menyebabkan 

populasi keong rawa lebih rendah. Selain itu predator keong rawa di sungai cenderung 

lebih beragam seperti  ikan gabus, lais, baung. Faktor lain yang menghambat 

berkembangnya populasi keong rawa di biotop sungai karena sungai Martapuran 

arusnya lebih deras, sehingga dapat mengakibatkan  perpindahan keong tersebut ke 

biotop yang lain.  Menurut Soemarwoto (1982), bahwa perubahan populasi dapat terjadi 

karena adanya peristiwa imigrasi, emigrasi, kematian dan kelahiran.   

2.  Pola  Distribusi Keong Rawa 

Hasil perhitungan dengan menggunakan indeks morisitas terhadap pola distribusi 

keong rawa di wilayah Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar pada tiga biotop 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Pola Distribusi Keong Rawa di Tiga Biotop 

Plot ke 
Pomacea glauca Pomacea canaliculata 

Sungai Sawah Rawa Sungai Sawah Rawa 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 (0,0451) 

3(0,0254) 

2(0,0419) 

2(0,0343) 

4(0,0054) 

3(0,0069) 

5(0,4617) 

3(0,0069) 

2(0,0421) 

4(0,0051) 

3(0,0234) 

4(0,0541) 

5(0,4512) 

4(0,0444) 

2(0,0043) 

0(0) 

0(0) 

2(0,0476) 

2(0,0476) 

5(0,4761) 

15(2,2581) 

12(0,5810) 

6(0,3348) 

3(0,0689) 

3(0,0689) 

5(0,4761) 

4(0,1290) 

10(0,9677) 

4(0,1290) 

6(0,3448) 

3(0,0236) 

1(0) 

3(0,0689) 

3(06389) 

0(0) 

2(0,0088) 

0(0) 

3(0,0367) 

0(0) 

2(0,0215) 

9(0,3191) 

10(0,9677) 

12(0,4612) 

6(0,3448) 

8(0,2483 

4(0,0441) 

3(0,0265) 

5(0,2298) 

6(0,3441) 

6(0,3448) 

3(0,0689) 

3(0,0689) 

5(0,02298) 

2(0,0229) 

4(0,0419) 

5(0,2298) 

0(0) 

1(0) 

3(0,689) 

2(0,0419) 

Id 0,6748 1,1487 2,2581 0,7748 3,3304 1,1863 

 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar keong rawa memiliki pola 

distribusi mengelompok, kecuali pada spesies  keong rawa Pomacea glauca  di biotop 

sungai memiliki angka morisitas 0,6748 yang memiliki pola distribusi teratur dan 

menyebar.   Indeks morisitas terbesar terdapat pada keong rawa spesies Pomacea 
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canaliculata yang hidup di biotop sawah dengan angka 3,3303 yang berarti memiliki 

pola distribusi berkelompok yang cukup tinggi demikian juga spesies Pomacea glauca 

dengan indeks morisita 2,2581.       Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada biotop-

biotop yang banyak ditumbuhi tanaman air cenderung ditemukan banyak keong rawa 

yang mengelompok dan menempel di bawah permukaan daun, batang tanaman dan 

dibalik tumbuhan.  Kondisi ini diduga karena  keong rawa tertarik dengan sumber 

makanan dan adanya tempat perlindungan terhadap sinar matahari langsung.  Selain itu 

kondisi air yang tenang dan jernih juga merupakan habitat yang paling disukai keong 

rawa untuk berkumpul.  Menurut Prashad (1952), keong rawa paling banyak ditemukan 

pada area – area yang mengalami pergantian air.  Tidak adanya interaksi atau kompetisi 

antar individu dalam populasi keong rawa diduga juga turut mendukung hidup keong 

rawa yang suka berkelompok karena saling melindungi dalam populasi.  Menurut Odum 

(1983) pola distribusi berkelompok paling umum terjadi di alam, karena adanya saling 

melindungi antar individu dalam populasi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepadatan populasi keong 

rawa spesies Pomacea glauca sebagian besar di biotop rawa sedangkan spesies Pomacea 

canaliculata  sebagian besar di lahan persawahan.  Sedangkan pola distribusi keong 

rawa sebagian besar bersifat berkelompok.    
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KAJIAN USAHATANI TERNAK ITIK ORGANIK DI DESA TAMBAK SIRANG 

KABUPATEN BANJAR 

 

Inda Ilma Ifada dan Siti Erlina 

Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary 

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 

 

ABSTRAK 

Pemerintah Kabupaten Banjar mulai menggalakan sistem Integrasi pertanian dan 

peternakan organik yang dilaksanakan di Desa Tambak Sirang di Kelompok Tani 

Sejahtera. Ternak Itik organik yang dilaksanakan telah memperoleh sertifikat organik 

dari inofice pada tahun 2012. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan, 

usahatani tersebut memiliki masalah dalam hal pemeliharaan itik dan pemasarannya. 

Itik yang dipelihara banyak yang terserang penyakit. Selain itu pemasarannya masih 

dilakukan di pasar tradisional sehingga harga yang ditetapkan tidak berbeda jauh dari 

komoditas non organik.Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk melihat kelayakan 

usahatani ternak itik organik yang bertujuan untuk mengetahui, aspek ekonomi terkait 

penerimaan, biaya,keuntungan dan kelayakan usahatani. Penelitian ini diharapkan dapat 

melihat kelayakan usahatani tersebut dan memotivasi kelompok tani ternak yang lain 

atau daerah yang lain untuk menggalakkan usahatani dengan sistem integrasi tersebut. 

Metode yang digunakan adalah studi kasus pada kelompok tani sejahtera yang menjadi 

satu-satunya kelompok tani ternak yang membudidayakan itik organic di Kabupaten 

Banjar. Usahatani ternak Itik Alabio organik dilakukan secara semi intensif. Dalam 

penelitian ini diketahui bahwa usaha tersebut tidak layak diusahakan dengan  RCR 

sebesar 0,23, penerimaan sebesar Rp. 9.833.700,-. biaya total sebesar Rp 43.538.460, 

dan mengalami kerugian sebesar Rp 33.704.760,-. Faktor yang mempengaruhinya 

diduga adalah pakan, sistem pemeliharaan dan penyakit. 

 

Kata Kunci : Itik Alabio, Organik, Usahatani 

 

ABSTRACT 

Banjar regency government began promoting the integration system of organic 

agriculture and animal husbandry were carried out in Tambak Sirang in Prosperous 

Farmers Group. Ducks organic livestock carried out have obtained organic certification 

from inofice in 2012. Based on previous research, the farm has a problem in terms of 

maintenance of duck and marketing. Ducks kept many are diseased. Besides marketing 

is still done in the traditional market so that the price set does not differ greatly from the 

commodities non organik.Oleh therefore conducted this study to assess the feasibility of 

duck organic farming that aims to identify, economic aspects concerning the revenues, 

costs, benefits and feasibility of farming. This study is expected to look at the feasibility 

of farming and motivate other livestock farmer groups or other areas to promote the 

integration of farming with the system. The method used is a case study on a group of 

prosperous farmer who became the only group livestock farmer who cultivates organic 

duck in Banjar district. Ducks organic livestock farming Alabio conducted semi-

intensive. In this research note that the business is not viable with RCR 0.23, acceptance 

of Rp. 9.8337 million, -. total cost of Rp 43,538,460 and a net loss of Rp 33,704,760, -. 

Factors that influence is thought to feed, system maintenance and disease. 

Keywords: Ducks Alabio, Organic, Farming 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah Kabupaten Banjar mulai menggalakkan sistem integrasi pertanian dan 

peternakan organik guna mengembangkan pertanian organik dan menunjang 

pembangunan masyarakat pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus 

peternak organik. Upaya ini dilakukan juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

dan mendukung program Go Organic 2010 untuk mempercepat terwujudnya 

pembangunan agribisnis berwawasan lingkungan (ecoagribusiness). Pertanian organik 

(Organic Farming) adalah suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah 

tetap sehat melalui cara pengelolahan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan 

pemanfaatan bahan- bahan organik atau alamiah sebagai input, dan menghindari 

penggunaan pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan 

(IASA,1990). Usahatani yang sudah mulai menjalankan pertanian sistem organik yang 

bersertifikat hanya terdapat di Kabupaten Banjar yaitu di Desa Tambak Sirang di 

kelompok Tani Sejahtera. Usahatani ternak itik organik dengan sistem integrasi mulai 

dijalankan dan bersertifikat tahun 2012.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan Inda (2016) menunjukkan bahwa usahatani itik 

organik yang selama ini dilaksanakan memiliki masalah terutama dalam hal pemasaran 

telur organik. Selama ini telur itik organik hanya dijual di pasar tradisional dengan 

harga jual yang tidak berbeda jauh dengan komoditas non organik. Oleh karena itu 

dilakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi kelayakan usahatani ternak itik organik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tambak Sirang Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar. Waktu penelitian dimulai dari bulan September 2016 sampai dengan 

bulan Pebruari 2017.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pada 

kelompok tani sejahtera yang menjadi satu-satunya kelompok tani ternak yang 

membudidayakan sistem integrasi padi-itik organic di Kabupaten Banjar.  

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui tujuan penelitian digunakan 

analisis biaya, penerimaan, pendapatan, keuntungan dan kelayakan  usahatani. 

a. Analisis Biaya 
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Biaya meliputi biaya eksplisit dan implisit yang digunakan dalam proses produksi            

( Kasim, 2004) dengan rumus: 

𝐓𝐂𝐞𝐤𝐬 = ∑ 𝐗𝐢. 𝐏𝐗𝐢𝐧
𝐢=𝟏   dan 𝐓𝐂𝐢𝐦𝐩 = ∑ 𝐗𝐢. 𝐏𝐗𝐢𝐧

𝐢=𝟏  

Keterangan: 

TCeks = Total biaya eksplisit padi-itik organik (Rp.) 

TCimp = Total biaya implisit padi-itik organik (Rp.) 

Xi = Input yang digunakan (unit) 

PXi = Harga input (Rp./unit) 

i = 1, 2, 3, . . .  

total biaya usahatani  padi organik menggunakan rumus: 

 TC = TCE + TCI 

Keterangan : 

TC            = Total biaya usahatani  (Rp.) 

TCE = Total biaya Eksplisit padi-itik organik  (Rp.) 

TCI = Total biaya Implisit padi-itik organik  (Rp) 

b. Penerimaan usahatani padi organik ( Kasim,2004) dengan rumus: 

       TRY    = Y. PY 

Keterangan : 

TRY        = Penerimaan total (Rp) 

Y            = Jumlah produksi (kg) 

PY                 = Harga jual (Rp) 

c. Pendapatan usahatani padi organik ( Soekartawi,1995) dengan rumus: 

            I = TR – TCE 

Keterangan: 

I = Pendapatan (Rp.) 

TR = Penerimaan total (Rp.) 

TCE = Biaya total eksplisit padi-itik organik (Rp) 

 d. Keuntungan usahatani padi organik ( Kasim,2004) dengan rumus :   

                                                    𝛑 = 𝐓𝐑 − 𝐓𝐂  
             Keterangan :  

             π          = keuntungan atau laba yang diperoleh. 

            TR       = Besarnya penerimaan total yang diperoleh 

            TC       = Besarnya biaya total yang telah dikeluarkan. 

e. Tingkat kelayakan Usahatani ( Suratiyah, 2009) dengan rumus: 

𝐑𝐂𝐑 =  
𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

        𝐑𝐂𝐑 =  
𝐓𝐑

𝐓𝐂
 

              Keterangan: 

       TR   = Total penerimaan/Total Revenue 

       TC   = Total Cost (Biata Total) 

 

Dalam hal ini menggunakan tolak  ukur,  yaitu : 

RCR =1, berarti usahatani dalam keadaan impas. 
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RCR<1, berarti usahatani tidak menguntungkan. 

RCR>1, berarti usahatani dalam keadaan untung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bibit yang diperoleh peternak, berasal dari Dinas Peternakan Kabupaten Banjar. 

Bibit yang diperoleh berupa anak itik (DOD). Itik yang dibudidayakan di Kelompok 

tani sejahtera adalah itik organik yang jenis pakannya dan perilaku pemeliharaannya 

tanpa mengandung zat kimia. Itik organik yang dibudidayakan sudah memperoleh 

sertifikat organik dari inofice. Kandang anak itik yang digunakan berukuran 1 m2 yang 

didalamnya berisi 10 ekor anak itik. Alas kandang dialasi sekam kering dengan 

ketebalan 5 cm. tempat makan dan minum terbuat dari plastik. Di dalam kandang 

diletakkan lampu pemanas sebesar 100 watt yang digunakan selama 12 jam/hari. 

Pemberikan pakan dan air dilakukan setiap hari sebanyak 2 kali yaitu pada pagi dan sore 

hari. Pakan yang diberikan peternak untuk DOD, itik dara dan itik petelur yaitu  dedak 

dan paya dengan dosis disesuaikan dengan umurnya. Untuk Itik petelur diberi tambahan 

kepala udang atau ikan asin agar kuning. Itik juga digembalakan di sawah organik milik 

petani. Pengendalian penyakit yang dilakukan dengan memberikan minuman tradisional 

berupa rempah-rempah seperti jahe yang dikasih air secukupnya.  

Itik alabio yang dipelihara mulai bertelur pada umur 6 bulan. Rata- rata produksi 

telur yang dihasilkan sebesar 11 butir per hari dengan rata-rata kepemilikan itik sebesar 

27 ekor. Telur yang dihasilkan dijual dengan harga Rp 2.200/ biji dan dijual di 

lingkungan sekitar tempat tinggal atau dijual kepada para pembeli yang datang langsung 

ke rumah peternak. Namun sebagian kecil ada yang dikonsumsi yaitu sekitar 2% untuk 

setiap produksi. 

Biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan usaha ternak itik organik yaitu 

biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit terdiri dari : biaya penyusutan 

alat,obat tradisional, dan pakan serta biaya investasi kandang.Sedangkan biaya implisit 

terdiri dari: biaya TKDK, biaya pengadaan bibit (bantuan Dinas Peternakan Kabupaten 

Banjar) dan bunga modal. 
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Tabel 1. Nilai Biaya Eksplisit dan Implisit dari Usahatani Ternak Itik Organik (Data  

             rimer, 2016) 

No. Jenis Biaya Nilai Biaya (Rp) Persentase (%) 

1. Biaya Eksplisit : 

a. Penyusutan Alat 

b. Pakan 

c. Investasi Kandang 

d. Obat tradisional 

 

15.125 

33.354.656 

804.125 

5.000 

 

0,04 

97,58 

2,35 

0,01 

Total Biaya Eksplisit 34.178.906 100,00 

2. Biaya Implisit : 

a. Pengadaan Bibit (DOD) 

b. TKDK 

c. Bunga Modal 

 

170.250 

4.947.500 

4.241.804 

 

1,82 

52,86 

45,32 

Total Biaya Implisit 9.359.554 100,00 

Biaya Total 43.538.460  

 

Komponen nilai biaya terbesar terdapat pada biaya eksplisit khususnya pada biaya 

pakan. Biaya Pakannya sebesar Rp 33.354.656,- atau 97,58 % dari total biaya eksplisit 

dan 76% dari biaya total. Hal itu sesuai untuk biaya pakan dengan literatur dari Setioko 

dan Rohaeni(2001), hanya saja pakan yang digunakan sedikit berbeda. Penelitian 

Setioko dan Rohaeni (2001) pada itik Alabio sebanyak 1080 ekor melaporkan bahwa 

rataan porsi biaya pakan untuk produksi telur selama 12 bulan sebanyak 77,0% dengan 

kisaran antara 75,79 −77,70%. Formula pakan yang digunakan dalam literatur adalah 

dedak padi, sagu, konsentrat,ikan kering, ganggang, grit,BP-24, padi dan mineral 

komplit.  

Nilai penerimaan, pendapatan, keuntungan dan kelayakan usaha dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Data Penerimaan,Biaya Total, Pendapatan,Keuntungan Dan Kelayakan Usaha  

             (Data Primer, 2016) 

No. Jenis Data Nilai Biaya (Rp) 

1. Penerimaan 9.833.700 

2. Biaya Total 43.538.460 

3. Pendapatan -24.345.206 

4. Keuntungan -33.704.460 

5. Kelayakan Usaha 0,23 

 

Dilihat dari hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan usaha tersebut 

mengalami kerugian rata-rata setiap peternaknya sebesar Rp 33.704.460,-. Hal itu 

terjadi karena pengeluaran untuk biaya pakan yang relatif cukup besar sedangkan 

penerimaan hasil telur selama 8 bulan dengan produksi telur yang jumlahnya sedikit. 
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Selain itu itik tersebut juga ada terserang penyakit seperti lumpuh dan flu burung yang 

selama ini diobati hanya dengan obat tradisional yang belum begitu ampuh mengobati 

penyakit tersebut dan perlu diteliti lebih lanjut. Akan tetapi walaupun usaha ternak itik 

alabio organik ini mengalami kerugian, peternak masih dapat memenuhi kebutuhan 

hidup keluarganya dari usahatani lainnya seperti ternak itik mojosari, padi organik dan 

lain sebagainya. 

Penelitian lain yang dilakukan untuk usaha itik alabio dengan sistem lanting di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki nilai RCR menurut Rohaeni dan Rina (2002) 

sebesar 1,57. Nilai RCR yang rendah pada perhitungan penelitian ini diduga karena dari 

segi pengeluaran eksplisit biaya pakan yang sangat besar. Rata- rata pakan yang 

digunakan untuk dedak 2 kg untuk itik petelur atau sebesar 20 gram/ekornya. Hal itu 

berbeda dengan literatur Setioko dan Rohaeni (2002) dedak yang digunakan hanya 

sebesar 3 gr/ekornya. Selain itu produksi telur juga dipengaruhi dengan sistem 

pemeliharaannya. Dalam penelitian ini peternak menggunakan sistem semi intensif. Hal 

itu sesuai dengan literatur bahwa dengan sistem pemeliharaan yang berbeda maka 

produksi telur yang dihasilkan juga berbeda. 

KESIMPULAN 

Usahatani ternak Itik Alabio organik dilakukan secara semi intensif. Dalam 

penelitian ini diketahui bahwa usaha tersebut tidak layak diusahakan dengan nilai  RCR 

sebesar 0,14, penerimaan sebesar Rp. 9.833.700,-. biaya total sebesar Rp 43.538.460, 

dan mengalami kerugian sebesar Rp 33.704.460,-. Faktor yang mempengaruhinya 

diduga adalah pakan, sistem pemeliharaan dan penyakit yang menyerang ternak 

tersebut. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui  kandungan unsur haradari pembuatan pupuk 

hijau yang diolah dari vegetasi  Lahan Gambut Anjir Muara di Barito Kuala. Sebagai 

bahan pertimbangan dan informasi dalam penggunaan vegetasi lahan gambut yang 

selama ini dianggap sebagai tanaman pengganggu menjadi pupuk hijau yang kaya akan 

unsur hara bagi tanaman.  Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lahan Bentok 

Kampung Tanah Laut,  Penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2016  sampai  

pembuatan laporan sebesar 4 bulan.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah vegetasi lahan 

gambut azzola dan pakis.  Penelitian ini adalah penelitian deskriptif laboratorium. 

Penelitian dilakukan  dengan  terlebih  dahulu mengidentifikasi tanaman di lahan 

gambut di Anjir Muara Batola. Parameter yang akan dijadikan pengamatan : Pupuk 

hijau dengan pengomposan  vegetasi Azzola, Pupuk hijau dengan pengomposan 

vegetasi Pakis. Hasil analisis kompos Azolladan pakismenunjukkan bahwa Hasil 

analisis kompos Azolla menunjukkan bahwa secara keseluruhan kandungan kimia (Nilai 

pH, N, P, K). Kandungan pH pada kompos Azolla 9,47 (netral). Kandungan N-total 

pada kompos Azolla tergolong  tinggi sebesar 0,932 %. Kandungan P dan K pada 

kompos Azolla sebesar 0,540 ppm dan  mg/0,531g. Kandungan pH pada kompos Pakis 

8,51 (netral). Kandungan N-total pada kompos Azolla tergolong  tinggi sebesar 0,736 %. 

Kandungan P dan K pada kompos Azolla sebesar 0,524 ppm dan  

mg/0,525g.Kandungan nitrogen yang tinggi mampu mengurangi pembelian pupuk 

anorganik terutama urea sedangkan pH yang basa mapu mengurangi pembelian kapur.  

Kata Kunci : Pupuk Hijau, Azolla dan Pakis, Vegetasi Lahan Gambut  

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the hara content of making green manure 

process of vegetation peat anjir estuary in barito kuala.For consideration and 

information in the use of vegetation peat been considered to be a plant bully be green 

manure rich hara to the elements.Study was conducted in the laboratory land bentok 

their land sea, research conducted from october 2016 to reports of 4 months.Samples to 

research is vegetation peat azzola and ferns.This research is descriptive research 

laboratory.Research is done by first identify plant in peat in anjir estuary 

batola.Parameters will be observation: fertilizer green with pengomposan vegetation 

azzola, green manure with pengomposan vegetation ferns.This research is descriptive 

research laboratory .The research was done by first identifying a plant in peat in muara 

batola anjir .The parameters of that will be used for observation: green manure with 

pengomposan azzola vegetation , green manure with pengomposan vegetation ferns 

.The results of the analysis compost azolla and ferns shows that the results of the 

analysis compost azolla show that on the whole the chemical content ( ph values , n , p , 
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k ) .Ph content on compost azolla 9,47 ( neuter ) .The womb n-total on compost azolla is 

considered to be higher by 0,932 % .The womb p and k on compost azolla of 0,540 ppm 

and mg / 0,531g .Ph content on compost ferns 8,51 ( neuter ) .The womb n-total on 

compost azolla is considered to be higher by 0,736 % .The womb p and k on compost 

azolla of 0,524 ppm and mg / 0,525g .Nitrogen content high able to reduce the purchase 

fertilizer inorganic especially urea while ph whose bases mapu reduce the purchase of 

lime. 

Keywords: Green Fertilizer , Azolla and Ferns , Vegetation Peat. 

PENDAHULUAN 

   Gambut adalah akumulasi sisa tanaman yang sudah mati, baik yang masih dapat 

dikenali bentuknya, maupun yang tidak dapat dikenali lagi karena telah terdekomposisi. 

Gambut pada umumnya terdapat di cekungan-cekungan yang jenuh air dan tertimbun 

dalam waktu yang lama (ribuan hingga jutaan tahun yang lalu). Kondisi jenuh air pada 

cekungan membuat kondisi anaerob, sehingga proses penimbunan bahan organik lebih 

cepat daripada laju dekomposisi.  Luas lahan Gambut di Indonesia 20,6 juta ha dan di 

Kalimantan Selatan seluas 1,484 juta ha ( M Noor, 2001).  Pada saat sekarang sudah 

terjadi  pengurangan luas dikarenakan alih  fungsi lahan menjadi perumahan dan 

lainnya. 

 Fungsi ekologi lahan gambut merupakan fungsi bawaan lahan gambut secara 

alami, yaitu sebagai media tumbuh tanaman, sebagai penyerap dan penyimpan air, 

sebagai tempat penyimpan karbon, sebagai pengendali banjir dan kekeringan dan 

sebagai tempat hidup flora dan fauna.  Vegetasi dominan dilahan gambut adalah jenis 

Pakis udang  yang memiliki habitus berupa semak, Pakis sayur dikenal secara umum 

sebagai tanaman hias dan dapat juga dikonsumsi.Di alam jenis tumbuhan ini tumbuh di 

tempat yang terlindungi dari sinar matahari dan di dataran rendah yang tidak terlalu 

kering. Tanaman air gambut seperti Azolla dan Pakis Air yang banyak tumbuh dan 

dianggap sebagai gulma. Pakis air di Kalimantan Selatan dapat dikonsumsi menjadi 

sayuran tetapi lebih banyak dianggap tanaman pengganggu. Berlimpahnya tanaman 

pakis ini belum dimanfaatkan untuk pertanian padahal dapat digunakan menjadi pupuk 

organik.  Gulma jenis pakis air dapat memfiksasi Nitrogen di udara hal ini merupakan 

salah satu syarat yang dapat dipergunakan dalam pembuatan pupuk hijau. Pertumbuhan 

tanaman fase vegetatif sangat dipengaruhi oleh serapan Nitrogen oleh tanaman.  Fase 

vegetatif pada tanaman adalah pembentukan daun, batang dan cabang.  Dengan adanya 

pupuk hijau diharapkan pertumbuhan tanaman akan semakin baik dengan kandungan 
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Nitrogen yang dapat menunjang pertumbuhan.  Hasil penelitian Abdul Syukur & Nur 

Indah M (2003) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk hijau Sesbania 

rostrata dengan dosis 5 ton/ha pada Ultisol mampu meningkatkan kandungan C-organik 

tanah dari 1,505% menjadi 1,863% dan meningkatkan nitrogen total tanah dari 0,114% 

menjadi 1,146% (Abdul Hadison, 2004).Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalahmengetahui  kandungan unsur haradari pembuatan pupuk hijau azolla dan pakis 

vegetasi  Lahan Gambut Anjir Muara di Barito Kuala. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lahan Bentok Kampung Tanah 

Laut, Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu tahap 

persiapan, pengumpulan data analisis laboratorium dan mendiskripsikan data. Penelitian 

dilakukan dari bulan Oktober 2016 sampai  pembuatan laporan sebesar 4 

bulan.Penelitian  ini  dilakukan  pengambilan vegetasi Lahan Gambut Anjir Muara  

Banjarmasin. Sampel  pada  penelitian  ini  adalah vegetasi lahan gambut azzolla dan 

pakis. Diambil 2 sampeltanaman lahan gambut yang diduga mengandung unsur nitrogen 

yang tinggi.  Penelitian ini adalah penelitian deskriptif laboratorium. Masing-masing 

sebanyak 10 kg. Bahan pembuat kompos dedak, gula EM-4. Pengambilan sampel 

dilakukan secara bersamaan dan dibawa langsung ke tempat penelitian Laboratorium 

Lapang Bentok Kampung Tanah Laut.Terdapat empat hasil penelitian yang akan diuji 

laboratorium hasil unsur hara makro N, P dan K dan pH tanah yang 

dihasilkan.Penelitian ini mempunyai dua parameter yang akan dijadikan pengamatan 

:Pupuk hijau dengan pengomposan  vegetasi azzola dan pupuk hijau dengan 

pengomposan vegetasi Pakis.Pembuatan pupuk hijau dengan cara pengomposan. 

Pengambilan dan penanganan  sampel diambil dari lahan gambut Anjir Muara 

Batola diambil dengan mengait atau menebas tanaman yang ada diatas rawa. Tanaman 

ditimbang 10 kg dimasukkan dalam plastik berdasarkan jenisnya, yaitu azzola, pakis. 

Bahan dan Komposisi:10kg hijau,5 kg dedak halus,¼ kg gula pasir/gula merah,¼ liter 

bakteri, 200 liter air atau secukupnya.Cara Pembuatan:daun  dicacah dan dibasahi, 

campurkan dedak halus atau bekatul dengan hijau daun.  Cairkan gula pasir atau gula 

merah dengan air, masukkan bakteri ke dalam air, campurkan dengan cairan gula pasir 

atau gula merah aduk hingga rata. cairan bakteri dan gula disiramkan pada campuran 

hijau daun/sampah+bekatul. Aduk sampai rata, kemudian digundukkan/ditumpuk 
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hingga ketinggian 15-20 cm dan ditutup rapat.Peubah yang diamati : Unsur Hara Makro 

N, P dan K, pH tanah.Datayangdiperolehakandianalisis laboratorium, hasil dan 

pembahasan dilakukan secara deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis tanah di Kalimantan Selatan didominasi oleh jenis Ultisol dan Organosol 

yang mempunyai ciri kurang subur dengan tingkat kemasaman yang tinggi.  Mengatasi 

tanah yang marginal dan pH asam dapat dilakukan dengan pemberian bahan organik 

seperti pengomposan.  Salah satu jenis dari kompos adalah kompos Azolla pinata yang 

dapat memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimia tanah dengan menyediakan unsur hara 

makro dan mikro bagi tanaman. Azolla adalah tumbuhan paku (gulma air) yang banyak 

tersedia di areal persawahan, kolam dan air tergenang yang belum dimanfaatkan. Azolla 

tersebut mempunyai kemampuan memfiksasi nitrogen bebas dari udara dan kemudian 

menyediakannya untuk kebutuhan tanaman yang ada dilingkungannya. Azolla 

mengandung unsur hara N yang tinggi di samping P, Ca, K, Mg, Mn, Fe, protein kasar, 

lemak kasar, gula, amilum, klorofil, abu dan serat kasar (Nasrudin et al., 2012). Hasil 

analisis susunan hara pada tanaman pakis air Azzola dapat dilihat tabel 1 berikut. 

Tabel 1.  Susunan unsur hara Azolla (%) berdasarkan berat kering  

Unsur Kandungan (%) 

N 4,5 

P 0,5-0,9 

K 2,0-4,5 

Sumber : Lumpkin dan Plucknett, 1982 dalam Rizka Isnaini, 2016 

  

Dari hasil penelitian pembuatan pupuk hijau dengan menggunakan vegetasi lahan 

gambut pakis  azolla  menunjukkan hasil hara makro dan pH seperti dalam tabel 

berikut ini : Hasil analisis kompos Azolla menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

kandungan kimia (Nilai pH, N, P, K). Kandungan pH pada kompos Azolla 9,47 

(netral). Kandungan N-total pada kompos Azolla tergolong  tinggi sebesar 0,932 %. 

Kandungan P dan K pada kompos Azolla sebesar 0,540 ppm dan  mg/0,531g. 

Kandungan pH pada kompos Pakis 8,51 (netral). Kandungan N-total pada kompos 

Azolla tergolong  tinggi sebesar 0,736 %. Kandungan P dan K pada kompos Azolla 

sebesar 0,524 ppm dan  mg/0,525g Tingginya pH pada kompos Azolla menurut 

Maryati et al. (2014) kompos banyak mengandung senyawa organik sederhana dalam 
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bentuk gugus karboksil dan phenolik yang mampu mengikat Al dan Fe, membuka 

ikatan kompleks sehingga tidak mampu menyumbangkan ion H+ ke dalam tanah yang 

berarti kondisi ini menurunkan kemasaman 

Tabel 2.  Hasil analisa hara makro N,P dan K serta pH pada pupuk hijau azolla dan 

Kelakai 

PerlakuanPupuk Hijau N 

Total (%) 

P 

P2O5 Bray 

(ppm) 

K 

K2O 

(mg/100g) 

pH 

Azzola 0,932 0,540 0,531 9,47 

Pakis 0,736 0,524 0,525 8,51 

Sumber :Sumber: Laboratorium tanah, tanaman, pupuk dan air, Balitra 2017. 

 

Kandungan N dalam kompos Azolla tergolong tinggi disebabkan Azolla 

bersimbiosis dengan Anabaena dalam mengikat nitrogen bebas di udara. Menurut 

Sumberini (2002), biomasa azolla selain dapat menyediakan nitrogen sebayak 70-80%, 

juga meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang dapat mengkhelat unsur hara 

yang kurang tersedia menjadi tersedia bagi tanaman.Kandungan P dan K dalam kompos 

Azolla tergolong sangat rendahdapat dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dalam 

peoses pengomposan. Diduga kandungan P dan K pada Azolla memang rendah sehingga 

kompos yamg dihasilkan juga memiliki kandungan P dan K rendah. Lingga 2001, 

menyatakan bahwa nitrogen dalam jumlah yang cukup berperan dalam mempercepat 

pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya batang dan daun. Toruan et al. 

(2015) menyatakan bahwakadar unsur makro (P dan K) dalam POC tumbuhan paku 

masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan POC dengan bahan organik 

lain,rendahnya unsur hara P, dan K dapat dipengaruhi oleh bahan organik awal yang 

digunakan dalam proses fermentasi dan POC tumbuhan paku memanfaatkan bahan 

segar tumbuhan paku. 

Penambahan pupuk hijau kedalam tanah dapat meningkatkan kandungan N 

yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman. Sifat unsur hara N yaitu 

mudah menguap dan ketika musim penghujan yang lama dapat terjadi pencucian unsur 

hara N yang ikut terhanyut pada aliran air. Nitrogen yang bersifat labil ditanah 

mengakibatkan tanaman sering kekurangan unsur tersebut dan mengalami terhambatnya 

pertumbuhan, hal ini disebabkan karena Nitrogen dalam tanah diikat oleh mineral liat 

dalam bentuk NH4+. Baon et al. ( 2003) menyatan kehilangan N dalam tanah 

disebabkan karena N diubah menjadi NH4+ terjerap dengan cara mengadsorpsi 
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NH4+sehingg amonium sulit berubah menjadi N03-, amonium yang terabsorpsi tersebut 

akan dilepaskan secara lambat melalui pertukaran kation. Hardjowigeno (2003) 

menyatakan bahwa hilangnya N dari tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu 

digunakan oleh tanaman atau mikroorganisme, pencucian, diikat oleh mineral liat dan 

proses denitrifikasi. Winarso (2005), menyatakan bahwa kadar N organik yang 

ditambahkan pada tanah gambut menyebabkan terjadinya penurunan N anorganik, 

apabila dibandingkan dengan tanah tanpa penambahan bahan organik. Ada tiga bentuk 

utama N didalam tanah (N-organik, NH4+ , NO3- ), Ion NH4+ lebih stabil didalam 

tanah apabila dibandingkan denganNO3- sebab dapat di ikat dalam tapak jerapan baik 

pada liat organik maupun anorganik sehingga NH4+ di pertahankan dalam tanah. 

Pemberian pupuk hijau yang mengandung nitrogen mampu menambah 

kesuburan tanah dengan sifatnya yang tidak stabil sehingga pemberian  nitrogen harus 

diperhatikan. Hasil penelitian Dwi Firmansyah dkk, 2013  Azolla yang memiliki 

kandungan N tertinggi tidak selalu memberikan hasil yang tertinggi pula. Kombinasi 

perlakuan pupuk N 75% + kompos azolla dan perlakuan aplikasi pupuk N 25% + azolla 

kering dapat menjadi pilihan untuk mencapai produksi yang optimal namun dapat 

mengefisiensikan penggunaan pupuk N anorganik dan meningkatkan kesuburan 

tanah.Menurut Sutanto (2002) pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang 

lebih baik daripada bahan pembenah buatan, walaupun pada umumnya pupuk organik 

mempunyai kandungan hara makro N, P dan K yang rendah tetapi mengandung hara 

mikro dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan tanaman.  

 Penggunaan pupuk hijau organik juga dapat mengurangi pencemaran tanah 

pertanian akibat penggunaan pupuk anorganik.  Hasil penelitian Misbah dkk, 2006 ada 

pengaruh pemberian pupuk hijau tanaman trambes dan latoro terhadap kondisi tanah 

yang kritis  (tidak stabil) dengan tingkat pencemaran kimia yang tinggi telah berangsur 

pulih akibat penghumusan yang diakibatkan dari pupuk hijau tersebut.  Hasil penelitian 

Farisa Magdalena, 2013 menyatakan bahwa penggunaan pupuk hijau dan pupuk 

kandang dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik pada tanaman jagung.   

 Penggunaan pupuk organik juga sangat membantu petani untuk mengurangi 

pembelian pupuk onorganik.  Pengurangan pembelian pupuk anorganik selain dapat 

mengurangi pencemaran tanah juga memberikan keuntungan hasil pertanian yang lebih 

tinggi.  Hasil penelitian Dedi Supriadi, 2015 menunjukkan bahwa kombinasi dosis 
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pupuk anorganik setengah rekomendasi ditambah pupuk hijau 10 ton per hektar  gamal 

menunjukkan pertumbuhan hasil tanaman bawang yang tertinggi. 

  Pupuk hijau organik juga  di gunakan untuk pertumbuhan tanaman hijauan 

ternak.  Rumput  hijauan ternak sangat tergantung unsur nitrogen untuk 

pertumbuhannya terutama pada daun dan batang. Hasil penelitian Rizka Isnaini, 2015 

pemberian pupuk hijau Azolla berpengaruh terhadap produksi  rumput signal pada lahan 

marginal.  Menurut Notohadipurwiro dkk, 2006 menyatakan bahwa N sangat 

dibutuhkan oleh tanaman pada fase pertumbuhan vegetative, khususnya pertumbuhan 

batang yang memacu pertumbuhan tinggi tanaman. 

 Hasil pH pada pengomposan pupuk hijau menunjukan nilai basa yaitu azolla 

9,57 dan pakis 8,51 bersipat basa yang dapat meningkatkan pH tanah pada tanah Ultisol 

masam.  Aplikasi pupuk kompos hijau yang mempunyai nilai pH basa dapat 

mengurangi pengapuran sehingga sangat efisien. 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa vegetasi lahan gambut berupa pakis dapat 

digunakan sebagai pupuk hijau untuk menambah bahan organik tanah dengan 

tersedianya kandungan hara makro.Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan 

nitrogen dalam pupuk hijau cukup tinggi dan pH yang tinggi sehingga mampu 

mengurangi pembelian pupuk nitrogen anorganik dan mengurangi pembelian kapur 

Perlu penelitian lanjutan tentang penggunaan pupuk hijau menggunakan azolla dan 

pakis  dari vegetasi lahan gambut terhadap pertumbuhan tanaman budidaya pertanian. 
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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya curahan waktu kerja wanita dan 

menganalisis peran anggota keluarga dalam usaha pemeliharaan itik.  Metode yang 

digunakan adalah diskriptif kuantitatif dan pelaksanaannya studi kasus. Penentuan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

curahan waktu kerja wanita pada usaha peternakan itik alabio rata-rata sebesar  1,5 jam 

sehari atau 30 % dari keseluruhan waktu yang dicurahkan untuk pemeliharaan itik 

alabio petelur. Peran anggota keluarga dalam pemeliharaan itik alabio yaitu kepala 

keluarga melakukan pekerjaan pembersihan kandang, menyiapkan pakan olahan atau 

membeli pakan, memungut telur dan membawa telur jika dijual dipasar. Sedangkan 

peran isteri atau anak perempuan adalah memberi pakan itik dan membantu menyiapkan 

telur yang akan dijual.  

Kata Kunci : Curahan Waktu Kerja Wanita, Itik Alabio. 

 

ABSTRACT 

The study aims to determine the working hours of women and analyze the role of family 

members in an attempt of duck maintenance. The method which is used is descriptive 

quantitative and implementation case studies. Determination of the sample used 

purposive sampling technique. The results showed that the working hours of women on 

the farm Alabio an average of 1.5 hours per day or 30% of the total time devoted to the 

maintenance of laying Alabio. The role of family members in the maintenance of Alabio 

is the head of the family do the job of cleaning cages, preparing processed feed or 

buying feed, picking up eggs and bringing the eggs in case they are sold in the market. 

While the role of the wife or daughter is feeding ducks and helping to prepare the eggs 

which will be sold. 

Keywords: Outpouring of Working Time Women, Ducks Alabio. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika perekonomian suatu negara adalah 

sumber daya manusia. Sebagian besar penduduk di Indonesia berada dipedesaan dan 

sebagian besar penduduk pedesaan berusaha di bidang pertanian. Sejalan dengan 

perkembangan zaman maka peranan wanita tani dalam usaha pertanian sangat penting 

baik sebagai sebagai tenaga kerja maupun pengambil keputusan dalam keluarga.    

mailto:erlinasiti149@yahoo.com
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Usaha Peternakan itik alabio merupakan usaha peternakan yang turun temurun 

dilaksanakan oleh peternak di Kalimantan Selatan. Beberapa wilayah yang 

melaksanakan antara lain Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan sentra itik. 

Namun juga berkembang di wilayah lainnya seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar. Pada mulanya usaha ini 

dilaksanakan secara ekstensif dengan mengumbar di rawa, namun dengan 

berkembangnya pengetahuan tentang cara beternak dan menurunnya lahan untuk meng 

umbar maka terjadi perubahan perilaku beternak yaitu dengan mengandangkan itik yang 

dipelihara. Sebagian menggunakan pakan jadi namun sebagian lagi mengolah sendiri 

pakan dengan menggunakan bahan yang ada disekitar. Fenomena ini mengakibatkan 

terjadi perubahan perilaku beternak di keluarga. Jika dulu pada saat diumbar yang 

berperan adalah kepala keluarga (laki-laki) karena harus membawa itiknya ke sawah 

atau rawa, namun karena pemeliharaan sekarang dengan terkurung maka kegiatan itu 

bisa juga dilakukan oleh ibu rumah tangga (wanita tani). Kenyataan ini dapat 

menjadikan sumber mata pencaharian dilakukan oleh ibu rumah tangga selain bapak 

tani yang dapat melakukan pekerjaan lainnya. Dalam kegiatan usaha tani maka peran 

wanita sangat penting untuk keberlanjutan usaha seperti penelitian yang dilaksanakan 

oleh Malelak (2008) yang menyimpulkan bahwa kontribusi tenaga kerja wanita 

terhadap pendapatan usaha tani sayuran di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten 

Kupang sebesar 66,72 %. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Malo (2003) 

bahwa sumbangan pendapatan wanita tani pada usaha tani padi sawah tidak berbeda 

jauh dari tenaga kerja pria. Jika usaha tersebut merupakan usaha sampingan seperti 

usaha peternakan itik dengan skala usaha kecil maka sebagian besar peran dilaksankan 

oleh  ibu rumah tangga (Sirajudin, 2008).   

Penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya curahan waktu kerja wanita dalam 

usaha peternakan itik alabio dan menganalisis peran anggota keluarga dalam usaha 

pemeliharaan itik.  

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Tambak Sirang Laut Kabupaten Banjar  selama 

4 (empat) bulan mulai bulan September 2015 sampai dengan Januari  2016.  
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Metode penelitian 

Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan 

atau menggambarkan fenomena secara mendalam mengenai curahan waktu kerja wanita 

dalam usaha peternakan itik alabio dan peran anggota keluarga. Penelitian merupakan 

studi kasus dengan mengamati secara mendalam unit usaha objek penelitian dan 

pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Sampel penelitian merupakan petani 

yang memiliki ternak itik alabio dengan tujuan pemeliharaan menghasilkan telur untuk 

dijual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identitas Responden 

Sebagian besar responden berada dalam usia produktif yaitu rata-rata 49 tahun, 

hanya 3 orang (15%) yang berusia diatas 60 tahun. Keadaan ini menunjukkan besarnya 

potensi jika dilihat dari sumberdaya manusia. Adapun pengalaman beternak rata-rata 8 

tahun walaupun ada yang hanya berpengalaman 2 tahun sebanyak 4 orang (20%). 

Diharapkan dengan pengalaman yang cukup lama maka keterampilan peternak juga 

lebih baik.  

Bagi petani di wilayah ini pekerjaan sebagai peternak hanya sampingan saja 

karena pekerjaan utama adalah sebagai petani sawah, dengan demikian jumlah ternak 

yang dipelihara juga masih belum besar. Skala usaha peternakannya hanya berkisar 70 

ekor itik dewasa saja walaupun ada yang memelihara sampai 80 itik dewasa. Jika dilihat 

dari jumlah anggota keluarga maka rata-rata peternak hanya 4 orang per kepala 

keluarga. Walaupun besarnya jumlah anggota keluarga merupakan potensi tenaga kerja 

namun biaya yang dikeluarkan juga besar untuk keperluan sehari-hari. Pada Tabel 1 

dapat dilihat keadaan responden 

Tabel 1. Identitas responden penelitian 

No Uraian Rataan Maksimum Minimum 

 1. Usia (tahun) 49 66 35 

2.  Jumlah anggota Keluarga (orang) 3 4 1 

3.  Lama Beternak (tahun) 8 20 2 

4. Skala Usaha (ekor) 70 80 20 
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Karakteristik Usaha Tani Ternak 

Secara umum wilayah Desa Tambak Sirang merupakan daerah persawahan 

sehingga pekerjaan utama masyarakatnya adalah petani sawah, namun juga berpotensi 

untuk pengembangan peternakan itik. Biasanya peternak memelihara itik yang belum 

dewasa diumbar di lahan sawah atau di parit disekitar persawahan. Setelah dewasa atau 

mulai bertelur, dipelihara dikandang, walaupun sebagian masih mengumbar sampai 

periode bertelurnya. Usaha ternak itik dilakukan secara turun temurun walaupun jumlah 

tidak terlalu banyak , ditunjukkan jumlah terbanyak 80 ekor dan paling sedikit 20 ekor. 

Telur yang dihasilkan dijual untuk keperluaan rumah tangga. 

Sebesar 80 % responden memelihara itik untuk tujuan penghasil telur, hanya 20 

% yang betujuan ganda yaitu pedaging dan petelur. Keadaan ini diduga karena 

penjualan telur lebih mudah dan harga yang relatif tinggi, disamping bisa dijual setiap 

hari sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga. Jika dibandingkan 

dengan memelihara itik pedaging yang memerlukan biaya pakan lebih besar dan 

penjualan hasil produksi setelah 2 (dua) bulan.  

Sebagian besar responden menyatakan bahwa untuk keperluan bibit dengan 

membeli (95%), dalam hal ini tidak menetaskan sendiri, baik membeli DOD maupun 

membeli yang siap telur. Pertimbangannya adalah jika menetaskan sendiri harus 

menyediakan induk dan pejantan sehingga biaya akan lebih besar. Dengan membeli 

DOD atau itik siap telur lebih praktis dan murah karena jumlah ternak yang dipelihara 

juga relatif sedikit. 

Pemberian pakan merupakan hal yang sangat penting dalam pemaliharaan itik 

karena terkait dengan hasil produksi terutama kualitas dan kemampuan itik bertelur. 

Responden yang memberikan pakan jadi sebganyak 50 % sedangkan sisanya campuran 

antara pakan jadi dan pakan olahan. Keputusan ini diambil mengingat ketersediaan 

bahan pakan semakin sulit didapat sedangkan jika menggunakan pakan jadi maka setiap 

saat tersedia di toko bahan pakan ternak. Waktu yang digunakan juga bisa untuk 

kegiatan lainnya. Pemberian pakan jadi ini juga terkait dengan pola pemeliharaan, 

karena sebagian besar peternak memelihara dengan sistem terkurung (60%) sedangkan 

30 % dengan sistem diumbar di sawah sekitar tempat tinggal peternak. Adapun sebagian 

lagi (10%) merupakan kombinasi keduanya yaitu ketika sore hari sampai pagi 
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berikutnya itik dikandangkan sedangkan pada siang hari setelah bertelur dilepas di 

sekitar tempat tinggal/ sawah mereka.   

Penggunaan Tenaga Kerja 

Dalam melaksanaan kegiatan usahatani ternaknya, baik budidaya  maupun 

pascapanen semua (100%) dilaksanakan oleh anggota keluarga,  walaupun demikian 

peternak juga sebagian besar (65 %) melakukan penghitungan  / membayar tenaga kerja 

keluarga nya, sedangkan sisanya (35 %) tidak menghitung/ membayar tenaga kerja   

berasal dari keluarga. Secara alami dan turun temurun terjadi pembagian tugas dalam 

kegiatan usaha ternak itik. Sebagian besar (75%) menyatakan bahwa tugas kepala 

keluarga adalah membersihkan kandang karena dianggap membersihkan kandang 

memerlukan tenaga yang lebih besar. Sedangkan memberikan pakan   dilaksanakan oleh 

ibu rumah tangga (90%). Curahan kerja semua (100%) wanita tani (istri) untuk kegiatan 

usaha pemeliharaan ternak itik dilakukan kurang dari 2 (dua) jam atau rata-rata 1,5 

jam/hari. Ini menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar kegiatan  pemberian pakan 

dilakukan oleh wanita namun curahan waktunya sedikit atau rata-rata 30% dari kegiatan 

usaha ternak secara keseluruhan, jika dikonversi kepada Hari Orang Kerja (HOK) hanya 

0,25 HOK.  

Jika dilihat dari partisipasi dalam usaha ternak itik maka peran wanita juga besar 

karena dalam kegiatan usaha ternak pemberian pakan merupakan faktor yang 

memerlukan perhatian mengingat biaya pakan merupakan komponen terbesar dari biaya 

usaha ternak. Oleh karena itu perlu ketekunan dan ketelitian agar tidak terjadi 

pemborosan yang berakibat pada keuntungan yang diperoleh menjadi sedikit. Sejalan 

dengan pendapat Lestari, Santoso dan Sulastri (1997) bahwa wanita Indonesia terutama 

di pedesaan sebagai sumberdaya manuasia cukup nyata partisipasinya khususnya dalam 

memenuhi fungsi keluarga dan rumah tangga. Demikian juga dalam bagian yang 

dikerjakan oleh wanita pada usaha pemeliharaan itik hanya memberi pakan maka jika 

dibandingkan dengan kegiatan budidaya pertanian (pra panen), kegiatan yang dilakukan 

oleh wanita tani hanya menyiang gulma yang merupakan pekerjaan yang tidak 

memerlukan fisik terlalu berat (Hayati dan Sugiarti, 2009). Partisipasi wanita (istri) 

pada pemeliharaan ternak tersebut juga hampir sama dengan yang dilakukan oleh 

peternak di NTT seperti penelitian yang dilakukan oleh Hendayana, R dan Togotorop 
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(2006) jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wanita adalah mencari rumput, 

menggembala, membersihkan kandang dan memberi pakan/minum.  

Dibandingkan dengan usaha ternak kelinci maka peran wanita dalam 

pemeliharaan itik peterlur masih rendah yaitu kurang  25 % dari keseluruhan kegiatan, 

sedangkan pada pemeliharaan kelinci hasil penelitian menunjukkan sebesar 35,39% dari 

waktu keseluruhan (Fatmawati, 2011), dan pada pemeliharaan sapi perah sebesar 

25,24% (Mastuti dan Hidayat, 2008).  Fenomena ini diduga disebabkan usaha ternak 

itik hanya sampingan, sehingga pekerjaan lebih banyak oleh kepala keluarga sambil 

melakukan usaha tani padi dan lainnya, sedangkan ternak sapi biasa nya merupakan 

usaha utama. 

Hasil produksi berupa telur ada yang menjual langsung ke pasar (20%), namun 

lebih banyak yang menjual kepada tengkulak (80%). Pertimbangan adalah biaya 

transport yang cukup besar jika langsung dibawa kepasar. Dalam menentukan tempat 

menjual sebagian besar ditentukan oleh istri (70%), akan tetapi dalam penetapan harga 

peran istri kecil (20%). 

Ditinjau dari segi sosial maka kebiasaan wanita tani (isteri petani) dalam 

melakukan kegiatan usaha ternak adalah hal yang lumrah terutama peternakan itik 

alabio. Anggapan masyarakat bahwa isteri dapat membantu dalam mencari nafkah dapat 

memperkuat hal tersebut, disamping isteri juga tidak terpaksa dalam melakukan 

pekerjaan membantu kegiatan usaha ternaknya (95%). Walaupun demikian jika 

dibandingkan dengan diluar sektor pertanian maka lebih sedikit curahan jam kerjanya. 

Hasil penelitian Artini dan Handayani (2009) menunjukkan bahwa perempuan 

mempunyai peranan cukup besar dalam rumah tangga yaitu dalam membantu kepala 

rumah tangga memenuhi kebutuhan rumah tangga.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut : 

1. Besarnya curahan waktu kerja wanita dalam usaha peternakan itik alabio di Desa 

Tambak Siranga Laut kurang dari 2 jam per hari atau rata-rata 1,5 jam per hari. 

Jika diukur dari curahan waktu keseluruhan adalah 30 % 

2. Peran anggota keluarga dalam pemeliharaan itik alabio yaitu kepala keluarga 

melakukan pekerjaan pembersihan kandang, menyiapkan pakan olahan atau 

membeli pakan, memungut telur dan membawa telur jika dijual dipasar. 
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Sedangkan peran isteri atau anak perempuan adalah memberi pakan itik dan 

membantu menyiapkan telur yang akan dijual serta menentukan tempat menjual. 
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ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status 

kesuburan tanah di lahan Usahatani padi Pasang Surut Kabupaten Tanah Laut  terutama 

pH  tanah, kandungan unsur hara dan tekstur tanah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey dan analisis laboratorium.  Penentuan sampel tanah 

dilakukan dengan cara acak di lahan persawahan.  Jumlah sampel masing-masing 

kecamatan adalah 3 titik sampel yang selalu ditanami padi baik varietas lokal 

maupunvarietas unggul terdiri dari 3 kantong tanah masing-masing berisikan  ± 0,5 kg 

tanah.  Sehingga terdapat 9  kantong tanah di empat kecamatan di wilayah lahan pang 

surut Kabupaten tanah Laut. Masing-masing Kantong tanah diperuntukkan 5 variabel.  

Sehingga total berjumlah 60 buah satuan pengamatan.  Guna menjawab tujuan 

penelitian, maka hasil analisis laboratorium dibandingkan dengan standar kriteria 

penilaian sifat kimia tanah (Pusat Penelitian Tanah Bogor.  1983) dengan menghasilkan 

kriteria kesuburan  :  sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil survei dan analisis laboratorium tentang status kesuburan kesuburan 

tanah di lahan usahatani padi pasang surut Kabupaten Tanah Laut  diketahui  rata-rata 

tergolong agak masam dengan pH 5,64. Kapasitas Tukar Kation rata-rata 41,99 

(cmol(+)/kg) tergolong Sangat tinggi  dengan kisaran 27,27 (cmol(+)/kg) sampai 49,83 

(cmol(+)/kg). Kandungan P-Bray rata-rata  6,97 (ppm P)  tergolong sangat rendah.   

Dari tiga kecamatan yang diambil sampel hanya Kecamatan Bati Bati yang cenderung 

didominasi golongan Liat.  Sementara dua kecamatan lainnya Takisung dan Kurau 

bervariasi yaitu Lempung Liat Berpasir, Pasir Berlempung dan Lempung Berpasir. 

 

Kata Kunci:  Lahan Usahatani Padi , Pasang Surut, Status kesuburan 

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the status of soil fertility in rice farming land 

Tidal Tanah Laut regency especially: soil pH, nutrient content and soil texture.The 

method used in this research is the method of survey and laboratory analysis. 

Determination of soil samples carried out in a random way in paddy fields. Number of 

samples of each district are three sample points are always planted local varieties of rice 

both superior, varietas consists of 3 bags each containing ground ± 0.5 kg of soil. So 

there are 9 bags of soil in the four districts in the District land area pang Sea receded. 

Each pouch of land earmarked 5 variables. So the total of 60 pieces of the observation 

unit.In order to answer the research objectives, the results of laboratory analysis 

compared to standard assessment criteria soil chemical properties (Bogor Land 

Research Center, 1983) to produce fertility criteria: very low, low, medium, high and 

very high.Based on the results of surveys and laboratory analysis of the fertility status of 
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soil fertility in rice farming land tidal Tanah Laut discovered that the average quite a bit 

acidic with a pH of 5.64. Cation Exchange Capacity average of 41.99 (cmol (+) / kg) 

classified as very high in the range of 27.27 (cmol (+) / kg) until 49.83 (cmol (+) / kg). 

Bray P content-average of 6.97 (ppm P) relatively very low. Of the three sub-samples 

are taken only Bati Bati District of which tend to be dominated group Liat. While two 

other districts Takisung and Kurau varies the sandy clay loam, sandy clay and 

argillaceous sand. 

 

Keywords: Fertility status, Land Rice, Tidal swamp 

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Tanah laut memiliki berbagai jenis lahan guna menghasilkan 

tanaman padi, yaitu sawah tadah hujan, lebak, irigasi dan pasang surut, dengan total luas 

seluruhnya 75.667 ha.  Dari total luasan tersebut, lahan pasang surut menempati urutan 

luas ke tiga setelah lahan Lebak, Lahan tadah hujan.  Luas lahan pasang surut tersebut 

berjumlah 15.435 ha atau 20,39 % dari total luas lahan (BPS.  2013). 

Produksi padi yang di hasilkan Tanah Laut sebanyak 172.683 ton, dengan luas 

tanam sebanyak 42.797 ha lahan sawah.  Sementara yang di hasilkan dari padi ladang 

hanya 6.802 ton (BPS.  2013).  Luas tanam dan produksi padi masing-masing 

kecamatan dapat di lihat pada Tabel 1. 

Produksi suatu tanaman sangat ditentukan oleh pengelolaan, varietas tanaman, 

iklim dan kondisi lahan. Khusus mengenai lahan, penggunaan yang terus menerus tanpa 

di ikuti pengelolaan yang baik berdampak pada  kemunduran kesuburan atau 

pemiskinan unsur  hara di dalam tanah. Untuk itu diperlukan suatu analisis kesuburan.  

Analisis tanah memberikan data sifat fisika dan kimia serta status unsur hara di dalam 

tanah.  Selain untuk uji tanah, analisis tanah juga diperlukan untuk klasifikasi tanah dan 

evaluasi lahan. Uji tanah digunakan dalam penelitian kesuburan agar dapat memberikan 

rekomendasi pemupukan untuk perbaikan kesuburan tanah dan peningkatan hasil 

pertanian (Departemen Pertanian.  2005). 

Selama ini, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini belum diperoleh 

informasi mengenai status kesuburan tanah di lahan persawahan pasang surut 

Kabupaten Tanah laut.    

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Status Kesuburan Tanah Di 

Lahan Usahatani Padi Lahan Pasang Surut Kabupaten  Tanah Laut. Hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai luaran baik untuk proseding, jurnal di Media 
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Sains, Zira’ah maupun buku ajar pada mata kuliah Pengantar Ilmu lahan, Dasar dasar 

Pemupukan dan Dasar-dasar Budidaya Tanaman di Fakultas  Pertanian Uniska. 

Tabel 1.  Luas tanam dan  produksi padi sawah menurut kecamatan di  Kabupaten tanah  

              laut Tahun 2012 (BPS. 2013). 

No Kecamatan Luas  Tanam (ha) Produksi (ton) 

1 Penyipatan 3.200 10.339 

2 Takisung 7.415 29.920 

3 Kurau 8.050 33.794 

4 Bumi Makmur 6.004 25.337 

5 Bati-Bati 4.675 17.934 

6 Tambang Ulang  2.800 11.060 

7 Pelaihari 4.335 20.919 

8 Bajuin 2.122 8.817 

9 Batu Ampar 2.411 9.893 

10 Jorong 782 3.097 

11 Kintap 420 1.573 

 Jumlah 42.797 172.683 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, yang wilayah 

Kecamatannya merupakan  sentra-sentra penghasil padi pasang surut yaitu :  Kecamatan 

Takisung, Kurau, dan Bati-Bati.  Pelaksanaan direncanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu 

mulai bulan  September 2016 sampai Desember 2016. 

Jenis dan Sumber data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan skunder.  Data primer dikumpulkan 

melalui pengambilan sampel tanah yang diambil dilapangan,  kemudian dianalisis di 

laboratorium.  Data sekunder diambil dari literatur –literatur baik buku-buku ataupun 

jurnal hasil penelitian yang relevan maupun instansi-instansi yang terkait. 

Data primer yang dikumpulkan secara khusus adalah tanah-tanah di lapisan olah 

yang diambil dari lahan sawah pasang surut areal pertanaman padi di 3 Kecamatan di 

Kabupaten Tanah Laut. 

Metode Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan analisis 

laboratorium.  Penentuan sampel tanah dilakukan dengan cara acak di lahan 

persawahan.  Jumlah sampel masing-masing kecamatan adalah 3 titik sampel yang 

selalu ditanami padi baik varietas lokal maupunvarietas unggul terdiri dari 3 kantong 
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tanah masing-masing berisikan  ± 0,5 kg tanah.  Sehingga terdapat 9  kantong tanah di 

empat kecamatan di wilayah lahan pang surut Kabupaten tanah Laut. Masing-masing 

Kantong tanah diperuntukkan 5 variabel.  Sehingga total berjumlah 60 buah satuan 

pengamatan.  

 Analisis Data 

Guna mengetahui status kesuburan tanah di lahan usahatani padi lahan pasang 

surut Kabupaten tanah laut tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut  : 

a.  Mengambil sampel tanah di lahan persawahan. 

Tabel 2.  Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah  (Pusat Penelitian Tanah Bogor     

   1983).    

Sifat Tanah 
Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

C (%) < 1,00 1,00 – 2,00 2,01 -3,00 3,01 -5,00 >5,00 

N (%)   < 0,10 0,10 – 0,20 0,21 – 0,50 0,51 – 0,75 >0,75 

C/N <     5 5 – 10 11 -15 16 -25 >25 

P2O5HCL (mg/100 g) <  10 10 -20 21 -40 41 -60 >60 

P2O5 Bray I (ppm) <  10 10 -15 16 – 25 26 – 35 >35 

P2O5 Olsen (ppm) <  10 10-25 26 - 45 46 – 60 >60 

K2O5 HCL 25 % (mg/100 g) <  10 10 -20 21 - 40 41 – 60 >60 

KTK (me/100 g) <  5 5 -16 17 – 24 25 – 40 >40 

K (me/100 g) <  0,1 0,1 – 0,2 0,3 – 0,5 0,6 – 1,0 >1,0 

Na (me/100 g) <  0,1 0,1 -0,3 0,4 -0,7 0,8 -1,0 >1,0 

Mg (me/100 g) <  0,4 0,4 -1,0 1,1 – 2,0 2,1 – 8,0 >8,0 

Ca (me/100 g) <    2 2 - 5 6 – 10 11 – 20 >20 

Kejenuhan Basa (%) <  20 20 -35 36 -50 51 – 70 >70 

Kejenuhan Aluminium (%) <  10 10 -20 21 -30 31 -60 >60 

Sangat Masam Masam 
Agak 

Masam 
Netral 

Agak 

Alkalis 
Alkalis 

pH H2O             < 4,5         4,5 – 5,5 5,6 – 6,5 6,6 – 7,5 7,6 – 8,5 > 8,5 

b.  Melakukan analisis laboratorium terhadap variable  :  pH tanah, N (%) ,kation    

     dapat ditukar K,Ca, Mg dan P bray   serta tekstur tanah. 

c.  Mengevaluasi data labaratorium dengan  Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah      

      sebagaimana Tabel 2. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

pH Tanah 

Lahan persawahan pasang surut di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil 

analisis kimia terhadap  pH  tanah rata-rata 5,64  dengan kisaran  rata-rata 5,59 - 5,72  

(Tabel 4).  pH demikian tergolong masam sampai dengan agak masam. Hasil ini kalau 

dibandingkan dengan lahan persawahan pasang surut Barito Kuala tergolong  lebih baik, 
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karena di Kabupaten Barito Kuala pH  tanahmya rata-rata   3,35 – 4,46  sangat masam 

(Kirnadi,  A.J dan  Zuraida, A.   2015).  

Sifat kemasaman atau alkalinitas tanah dinyatakan dengan nilai pH.  Nilai pH 

menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hydrogen (H+) di dalam tanah.   

Menurut Henry D.Foth  (1998), pengaruh terbesar yang umum dari pH tanah 

terhadap tanaman adalah mempengaruhi ketersediaan unsur hara di dalam tanah.  

Menurut Sarwono Hardjowigeno (1989) menyatakan,  arti pentingnya pH tanah adalah 

sebagai berkut : 

1) Menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara diserap tanaman.  unsur hara mudah 

diserap akar tanaman pada pH tanah sekitar netral. 

2) Kemungkinan adanya unsur-unsur beracun.  Pada tanah masam banyak ditemukan 

ion-ion Al di dalam tanah,  yaitu selain memfiksasi unsur hara P juga merupakan 

racun bagi tanaman.  Pada tanah-tanah rawa (termasuk pasang surut) pH yang 

terlalu rendah menunjukkan sulfat yang tinggi, merupakan racun bagi tanaman. 

3) Mempengaruhi perkembangan mikro organisme.  Bakteri nitrifikasi hanya dapat 

berkembang dengan baik pada pH lebih dari 5,5. 

Tabel 3.  Hasil Analisis  Sifat kimia Tanah di Lahan Pasang Surut Kabupaten  

               Tanah Laut. 

N0 Sampel 
pH 

H2O 

N 

(%) 

KTK 

(cmol(+)/kg 

P Bray 

(ppm P) 

1 B1 5,93 0,34 45,95 1,81 

2 B2 5,64 0,25 46,09 17,39 

3 B3 5,25 0,18 44,88 8,38 

 Rata-rata B 5,61 0,26 45,64 9,19 

 Kriteria Agak masam sedang Sangat tinggi Sangat rendah 

4 T1 6,77 0,07 38,47 2,41 

5 T2 5,38 0,17 48,47 1,69 

6 T3 5,02 0,07 33,56 3,15 

 Rata-rata T 5,72 0,10 40,17 2,42 

 Kriteria Agak masam Rendah Sangat tinggi Sangat rendah 

7 K1 5,95 0,11 27,27 3,26 

8 K2 5,67 0,07 43,36 2,51 

9 K3 5,14 0,32 49,83 22,17 

 Rata-rata K 5,59 0,17 40,15 9,31 

 Kriteria Masam Rendah Sangat tinggi Sangat rendah 

 Rata-rata 5,64 0,18 41,99 6,97 

 Kriteria Agak Masam Rendah Sangat Tinggi Sangat Rendah 
Keterangan ;    B=  Kecamatan Bati-bati, T=   Kecamatan Takisung, K=   Kecamatan  Kurau 

 

  



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017                   ISBN : 978-602-71393-6-7 

  

215 
 

Nitrogen (N) 

Hasil analasis terhadap kandungan nitrogen di lahan persawahan pasang surut 

Kabupaten Tanah Laut menunjukkan rata-rata kandungan 0,18 % dengan kisaran 0,07 

% – 0,34 %.  Kandungan  ini tergolong kriteria Rendah - Sedang.    Nitrogen dalam 

tanah salah satunya dihasilkan dari mineralisasi humus dan bahan organik tanah.  

Menurut Henry D.Foth  (1998),  bahan organik tanah mempunyai 5 %  kandungan 

nitrogen. 

Kapasitas Tukar Kation 

Tanaman dapat mengalami defisiensi unsur essensial, bila : 1) mereka tidak 

terdapat di dalam tanah, atau 2) terdapat dalam kuantitas yang besar dalam tanah tetapi 

sangat sedikit terlarut atau tersedia untuk menopang kebutuhan tanaman (Henry D.Foth.  

1998).  Jika unsur-unsur hara dalam keadaan terikat atau terjerap dalam misel tanah 

maka akan sulit akar tanaman meyerap unsur tersebut. 

Hasil analisis terhadap kapasitas tukar kation di lahan sawah pasang surut di 

Kabupaten Tanah laut (Tabel 4) menunjukkan, rata-rata 41,99 (cmol(+)/kg) tergolong 

Sangat tinggi  dengan kisaran 27,27 (cmol(+)/kg) sampai 49,83 (cmol(+)/kg).  Menurut 

Henry D.Foth (1998), basa dapat ditukar umumnya  adalah kalium (K), natrium (Na), 

kalsium (Ca)  dan magnesium (Mg). 

Tanaman dapat mengalami defisiensi unsur essensial, bila : 1) mereka tidak 

terdapat di dalam tanah, atau 2) terdapat dalam kuantitas yang besar dalam tanah tetapi 

sangat sedikit terlarut atau tersedia untuk menopang kebutuhan tanaman (Henry D.Foth.  

1998).  Jika unsur-unsur hara dalam keadaan terikat atau terjerap dalam misel tanah 

maka akan sulit akar tanaman meyerap unsur tersebut. 

Hasil analisis terhadap kation dapat ditukar di lahan sawah pasang surut di 

Kabupaten Barito Kuala menunjukkan, rata-rata kation dapat ditukar tergolong dengan 

kisaran sangat rendah sampai sedang (Tabel 3).  Menurut Henry D.Foth (1998), basa 

dapat ditukar umumnya  adalah kalium (K), natrium (Na), kalsium (Ca)  dan 

magnesium (Mg). 

P Bray 

Hasil analisis terhadap unsur P-Bray (P-tersedia)  di lahan pasang surut 

kabupaten Tanah Laut (Tabel 4) menunjukkan rata-rata P Bray 6,97 (ppm P)  tergolong 
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sangat rendah.    Kisaran  P Bray  di Kabupaten ini antara 1,69 (ppm P)  – 22,17 (ppm 

P).   

Menurut  Sarwono Hardjowigeno (1989), dalam keadaan masam (pH rendah) 

unsur P yang berada dalam tanah terikat oleh Al dan Fe sehingga tidak dapat digunakan 

oleh tanaman.  Unsur P diambil tanaman dalam bentuk H2PO4
- dan HPO4

--. 

Tekstur Tanah 

Hasil analisis terhadap tekstur tanah di lahan persawahan pasang surut 

Kabupaten Tanah Laut  cukup bervariasi (Tabel 4).  Di lihat dari sebaran per kecamatan, 

dari tiga kecamatan yang diambil sampel hanya Kecamatan Bati Bati yang cenderung 

didominasi golongan Liat.  Sementara dua kecamatan lainnya Takisung dan Kurau  

bervariasi yaitu Lempung Liat Berpasir, Pasir Berlempung dan Lempung Berpasir.  

Menurut  Henry (1998),  tekstur tanah menunjukkan kasar atau halusnya suatu 

tanah, atau perbandingan relative antar pasir, debu dan liat. Sarwono Hardjowigeno 

(1989) tanah-tanah yang bertekstur pasir mempunyai luas permukaan yang kecil 

sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara.  Tanah bertekstur liat 

mempunyai permukaan yang besar sehingga kemampuan menahan air dan menyediakan 

unsure hara tinggi.  Tanah berstekstur halus lebih aktif dalam reaksi kimia dari pada 

tekstur kasar. 

Ciri dan sifat tekstur tanah menurut Sarwono Hardjowigeno (1989),  tanah liat 

antara lain adalah ; rasa berat, halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola teguh dan mudah 

digulung.  Sedangkan tekstur lempung berdebu adalah ; rasa licin, agak melekat, 

permukaan mengkilat dan dapat dibentuk bola agak teguh. 

Tabel 4.  Hasil Analisis  Sifat Fisik Tanah di Lahan Pasang Surut Kabupaten  

               Tanah Laut. 

No Kecamatan/sample 
Tekstur (%) Tekstur Tanah 

Pasir Debu Liat 

1 B1 37,05 44,80 18,15 Lempung  

2 B2 18,85 38,13 43,02 Liat  

3 B3 10,85 28,62 60,53 Liat 

4 T1 48,52 23,01 28,47 Lempung Liat Berpasir 

5 T2 60,07 15,26 24,67 Lempung Liat Berpasir 

6 T3 78,98 11,07 9,95 Pasir Berlempung 

7 K1 83,84 3,92 12,24 Pasir berlempung 

8 K2 75,90 4,66 19,45 Lempung Berpasir 

9 K3 26,95 19,83 53,22 Liat 
Keterangan ;    B=  Kecamatan Bati-bati, T=   Kecamatan Takisung, K=   Kecamatan  Kurau  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survei dan analisis laboratorium tentang status kesuburan 

kesuburan tanah di lahan usahatani padi pasang surut Kabupaten Tanah Laut  dapat 

disimpulkan sebagai berikut  : 

1. Lahxdan persawahan pasang surut di Kabupaten Tanah Laut rata-rata tergolong 

agak masam dengan pH 5,64. 

2. Kapasitas Tukar Kation rata-rata 41,99 (cmol(+)/kg) tergolong Sangat tinggi  

dengan kisaran 27,27 (cmol(+)/kg) sampai 49,83 (cmol(+)/kg). 

3.  Kandungan P-Bray rata-rata  6,97 (ppm P)  tergolong sangat rendah 

4. Dari tiga kecamatan yang diambil sampel hanya Kecamatan Bati Bati yang 

cenderung didominasi golongan Liat.  Sementara dua kecamatan lainnya Takisung 

dan Kurau bervariasi yaitu Lempung Liat Berpasir, Pasir Berlempung dan Lempung 

Berpasir.  

Saran  

 Berdasarkan hasil analisis maka guna meningkatkan kesuburan tanah di lahan 

usahatani padi lahan pasang surut Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan pemupukan 

yang tepat dan berimbang.  
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ABSTRACT 

This research is Quality of Ice cream That Is Covered By Various Plant Stabilizer, Red 

Bean, Yellow Corn And Potatoes has been conducted at Applied Laboratory of 

Agricultural faculty.  The research type is experiment, method of this research using a 

completely randomized design with six treatment  that using Various Plant Stabilizer, 

Red Bean, Yellow Corn And Potatoes and mix of 50% red bean with 50% potatoes, 

50% yellow corn with 50% potatoes and 50% red bean with 50% yellow corn as much 

four times replication. Data in use are primer data obtained get from 20 panelists which 

give the answers from questionnaire (format organoleptic test). Overrrun and melting 

point analyzed byanalysis variance (ANAVA). If diferent continued with 

DuncanMultirange  test. The results of research showing there are significant between 

various palnt stabilizer. Ice cream quality from potatoes stabilizer refer higher quality  

than yelow corn and red bean or combination of them to overrun and melting point. 

Combination of various stabilizer can be raise the overrun and melting point. Plant 

stabilizer unsignificantly to flavour and color, but significantly to texture and taste of ice 

cream. 

 

Keywords: peel Extract Red Dragon Fruit, Ice Cream, Quality 

PENDAHULUAN 

             Es krim merupakan salah satu jenis makanan berbentuk beku yang dibuat 

dengan cara membekukan campuran produk susu, gula, penstabil, pengemulsi dan 

bahan-bahan lainnya yang telah dipasteurisasi dan dihomogenisasi untuk memperoleh 

hasil yang seragam. Bahan baku es krim pada umumnya adalah susu sapi, karena susu 

sapi mengandung laktosa yang merupakan karbohidrat utama susu sapi, dan banyak 

orang yang alergi terhadap kandungan tersebut, sehingga banyak orang beralih ke susu 

nabati. Selain itu ada kelompok orang yang vegetarian, gaya hidup ini tidak 

mengkonsumsi daging, produk unggas, atau ikan dan produk turunannya seperti susu 

dan telur. Seorang vegetarian hanya makan biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran 

dan buah-buahan.  

           Asupan gizi nutrisi dari sumber pangan alami akan membuat sehat tubuh, 

memperpanjang 

mailto:jaelaniborneo@
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umur, dan banyak yang meyakini, dengan menjadi vegetarian orang lebih aman dari 

penyakit-penyakit mematikan, seperti jantung koroner dan stroke. Berdasarkan kondisi 

tersebut perlu adanya suatu produk rendah lemak dan bebas dari susu sapi sebagai 

alternatif makanan bagi vegetarian dan orang yang alergi susu sapi, salah satunya yaitu 

es krim nabati. Es krim nabati sebagai salah satu jenis es krim, merupakan makanan 

penutup beku yang memiliki karakteristik hampir mirip dengan es krim biasa, hanya 

saja perbedaannya adalah es krim nabati tidak menggunakan susu sapi sehingga 

kandungan lemaknya lebih rendah.Lemak yang digunakan dalam es krim nabati berasal 

dari lemak nabati, sehingga tidak menimbulkan kegemukan (obesitas). Salah satu 

alternatif bahan bakunabati dalam pembuatan es krim nabatiadalah susu jagung manis, 

kentang dan kacang merah.  

Susu jagung manis atau sari jagung manis adalahbahan baku yang aman 

dikonsumsi bagiorang yang alergi terhadap susu sapi.Secara teknis, susu jagung 

manisbukanlah susu seperti pada susu sapi,melainkan minuman yang terbuat dari 

sarijagung manis. Susu jagung manis jugamulai populer di kalangan vegetarian,karena 

bahan dasarnya yang berasal daritumbuhan. Oleh karena itu, es krimnabati yang 

berbahan baku susu jagungmanis dapat menjadi salah satu makananalternatif bagi 

penyuka es krim. Selainbahan baku utama dari nabati, bahanpembantu alami seperti non 

dairy cream,zat penstabil juga berasal dari bahannabati. 

Kentang mengandung banyak karbohidrat yang dapat mengentalkan adonan es 

krim karena seratnya membentuk jaringan atau molekul kecil yang dapat mengikat air 

yang banyak pada adonan es krim sehingga dapat mencegah terjadinya kristalisasi, serta 

mengandung protein yang dapat menstabilkan partikel-partikel emulsi minyak/air 

sehingga akan memperbaiki penampakan dan tekstur dari es krim. Pati kentang 

mengandung amilosa dan amilopektin dengan perbandingan 1:3. Dari tepung dan pati 

kentang, selanjutnya dihasilkan berbagai produk pangan olahan dengan beragam 

citarasa yang enak dan penampilan menarik. Kentang yang ditambahkan dalam 

pembuatan donat, menghasilkan donat yang sangat lembut. 

              Zat penstabil memiliki peranan sebagai penstabil dalam proses pencampuran 

bahan baku es krim, menstabilkan molekul udara dalam adonan es krim, dengan 

demikian air tidak akan mengkristal, dan lemak tidak akan mengeras. Zat penstabil juga 

bersifat mengentalkan adonan, disamping itu zat penstabil dapat membentuk selaput 
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yang berukuran mikro untuk mengikat molekul lemak, air, dan udara. Zat penstabil 

yang umum digunakan dalam pembuatan es krim dan frozen dessert lainnya adalah 

CMC (carboxymethil cellulose), gelatin, Naalginat, karagenan, gum arab dan pektin. 

Berbagai jenis zat penstabil ini diduga akan memberi pengaruh yang berbeda kepada 

mutu es krim. 

              Selain itu bahan pembantu lainnya yang tidak kalah penting adalah non dairy 

cream. Non dairy cream bisa dikatakan sebagai bahan pembantu es krim yang berfungsi 

untuk memberikan tekstur halus, mempertahankan mutu dalam penyimpanan karena 

menahan pengkristalan adonan es krim dan berkontribusi memberi rasa serta efek 

sinergis pada tambahan flavor yang digunakan. Disamping itu, penggunaan non dairy 

cream akan memperindah penampakan. Bila kandungan non dairy cream terlalu rendah, 

akan membuat kristal es lebih besar dan teksturn 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas es krim yang diberi 

penambahan penstabil nabati seperti kacang merah, jagung kuning dan kentang 

sehingga bisa menjadi alternative bagi konsumen yang menyukai es krim yang berasal 

dari bahan penstabil nabati (non dairy cream) agar tidak menghawatirkan masalah 

obesitas karena makan es krim. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan  

 Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain : susu bubuk full 

krim 1000 g, kentang 1 kg, jagung kuning 1 kg, kacang merah 1 kg, whipped cream 

1500 g, krimer 300 g, gula pasir 1500 g, telur 10 butir, air dan garam secukupnya.  

Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :mixer, refrigerator/freezer, 

cup, pisau, timbangan, panci pengukus, kompor gas, blender, panci, sendok pengaduk, 

dan termometer. 

Metode Penelitian  

Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam 

perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan tersebut sebagai berikut : 

Perlakuan T1 = bahan Penstabil jagung Kuning 

Perlakuan T2 = bahan penstabil Kentang  
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Perlakuan T3 = bahan Penstabil kacang merah 

Perlakuan T4 = bahan Penstabil kombinasi 50% jagung Kuning dan 50% Kentang 

Perlakuan T5 = bahan Penstabil kombinasi 50% jagung Kuning dan 50% Kacang Merah 

Perlakuan T6 = bahan Penstabil kombinasi 50% Kentang dan 50% Kacang merah 

Tempat dan Waktu  

Penelitian ini akan  dilaksanakan diLaboratorium Terpadu Uniska MAB Banjarmasin. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September  sampai dengan Desember 2016. 

Persiapan  

          Bahan-bahan yang akan digunakan disiapkan dan ditimbang berdasarkan takarannya. 

Demikian pula dengan alat-alat yang akan digunakan sudah disiapkan. 

Pelaksanaan  

Proses pembuatan es krim meliputi beberapa tahap, yaitu pencampuran bahan, pasteurisasi, 

homogenisasi, pematangan (aging), pembekuan dan agitasi, pengemasan, pembekuan, dan 

penyimpanan  (Syahputra, 2008). Proses pembuatan es krim yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1) Bahan penstabil kentang, kacang merah, jagung kuning dicuci, dikukus, lalu dikupas 

dan dihaluskan; 

2) Bahan-bahan kering dimasukkan ke dalam air matang sambil diaduk;  

3) Campuran dipasteurisasi LTLT pada suhu 650C selama 30 menit. 

4) Adonan diangkat, didinginkan sampai suam-suam kuku, kemudian dihomogenisasi 

selama 15 menit sambil memasukkan kentang, kacang merah atau jagung kuning 

halus atau kombinasinya sesuai perlakuan; lalu disimpan dalam refrigerator selama 

4 jam untuk proses aging;  

5) Adonan kemudian dikocok dengan mixer dan ditambahkan kuning telur yang telah 

dikocok sampai mengembang pada wadah aluminium yang disekelilingnya diberi es 

batu dan garam (dalam es krim maker). 

6) Adonan yang sudah mengembang kemudian dikemas dalam cup dan disimpan 

dalam freezer. 
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Diagram alir kegiatan penelitian selengkapnya disajikan pada Gambar 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Es Krim Penstabil nabati (Chan, 2008) 

 

Variabel  yangDiamati 

 Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

Pengukuran Kualitas (Overrun) 

 Pengembangan volume (overrun) yaitu kenaikan volume es krim karena udara 

yang membusa ke dalam campuran selama proses pembuihan dan pembekuan dengan 

rumus (Malaka dkk., 2011): 

% Overrun =
Volume es krim − volume campuran bahan

volume campuran bahan
 x 100% 

 

 

Susu bubuk + gula + whipped cream 

+ krimer + air matang 

kuning telur   
Homogenisasi 

Pasteurisasi LTLT 

Aging selama 4 jam atau lebih   

Es krim    

Pengemasan   

Mixer  / pengocokan adonan 

Pengukusan  

Kacang merah, 

jagung, Kentang 

dihaluskan   
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Uji Daya Leleh Es Krim (Ice Cream Melt Down Test) 

 Uji pelelehan es krim dilakukan dengan metode dari modifikasi Malaka, 

dkk.(2011)yaitu : es krim yang telah dikemas dalam kemasan es krim 100 ml yang telah 

dibekukan pada suhu -14oC selama 24 jam, kemudian dikeluarkan pada suhu kamar, dan 

diukur cairan yang meleleh setiap interval 10 menit sampai semua es krim meleleh.  

Uji  Organoleptik (Aroma, Warna, Tekstur dan Cita Rasa) 

 Penentuan uji kesukaan dan uji organoleptik terhadap aroma, warna, tekstur dan 

cita rasa es krim dilakukan terhadap 10 panelis dari mahasiswa. 

Aroma 

 
1  2    3      4             5                6 
 
Sangat tidak suka          Sangat suka 
 
 
Warna    
1                          2                              3                         4                             5                         6 
 
 
krem           Putih 

 
Tekstur  
 
1                           2                            3                         4                              5                         6 
 
 
Sangat Kasar          Sangat halus 
 
Cita Rasa 
1                          2                             3                         4                             5                          6 
 
 
Sangat Tidak  Enak                       Sangat enak 
 
 

Analisis Data  

Analisis yang dilakukan adalah analisis organoleptik berupa aroma, ( skala 1 

sangat tidak suka hingga 6- sangat suka) warna (skala 1-putih krem sampai 6-putih); 

tekstur (skala 1-sangat kasar sampai 6-sangat halus); dan cita rasa (skala 1-sangat tidak 

enak sampai 6-sangat enak). Analisis dilakukan di Laboratorium Terapan, Fakultas 

Pertanian, Universitas Islam Kalimantan, dengan menggunakan 20 panelis semi terlatih.  
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Dilakukan analisis ragam pada uji kesukaan, uji organoleptik (cita rasa, warna dan 

tekstur), Adapun untuk uji nilai overrun,dan daya leleh es krim. Jika berpengaruh nyata, 

maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multi Range Test (DMRT) 

Data yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan uji kehomogenan (Bartlett), 

apabila dalam uji kehomogenan tidak memenuhi asumsi, maka dilakukan transformasi 

hingga memenuhi asumsi. Apabila data telah homogen maka dilanjutkan dengan 

analisis ragam (Anova) dan apabila analisis ragam menunjukkan signifikasi, pengaruh 

perlakuan dilanjutkan dengan uji beda nilai tengah Duncan Multi Range Test (DMRT). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai Overrun 

 Overrun adalah jumlah peningkatan volume yang disebabkan karena masuknya 

udara ke dalam campuran es krim. Gelembung-gelembung udara yang terbentuk 

keberadaannya dapat dipertahankan karena diselubungi oleh lapisan-lapisan globula 

lemak dalam sistem emulsi. Tanpa adanya overrun, maka es krim akan berbentuk 

gumpalan massa yang berat dan tidak menarik untuk dimakan. Berdasarkan hasil 

pengukuran diperoleh nilai overrun seperti pada tabel 1.  

Tabel 1. Nilai overrun es krim perlakuan 

No Perlakuan Nilai Overrun (%) 

1 Bahan Penstabil jagung Kuning (T1) 71,66 a 

2 Bahan penstabil Kentang (T2) 92,34 c 

3 Bahan Penstabil kacang merah (T3) 73,56 a 

4 Bahan Penstabil kombinasi 50% 

jagung Kuning dan 50% 

Kentang (T4) 

82,72 b 

5 Bahan Penstabil kombinasi 50% 

jagung Kuning dan 50% Kacang 

Merah (T5) 

78,63ab 

6 Bahan Penstabil kombinasi 50% 

Kentang dan 50% Kacang 

merah (T6) 

86,17 b 

 

 Berdasarkan hasil analisis ragam diperoleh hasil bahwa bahan penstabil 

berpengaruh sangat nyata terhadap nilai overrun es krim (P<0,01). Nilai overrun 

berdasarkan data pada tabel 1 bahwa nilai overrun es krim yang dihasilkan pada tiap 

perlakuan tergolong baik karena angkanya berkisar antara 71,66% (T1) – 92,34% (T2). 
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Bahan penstabil jagung kuning tidak berbeda nyata dengan bahan penstabil kacang 

merah dalam nilai overrun nya. Namun berbeda untuk bahan penstabil yang 

dikombinasikan baik dengan jagung kuning maupun kacang merah.  

Overrun mencerminkan kemampuan pembuihan dan kemantapan buih yang 

berkaitan dengan penurunan tegangan permukaan pada sistem yang terdiri atas udara 

dan air, yang disebabkan absorbsi oleh molekul protein. Molekul protein yang fleksibel 

seperti beta-kasein dapat secara cepat mengurangi tegangan permukaan sehingga 

memberikan daya buih yang baik sedangkan protein globular yang terutama sebagai 

penyusun protein nabati sulit untuk mengurangi tegangan permukaan sehingga 

memberikan daya buih yang rendah (Sathe, 1982). 

 Penstabil Kentang memberikan nilai overrun yang terbaik, namun sebaliknya 

bahan penstabil jagung memberikan nilai overrun yang terendah.Kombinasi penstabil 

kentang–kacang merah mengimbagi nilai overrun bahan penstabil kentang saja. 

Menurut Widiantoko (2011) bahwa overrunyang baik overrunmencapai 80% dengan 

kadar lemak 12-14%. Adapun menurut SNI 01-3713-1995 untuk skala industri : 70 %  – 

80 % sedangkan skala rumah tangga :  30 % – 50 %. 

 Dilihat dari hasil uji DMRT ternyata Penstabil Kentang memberikan hasil yang 

terbaik hal ini disebabkan penstabil kentang : (1)membentuk serat untuk mengikat 

molekul air pada es krim sehingga viskositasnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak 

rendah, maka gelembung udara yang terbentuk bisa maksimal dan mencapai overrun 

yang maksimal (2) memberikan waktu pada stabilizer dan protein susu untuk mengikat 

air bebas, sehingga akan menurunkan jumlah air bebas. 

 

Daya Leleh 

Tingkat leleh dari es krim sangat mempengaruhi kualitas dari es krim itu sendiri. 

Es krim yang mudah meleleh ataupun yang terlalu keras tidak disukai oleh konsumen. 

Konsumen menginginkan es krim yang memiliki permukaan yang lembut namun tidak 

mudah lumer (Widiantoko, 2011). 

Es krim yang berkualitas tinggi tidak cepat meleleh saat dihidangkan pada suhu 

kamar.  Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh daya leleh (menit) seperti yang 

disajikan pada Table 2.  
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Tabel 2. Daya Leleh  es krim perlakuan 

No Perlakuan Daya Leleh (menit) 

1 Bahan Penstabil jagung Kuning (T1) 38 a 

2 Bahan penstabil Kentang (T2) 57 c 

3 Bahan Penstabil kacang merah (T3) 46 b 

4 Bahan Penstabil kombinasi 50% 

jagung Kuning dan 50% 

Kentang (T4) 

48 b 

5 Bahan Penstabil kombinasi 50% 

jagung Kuning dan 50% Kacang 

Merah (T5) 

44 b 

6 Bahan Penstabil kombinasi 50% 

Kentang dan 50% Kacang 

merah (T6) 

53 c 

 

 Daya Leleh  pelakuan antara 38 (T1) – 57 menit (T2). Penstabil kentang 

merupakan terbaik karena memiliki daya leleh yang paling lama yakni 57 menit namun 

tidak berbeda dengan perlakuan kombinasi 50% kentang dan 50% kacang merah (T6). 

Penstabil jagung merupakan yang terendah dengan nilai daya leleh sekitar 38 menit.  

Hal ini disebabkanbanyaknyakristal es yang menyebabkan es krim yang dihasilkan 

cepat meleleh. Adapunkombiasi penstabil kentang-kacang merah memperlambat daya 

leleh, es krim yang baik  lembut tapi tidak mudah meleleh. 

Kecepatan meleleh dan hal-hal yang mempengaruhinya antara lain (Widiantoko, 

2011) :  (1) Lambat meleleh, yaitu es krim tetap dalam keadaan semula setelah 

diletakkan pada suhu kamar selama beberapa waktu. Keadaan ini biasanya kurang 

disukai konsumen karena memberikan kesan banyaknya bahan padatan yang digunakan, 

juga mencerminkan pengolahan adonan yang tidak memadai (2)Cepat meleleh, 

disebabkan rendahnya bahan padatan yang digunakan. 

Kecepatan leleh juga dipengaruhi oleh kadar lemak yang terdapat dalam es krim, 

semakin tinggi kadar lemak es krim menyebabkan waktu leleh relatif lama. Menurut 

Glickman (1983), bahwa stabilizer yang digunakan dalam es krim berfungsi untuk 

memperbaiki stabilitas emulsi, meningkatkan kehalusan tekstur dan memperlambat 

melelehnya es krim saat disajikan. Peningkatan waktu leleh dipengaruhi oleh kadar 

lemak dimana makin tinggi kadar lemak maka waktu leleh makin tinggi. Berbeda pada 

perlakuan Na-alginat waktu leleh terjadi relatif cepat  disebabkan Na-alginat hanya 

mampu sebagai pengatur keseimbangan emulsi dengan cara daya ikat air dan 

perlindungan koloid.  
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Penambahan konsentrasi gelling agents yang tinggi maka akan menambah waktu 

pelelehan pada es krim. Hal ini sesuai dengan pendapat Champbell dan Marshall (1975), 

penambahan konsentrasi stabilizer yang tinggi akan menyebabkan pelelehan yang 

lambat. Selain konsentrasi stabilizer, emulsifier, bahan-bahan serta kondisi pemrosesan 

dan kondisi penyimpanan juga mempengaruhi waktu leleh 

 

Uji Organoleptik 

Berdasarkan hasil uji organoleptic diperoleh hasil seperti yang tersaji pada Tabel 

3.  

Table 3. hasil uji organoleptik es krim  

No Perlakuan Aroma Rasa Tekstur Warna 

1 Bahan Penstabil jagung Kuning 

(T1) 

3,56 3,83 3,22 4,63 

2 Bahan penstabil Kentang (T2) 3,64 3,95 3,35 4,34 

3 Bahan Penstabil kacang merah 

(T3) 

3,45 3,56 2,94 4,22 

4 Bahan Penstabil kombinasi 50% 

jagung Kuning dan 50% 

Kentang (T4) 

3,35 3,45 2,86 4,15 

5 Bahan Penstabil kombinasi 50% 

jagung Kuning dan 50% 

Kacang Merah (T5) 

3,47 3,52 3,14 4,21 

 

 

6 Bahan Penstabil kombinasi 50% 

Kentang dan 50% Kacang 

merah (T6) 

3,43 3,57 3,26 4,24 

 

Aroma 

 Berdasarkan uji Kruskal Wallis diperoleh hasil aroma es krim dari beberapa 

bahan penstabil nabati yang menunjukan hasil yang tidak menunjukan perbedaan yang 

mencolok. Hal ini memang memberikan keuntungan tersendiri bahwa aroma bahan 

penstabil nabati tidak menyebabkan aroma yang berbeda dan lebih menonjol bahan lain 

seperti krim, gula dan telur. Bahan penstabil nabati ini lebih cenderung fungsinya 

penstabil es krim yang tidak cepat cair, dan bukan merubah aroma.Hal ini sesuai 

pendapat Syahputra (2008) bahwa bahan penstabil biasanya senyawa hidrokoloid 

biasanya polisakarida yang bertujuan untuk mengentalkan atau menstabilkan es krim 

agar tidak cepat meleleh 
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Rasa 

Menurut Fennema dalam Sumardikan H. (2007) karakteristik zat penstabil yang 

digunakan tidak berbau, tidak beraroma, padat dan digunakan sebagai zat 

penstabil.Sehingga tidak berpengaruh pada rasa es krim jagung kuning manis. 

Syahputra (2008) menyatakan bahwa lemak dapat meningkatkan kehalusan es 

krim,karena lemak dapat memperkecilpembentukan kristal es pada saat pembekuan. 

Berdasarkan penelitian Masykuri (2009), pada konsentrasi karagenan 0,5% membuat 

body es krim semakin kurang kokoh karena persentase penstabil yang terlalu tinggi, ini 

sesuai dengan pendapat Arbuckle (1986) yang menyatakan bahwa body yang tidak 

kokoh karena konsentrasigula yang tinggi atau konsentrasi zat penstabil yang tinggi. 

Kondisi ini disebut cacat body yang lembab (body yang terlihat lembab dan basah). 

Menurut Belitz and Grosh dalam Sumardikan H.(2007) CMC dalam produk pangan 

seperti es krim dan yogurt berperan sebagai bahan pengikat air dan pembentuk gel 

sehingga tekstur yang dibentuk tampak 

Tekstur 

Tekstur yang diinginkan pada es krim adalah lembut,creamy dan 228omogeny. 

Sedangkan body yang diinginkan adalah firm dengan substansi padatan yang bersatu 

dalam bentuk buih/busa. Selanjutnya ketahanan es krim untuk tidak mudah meleleh 

akan sangat menentukan apresiasi konsumen (Arbuckle dan Marshall, 2000).Tekstur 

yang lembut juga dipengaruhi oleh bahan-bahan yang dicampurkan, pengolahan dan 

penyimpanan.Tekstur es krim bergantung dari ukuran, bentuk dan ukuran partikel 

padatan penyusun es krim. Tekstur yang ideal bagi es krim adalah tekstur yang sangat 

halus dan ukuran partikel padatan yang sangat kecil sehingga tidak terdeteksi dalam 

mulut (Widiantoko, 2011). 

Warna 

Dilihat dari segi warna, penstabil kentang memberikan warna putih, berbeda 

halnya dengan penstabil jagung kuning memberikan warna krem. Adapun kacang merah 

juga memberikan warna  krem gelap. Namun warna ini sebetulnya tidak sepenuhnya 

menjadi patokan karena bisa saja untuk es krip ini ditambahkan pewarna lain yang lebih 

smooth dan menarik sehingga tidak menjadi masalah apabila bahan penstabil nabati ini 

memberikan warna yang kurang menarik 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Penstabil kentang memberikan nilai overrun dan daya leleh yang lebih baik 

dibandingkan dengan bahan penstabil nabati jagung kuning maupun kacang 

merah. 

2. Kombinasi bahan penstabil nabati mampu meningkatkan kualitas overrun dan 

daya leleh es krim, tekstur dan rasa 

3. Bahan penstabil nabati tidak mempengaruhi terhadap aroma dan warna, namun 

mempengaruhi terhadap tekstur dan rasa es krim. 

Saran 

Bahan nabati kentang maupun kombinasi dengan bahan nabati jagung atau kacang 

merah dapat digunakan sebagai bahan penstabil es krim  
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