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ABSTRAK 

Kualitas Telur Asin asap sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah bahan 

pengasap, lama pengasapan, suhu pengasapan. Hal tersebut akan membuat telur asin 

asap akan lebih terasa khas asap, merata kematangannya serta dapat bertahan lama. 

Salah satu waktu yang digunakan dalam pembuatan telur asin asap adalah antara 42 – 

54 jam dengan suhu mencapai 80 oC.  Lama pengasapan dalam jangka waktu yang lama 

akan menyebabkan rasa asap pada telur akan terasa lebih pekat.  Untuk melihat kondisi 

telur asap yang tepat maka pengamatan organoleptic menjadi sangat penting dilakukan, 

disamping kesukaan konsumen akan produk telur asap yang dihasilkan karena ini tujuan 

produk pangan dihasilkan untuk disukai oleh konsumen. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Terapan, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kalimantan, dengan 

menggunakan 30 panelis semi terlatih.  Pengujian dilakukan pada uji kesukaan, uji 

organoleptik (cita rasa, warna dan tekstur). Untuk uji kesukaan Analisis yang dilakukan 

adalah analisis organoleptik berupa uji kesukaan (skala 1-sangat tidak suka sampai 6-

sangat suka) untuk melihat tingkat kesukaan panelis terhadap produk es krim kentang, 

juga uji organoleptik berupa warna (skala 1-putih krem sampai 6-putih); tekstur (skala 

1-sangat kenyal sampai 6-sangat lembek); dan cita rasa (skala 1-sangat pahit sampai 6-

tidak pahit). 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). 

Dari hasil uji fisik, kesukaan dan organoleptic dieroleh hasil bahwa Lama pengasapan 

berpengaruh terhadap nilai persentase penyusutan bobot telur selama pengasapan dan 

kedalaman kantung udara, warna kerabang telur, warna kuning telur,  tekstur, flavour, 

namun tidak mempengaruhi terhadap warna putih telur, rasa (taste), dan tebal kerabang 

telur. Lama pengasapan berpengaruh terhadap kesukaan, lama pengasapan 48-52 jam, 

telur asap lebih diminati konsumen karena baunya yang khas, kuning telur semakin 

kuning kemerahan dan teksturnya lebih kenyal serta rasanya tidak pahit. 

Kata Kunci : telur itik, lama pengasapan, kualitas fisik, organoleptic 

 

 

ABSTRACT 

Quality of Eggs Salty smokeD is strongly influenced by several factors such as smoker, 

fumigation, fuming temperature. This will make the salted eggs smoke will be more 

typical smoke, evenly maturity and can last long. One of the times used in the 

manufacture of smoked salted eggs is between 42 - 54 hours with temperatures reaching 

80 oC. Time length of smoked the long term will cause the smoke in the egg will feel 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

216 

 

more concentrated. To see the condition of the eggs of the right smoke then 

organoleptic observation becomes very important to do, besides the consumer's 

preference for the product of smoked egg produced because this purpose of food 

product is produced to be favored by consumers. The research was conducted at 

Applied Laboratory, Faculty of Agriculture, Islamic University of Kalimantan, using 30 

semi-trained panelists. Testing is done on favorite test, organoleptic test (taste, color and 

texture). For the favored test The analysis performed was organoleptic analysis of 

favorite test (1-very unlikely to 6-very like scale) to see panelist's favorite level of 

potato ice cream products, as well as organoleptic test of color (creamy 1-white scale to 

6- white); texture (1-very chewy to 6-very soft scale); and taste (1-very bitter scale to 6-

not bitter). The first data obtained by the homogeneity test (Bartlett), if in the 

homogeneity test does not meet the assumption, then transformed to meet the 

assumption. If the data is homogeneous then proceed with the analysis of the variety 

(Anova) and if the analysis of variance indicates the significance, the treatment effect is 

continued with the Duncan Multi Range Test (DMRT) middle difference test. The 

results of physical test, preferences and organoleptic results obtained that the duration of 

curing affect the percentage value of egg weight loss during smoked and depth of air 

sacs, eggshell color, egg yolk, texture, flavor, but does not affect the color of egg 

whites, taste ), and thick eggshell. The duration of curing affects the preferences, the 

length of fuming 48-52 hours, the smoked egg is more desirable for consumers because 

of its distinctive odor, the yolk is reddish yellow and the texture is more elastic and 

tastes not bitter. 

Keywords: duck egg, fuming length, physical quality, organoleptic 

 

 

PENDAHULUAN 

 Telur adalah hasil ternak yang memiliki nilai gizi yang cukup tinggi karena 

mengandung zat-zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia karena 

mengandung asam-asam amino yang lengkap dan seimbang, vitamin serta mineral dan 

memilki daya cerna yang tinggi. Disamping memiliki nilai kelebihan telur juga 

memiliki kekeurangan yaitu mudah rusak. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu 

tindakan sehingga masa simpannya dapat diperpanjang. Keadaan ini penting agar 

produksi telur yang dicapai dapat sampai ke konsumen dengan mutu yang masih baik 

dan bila perlu ada nilai tambah yang lain seperti rasa dan warna yang lebih menarik.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan dan 

pembusukan telur adalah dengan pengawetan pengasinan atau pembuatan telur asin. 

Pengasinan dapat dikombinasi dengan asap cair untuk meningkatkan umur simpan 

sekaligus memberikan cita rasa yang unik. Asap cair dapat digunakan sebagai bahan 

pengawet dikarenakan mengandung senyawaan hasil pirolisa yaitu kelompok fenol, 
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karbonil dan kelompok asam. Menurut Panagan dan Syarif (2009), kelompok fenol, 

karbonil dan kelompok asam secara simultan mempunyai sifat antioksidasi dan 

antimikroba. Asap cair berwarna kecoklatan dan beraroma khas asap yang tajam dan 

menyengat. Sehingga pemberian asap cair pada pembuatan telur asin juga akan 

menghasilkan cita rasa dan warna yang khas pada telur.  

Proses pengasapan pada telur merupakan salah satu cara untuk mengawetkan 

telur dalam jangka waktu yang lama karena pori-pori yang terdapat pada telur tertutup 

oleh asap yang bersifat mengawetkan. Akibat pengasapan diduga berpengaruh terhadap 

karakteristik kimia (air, protein, lemak, abu dan NaCl). Dengan adanya pengolahan telur 

asin lanjutan yaitu dengan proses pengasapan diharapkan dapat disukai serta dapat 

diterima oleh konsumen. 

Telur asap adalah proses lanjutan dari pengasinan telur. Perbedaan telur asin 

asap dengan telur asin rebus hanya pada proses akhir yaitu di rebus dan di asap. 

Pengasapan telur selama 12 jam yang dilakukannya juga menuntut sumber asap yang 

khas. ”Sebenarnya yang cocok untuk mengasap hanya kayu petai cina, batok kelapa, 

dan sekam. Dua yang pertama sulit sekali mencarinya, makanya kita pakai sekam. 

Kelebihan telur asin asap dibanding telur asin rebus adalah : Warna lebih 

menarik coklat kehitaman, bau amis pada telur asin hilang, berbau khas asap apalagi 

bila menggunakan arang batok kelapa baunya harum manis, tahan lebih lama + 1 bulan 

dibanding telur asin rebus yang hanya tahan 1 minggu. Selain itu telur asin yang diasapi 

dapat menghilangkan bau amis serta kadar air di dalam telur. 

Pengasapan dapat dilakukan setelah telur asin sudah dimasak terlebih dahulu 

(pengasapan 

metode dingin) atau pengasapan sekaligus pemasakan (pengasapan metode panas) 

(Ahmad, dkk  ,2016). Cara pengolahan telur dengan metode pengasapan dinilai dapat 

memberikan rasa yang unik dan spesifik (Widiastuti et al., 2012). Disamping itu, juga 

dapat memperpanjang masa simpan (Simanjuntak et al., 2013), sehingga dapat 

digunakan untuk kepentingan distribusi sampai ke pelosok daerah. Model pengasapan 

yang lazim digunakan adalah dengan berbahan dasar kayu, tempurung kelapa, atau 

bonggol jagung. Hingga saat ini produk telur  itik asap masih belum lazim dijumpai dan 

belum banyak penelitian mengenai produk ini. Oleh karena itu, penelitian tentang telur 

itik asap masih sangat diperlukan.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas organoleptic telur itik 

yang diasap dengan menggunakan lama pengasapan yang berbeda berbahan dasar batok 

kelapa dengan menggunakan sebuah oven yang dibuat mandiri.  

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan  

Telur bebek : 30 butir telur itik, 3 Kg bubuk bata merah, 0,25 Kg sendawa, 0,50 

Kg gula merah, 1 Kg Garam dapur, Abu gosok secukupnya, Air kapur secukupnya, dan 

serabut kelapa.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Ember plastik, Panci, Pengaduk, 

tungku pengasapan.  

Tempat dan Waktu  

Penelitian ini akan  dilaksanakan di  Laboratorium Terpadu Uniska MAB 

Banjarmasin. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari  sampai dengan Maret 

2017 

Metode Penelitian  

Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga 

perlakuan dan lima ulangan. Perlakuan tersebut sebagai berikut : 

Perlakuan T42 =  Lama Pengasapan 42 jam 

Perlakuan T48 =  Lama Pengasapan 48 jam 

Perlakuan T54 =  Lama Pengasapan 54 jam 

Pelaksanaan  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah oven berbahan aluminium 

dengan ukuran tinggi x panjang x lebar adalah 165 x 75 x 60 cm. Oven terbagi menjadi 

dua kompartemen, yaitu bagian bawah yang digunakan untuk tempat sabut dan kulit 

kelapa dan bagian atas yang digunakan untuk meletakkan telur dengan bantuan 5 buah 

rak yang tersusun vertikal. Kompartemen tersebut dihubungkan dengan sebuah pipa 

untuk menyalurkan panas yang dihasilkan dari kompartemen bagian bawah.  

Persiapan ini dilakukan berdasarkan petunjuk dari penelitian sebelumnya (Suradi 

et al., 2011). Persiapan Oven  pengasap diletakkan di ruangan terbuka untuk 

memperlancar proses pengapian. Sabut kelapa seberat 1,5 kg  dan kulit kelapa 1,5 kg 
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dimasukkan ke dalam kompartemen bawah lalu dibakar untuk menghasilkan bara api. 

Setelah bara api terbentuk, maka kompartemen ditutup. Ventilasi udara diatur agar bara 

api menyala semaksimal mungkin. Katup inlet pada kabinet pengasap dibuka 1/3 dan 

katup outlet dibuka ¼. Proses Pengasapan Penelitian ini menggunakan suhu: 120-

160°C. Suhu dapat dimonitor dengan baik melalui alat ukur yang berada di pintu oven 

(Darmadji, dan Triyudiana, 2006) 

Langkah Kerja Membuat Telur Asin Asap : 

1. Pilihlah telur bebek yang tidak retak dan bagus.  Telur Itik yang kurang dari 1 

minggu di kumpulkan. 

2. Seleksi telur Telur itik yang tersedia diseleksi dan dipisahkan dari telur yang retak 

atau rusak kemudian dicuci supaya bersih dari kotoran. Seleksi yang mudah 

adalah dengan mencelupkan telur tersebut kedalam gelas, yang tenggelam baik 

dan yang mengambang rusak. 

3. Pembungkusan telur dengan adonan Pembuatan adonan berupa bubuk abu 

gosok/tanah liat dan garam (3 : 1) dengan air secukupnya sampai berbentuk pasta 

sehingga telur mudah menempel. Bungkus telur satu persatu dengan merata dan 

betul-betul terbungkus setebal + 1/5 cm. Susun telur tersebut dan taburi dengan 

abu gosok hingga berlapis-lapis (Astawan, 2009; Ali (1992) 

4. Pemeraman Simpan selama 12 hari di tempat teduh dan terbuka 

5. Pencucian Cuci kembali telur untuk melepas adonan yang melekat hingga bersih 

dan lakukan pengelapan hingga kering. 

6. Peletakan pada rak pengasapan Telur yang bersih dan kering diletakkan di rak-rak 

telur dengan bagian tumpul di atas 

7. Pengasapan Masukkan rak telur pada alat pengasapan secara tersusun selama + 8 

jam, setiap dua hingga tiga  jam di lakukan pergantian, rak telur yang di atas di 

taruh di bawah, yang di bawah di taruh di atasnya. 

8. Pengelapan Setelah + 42-54 jam telur dikeluarkan dari pengasapan dan segera 

lakukan pengelapan biar jelaga yang ada diatas telur dapat dibersihkan. Telur asap 

akan berwarna coklat kehitaman hasil dari warna jelaga. 
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Variabel  yang Diamati 

 Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : Bobot telur sebelum 

pengasapan, Bobot telur setelah pengasapan, ketinggian rongga udara, tebal kerabang 

telur.  

Uji  Kesukaan & Uji Organoleptik (Warna, Tekstur dan Cita Rasa) 

 Penentuan uji kesukaan dan uji organoleptik terhadap warna, tekstur dan cita 

rasa es krim dilakukan terhadap 30 panelis dari mahasiswa. 

Uji Kesukaan 

 

1       2            3                4             5          6 

Sangat tidak suka                              Sangat suka 

 

Uji Organoleptik 

Warna Kerabang telur   

 

1       2            3                4             5          6 

Hitam pekat                                            Coklat tipis 

 

Warna Putih telur   

 

1       2            3                4             5                     6 

Putih krem                            Putih 

 

Warna Kuning telur   

 

1       2            3                4             5           6 

Kuning Kemerahan                                        Kuning Pucat 

 

Tekstur  

 

1       2            3                4             5          6 

Sangat Kenyal                 Sangat lembek 
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Bau (flavour) khas asap 

 

1       2            3                4             5           6 

Sangat Kuat                        sangat tidak terasa 

     

 

Rasa 

 

1       2            3                4             5           6 

Sangat pahit                         tidak terasa pahit 

 

Analisa Data  

Analisis yang dilakukan adalah analisis organoleptik berupa uji kesukaan (skala 

1-sangat tidak suka sampai 6-sangat suka) untuk melihat tingkat kesukaan panelis 

terhadap produk telur asin asap, juga uji organoleptik berupa 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 30 

panelis semi terlatih.  Dilakukan analisis ragam pada uji kesukaan, uji organoleptik 

(warna kerabang telur, warna putih telur, warna kuning telur, tekstur, bau dan rasa) 

(Kartika dkk., 1989).  

Unuk data bobot telur setelah pengasapan, rongga udara setelah pengasapan, 

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) (Steel, dan 

Torrie. 1993). Adapun untuk data kesukaan dan organoleptic digunakan uji Kruskal 

Wallis (Soekarto, 1998).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Pengasapan 

 Bahan asap yang digunakan adalah sabut kelapa yang sudah kering ditambah 

dengan bagian kulit kelapa yang kadar airnya masih berkisar 40-45 untuk memperlama 

asap yang keluar aagar bahan yang digunakan lebih awet. Peletakannya berselang 

seling. Pada bagian bawah sabut asap kering, selanjutnya sabut kulit kelapa. Bahan yang 

disipakan harus memenuhi waktu pengasapan minimal 48 jam. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sabut kelapa dan kulit luar kelapa sebagai bahan pengasapan telur asin asap 

 

Alat pengasapan terbuat dari besi stainless steel agar tahan lama, dan terbagi atas 

tiga bagian yakni : 1. Wadah pembakaran tempat menampung sabut kelapa dan kulit 

kelapa 2. Ruang yang berisi rak-rak telur  yang akan diasap 3. Tungku tempat keluarnya 

asap. Adapun penampakan alat pengasap ini disajikan pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Ruang pembakaran tempat  sabut dan kulit kelapa dibakar dan rak 

pengasapan telur 
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Pada ruang pembakaran ini terdapat wadah yang bisa dipindahkan (keluar 

masuk) untuk menambahkan sabut kelapa dan kulit kelapa apabila sudah habis.  

 

     

 

 

 

 

Gambar 3. Alat Pengasapan telur asin asap tampak depan dan samping 

 

Pada ruang pembakaran ini dilengkapi rak rak pengasapan telur. Adapun 

penampakan secara lengkap alat pengasapan ini bisa dilihat pada gambar 3. 

 Untuk cerobong asap memang ditambahkan dengan paralon agar asap yang 

terkena ondensasi (pendinginan) cairannya tidak masuk kedalam lagi karena akan 

membasahi telur dan tempat pembakaran. Disamping itu agar tidak mengotori asap 

rumah. 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses  pembuatan telur asin asap 

 

 Sebetulnya proses ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah pembuatan 

telur asinnya selama 12 hari (Kastaman, dkk., 2005) dan tahap kedua adalah pembuatan 

telur asapnya. Pada perlakuan ini dibedakan lamanya pengasapan yakni  42, 48 dan 54 

jam. Masing –masing perlakuan menempati rak yang berbeda. Tiap 3 jam dilakukan 

pembalikan telur agar asap yang masuk bisa merata. 
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Pengaruh Lama Pengasapan Terhadap Kualitas Fisik, Kesukaan  dan 

Organoleptik 

 Berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis (pada lampiran 3) dinyatakan bahwa lama 

pengasapan berpengaruh nyata terhadap kualitas organoleptik. 

Tabel 1. Rata-rata nilai Organoleptik Kualitas Telur Asin Asap dengan Lama 

Pengasapan yang Berbeda 

No Variabel yang diuji 
Perlakuan 

P42 P48 P54 

1 Bobot awal (g) 74,50 72,62 70,70 

2 Bobot telur setelah 

pengasapan (g) 

71,86 a 70,49 a 68,25 b 

3 Penyusutan bobot 

telur selama 

pengasapan (%) 

2,64 a 3,02 a 3,59 b 

4 Rongga udara telur 

asin asap (mm) 

10,01 a 10,85 b 10,92 b 

5 Tebal kerabang (mm) 0,47  0,48  0,52  

6 Kesukaan 4,40 a 5,40 b 5,10 b 

7 Warna Kerabang 

telur asin asap 

3,70 a 3,70 a 4,00 b 

8 Warna Putih Telur 2,80  2,40  2,30  

9 Warna Kuning Telur 3,50 a 3,70 a 3,10 b 

10 Bau 2,80 a 1,80 b 1,40 b 

11 Rasa 4,10 5,00 5,30 

12 Tekstur 2,95 a 2,80 a 2,50 b 

 

1. Bobot sebelum dan setelah Pengasapan 

   Bobot telur awal sebelum penelitian berkisar antara 70,7 gram hingga 74,5 

gram. Bobot telur mengalami pengurangan selama  pengasapan, hal ini diakibatkan 

menguapnya komponen cairan yang ada pada telur seperti putih telur encer  akibat 

perubahan suhu selama penyimpanan, pembuatan telur asin dan pengasapan (Hintono, 

1995). Rata-rata persentase penyusutan bobot telur selama pengasapan adalah 2,64%-

3,59%.  Persentase penyusutan bobot telur terendah pada lama pengasapan  42 jam, 

kemudian meningkat hingga pada lama pengasapan 54 jam (3,59%) 

2. Uji Kesukaan 

Berdasarkan hasil pengujian panelis semi terlatih, terhadap uji kesukaan telur 

asin asap pada perlakuan lama pengasapan yang berbeda, diperoleh hasil bahwa lama 
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pengasapan berpengaruh terhadap tingkat kesukaan. Pada tabel 1 tersaji bahwa pada 

lama pengasapan 48 jam ternyata panelis paling suka dengan telur asap yang dihasilkan, 

namun pada pengasapan 54 jam tidak berbeda dengan pengasapan 48 jam, tapi berbeda 

dengan lama pengasapan 42 jam. Diduga bahwa lama pengasapan 48 jam memberikan 

semua preperensi yang sesuai dengan keinginan panelis.  

3. Warna Kerabang Setelah Pengasapan 

Dilihat dari warna kerabang telur setelah pengasapan, terlihat bahwa semakin lama 

pengasapan maka warna kerabangnya menjadi lebih gelap (skore 4,0). 

 

    

 

 

 

Gambar 7. Kondisi kerabang telur Asap pada perlakuan lama pengasapan yang berbeda 

 

 Adapun pada lama pengasapan 42 dan 48 jam tidak menunjukan perbedaan dari 

warna kerabang telur asapnya (Skore 3,70), namun tetap hitam kecoklatan namun 

sedikit lebih tipis dibandingkan lama pengasapan 54 jam. Asap ini merupakan 

komponen hasil pembakaran yang menyebabkan warna kerabang telur menjadi lebih 

gelap. 

4. Warna Kuning Telur 

     

 

 

 

 

Gambar 8. Kondisi kuning telur Asap pada perlakuan lama pengasapan yang berbeda 
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 Warna kuning telur semakin lama pengasapan semakin menunjukan warna 

kuning kemerahan. Pada lama pengasapan 42 dan 48 jam menjukan warna kuning telur 

yang tidak berbeda, namun pada pengasapan menunjukan wakna kuning yang lebih 

kemerahan. Hal ini diduga kuning telur semakin masir dan semakin terlihat minyak 

yang keluar dari kuning telur akibat pemanasan pada saat pengasapan (Listya, 2008). 

5. Warna Putih Telur 

 Warna putih telur untuka lama pengasapan telur 42, 48 dan 54 jam tidak 

menunjukan perbedaan, semuanya cenderung mengarah ke putih krem. Perubahan 

warna putih telur ini diduga akibat penetrasi asap yang masuk ke putih telur kental 

melalui pori-pori kerabang telur. Baik sedikit atau lama pengasapan tidak secara drastis 

merubah warna putih telur namun terlihat putih telurnya menjadi agak kusam. Diduga 

ini adalah komponen asap yang bereaksi dengan putih telur kental. 

6.Bau (Flavour) 

Berdasarkan hasil uji panelis tentang bau (flavour) terlur asin asap, diperoleh 

hasil ahwa semakin lama waktu pengasapan berdampak pada bau khas telur asap 

semakin tercium. Hal ini bisa  dimaklumi bahwa asap yang dihasilkan pada 

pembakaran, masuk kedalam bagian dalam telur melalui pori-pori kerabang telur dan 

menempel pada bagian dalam telur baik putih dan kuning telur. Senyawa kimia utama 

yang terdapat di dalam asap antara lain adalah asam formiat, asetat, butirat, kaprilat, 

vanilat dan asam siringat, dimetoksifenol, metil glikosidal, furfural, metanol, etanol, 

asetaldehid, diasetil, aseton dan 3,4 benzipiren (Soeparno, 2005). Fretheim et al., (2008) 

dalam Darmaji (2009) menyatakan asap cair memiliki senyawa fenol yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri, selain itu dalam asap cair juga terdapat urotropin 

sebagai turunan dari piridin dan senyawa pirolignin yang juga berperan menghambat 

pertumbuhan bakteri (Nursiwi, dkk. 2013). 

 

7. Rasa (Taste) 

 Dilihat dari hasil pengujian sampel telur asin asap ternyata rasanya tidak 

dipengaruhi oleh lamanya pengasapan. Dari ketiga perlakuan ternyata rasanya tidak 

terasa pahit. Hal ini menunjukan bahwa sampai lama pengasapan 54 jam ternyata tidak 

mempengaruhi rasa sehingga konsumen tidak merasa terganggu dengan rasa telur asap 
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yang tidak pahit. Tranggono et al. (1996) melaporkan penelitian terhadap kadar total 

fenol asap cair kayu jati, lamtorogung, tempurung kelapa, mahoni, kamper, bangkirai, 

kruing dan glugu hasilnya menunjukkan bahwa kandungan total fenol dari bahan 

tersebut berkisar antara 2,0- 5,13 % atau 21.000-51.300 mg/kg. 

8.Tekstur 

 Berdasarkan hasil uji organoleptic tentang tekstur, ternyata lama pengasapan 

berpengaruh terhadap tekstur telur asin asap.  Lama pengasapan 42 dan 48 jam  tidak 

menunjukan perbedaan terhadap tekstur, namun berbeda untuk lama pengasapan 54 jam 

dimana teksturnya lebih kenyal dibanding perlakuan keduanya. Peningkatan kekenyalan 

ini disebakan pada pengasapan terjadi proses pemanasan dimana komponen air yang 

ada pada telur mengalami proses penguapan (Kusumawati, dkk., 2012). Hal ini bisa 

disinkronkan dengan pengurangan bobot telur (2,64%-3,59%) setelah pengasapan dan 

semakin lebar kantong udara telur yang telah mengalami proses pengasapan (10,01 – 

10,92 mm). 

 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Lama pengasapan berpengaruh terhadap nilai persentase penyusutan bobot telur 

selama pengasapan dan kedalaman kantung udara, warna kerabang telur, warna 

kuning telur,  tekstur, flavour, namun tidak mempengaruhi terhadap warna putih 

telur, rasa (taste), dan tebal kerabang telur. 

2. Lama pengasapan berpengaruh terhadap kesukaan, lama pengasapan 48-54 jam, 

telur asap lebih diminati konsumen karena baunya yang khas, kuning telur 

semakin kuning kemerahan dan teksturnya lebih kenyal serta rasanya tidak 

pahit. 

Saran 

Untuk memperoleh telur asin asap sebaiknya dilakukan pengasapan 48-54 jam 

agar diperoleh telur asin asap yang disukai baik dari segi rasa, tekstur, aroma dan warna 

kuning dan putih telurnya. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kesuburan tanah lahan 

usahatani padi sawah di Kabupaten Tanah bumbu dengan cara melakukan analisis  

tanah di lahan tersebut terhadap variable pH tanah, N (%), kation dapat ditukar K,Ca, 

Mg dan P bray serta 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 2 titik 

sampel yang selalu ditanami padi baik varietas lokal maupun varietas unggul terdiri dari 

2 kantong tanah masing-masing berisikan  ± 0,5 kg tanah.  Sehingga terdapat 8  kantong 

tanah (Gambar 2) di empat kecamatan di wilayah lahan sawah Kabupaten Tanah 

Bumbu. Masing-masing Kantong tanah diperuntukkan 5 variabel.  Sehingga total 

berjumlah 40 buah satuan pengamatan. kemudian dianalisis di laboratorium 

Berdasarkan hasil survei dan analisis laboratorium tentang status kesuburan tanah di 

lahan usahatani padi sawah Kabupaten Tanah Bumbu baik dari aspek Kemasaman, 

kapasitas Tukar Kation dan Phospor tersedia dapat disimpulkan bahwa kesuburun tanah 

nya tergolong kurang subur dengan sifat fisik di dominasi jenis Tanah Liat. 

Kata Kunci :  Status kesuburan tanah,  Lahan usahatani,  padi sawah 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the soil fertility status of paddy farming land at 

Tanah Bumbu Regency by doing soil analysis on the soil to soil pH variable, N (%), 

cation can be exchanged K, Ca, Mg and P bray and soil texture . The method used in 

this research is survey method and laboratory analysis. Determination of soil sample is 

done by random in paddy farming land. The number of samples of each sub-district is 2 

sample points which are always planted with rice both local varieties and superior 

varieties consisting of 2 pockets of soil each containing ± 0.5 kg of soil. So there are 8 

bags of land (Figure 2) in four sub-districts in the Tanah Bumbu Regency. Each ground 

pocket is 5 variables. So the total number of 40 units of observation. then analyzed in 

the laboratory.Based on the results of the survey and laboratory analysis of the soil 

fertility status in paddy land  farming area of Tanah Bumbu Regency both from the 

aspect of acidity, Kation and Phospor exchange capacity available can be concluded that 

its land subsidence is less fertile with physical properties in the dominance of Clay type. 

Keywords:  Soil fertility status,  Paddy Farming land 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki berbagai jenis lahan sawah guna 

menghasilkan tanaman padi, yaitu sawah irigasi teknis, irigasi sederhana, tadah hujan, 

pasang surut dan lebak, dimana  jumlah luas tanam 17.800 ha dengan  total produksi 

83.627 ton.  Sementara dari padi ladang hanya 5.315 ha dengan jumlah produksi 16.068 

ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu.  2015).  Jika dilihat dari 

produktivitas padi di Kabupaten Tanah Bumbu rata-rata padi sawahnya sebesar 4,72 ton 

per hektar, sementara padi ladangnya hanya 3,02 ton per hektar.  Produktivitas ini masih 

jauh lebih rendah dari rata-rata produktivitas nasional.  Menurut Tim Faperta Uniska 

dan Bank Indonesia Banjarmasin (2009) rata-rata varietas unggul produktivitasnya 5,2 

ton per hektar, sedang varietas lokal  rata-rata 3,18 ton per hektar. 

 Produksi padi salah satunya ditentukan oleh 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 belum diperoleh 

informasi mengenai status kesuburan tanah di lahan usahatani padi di Kabupaten Tanah 

bumbu secara akurat.  Sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kesuburan tanah lahan 

usahatani padi sawah di Kabupaten Tanah bumbu dengan cara melakukan analisis  

tanah di lahan tersebut.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan  luaran 

baik untuk rekomendasi pengelolaan lahan usahatani di Kabupaten tanah bumbu Selain 

itu juga untuk proseding, jurnal penelitian  maupun buku ajar pada mata kuliah 

Pengantar Ilmu lahan, Dasar-dasar Pemupukan dan Dasar-dasar Budidaya Tanaman di 

Fakultas Pertanian Uniska. 
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METODE PENELITIAN 

 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang wilayah 

Kecamatannya merupakan sentra-sentra penghasil padi dan bukan sentra produksi padi ; 

Kecamatan Kusan Hilir (KHL), Kecamatan Kusan Hulu (KHU) , Angsana (ANG)  dan  

Batulicin (BLC).  Pelaksanaan direncanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu mulai bulan  

September 2017  sampai Desember 2017. 

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 di 4 Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. 

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 2 titik sampel yang 

selalu ditanami padi baik varietas lokal maupun varietas unggul terdiri dari 2 kantong 

tanah masing-masing berisikan  ± 0,5 kg tanah.  Sehingga terdapat 8  kantong tanah 

(Gambar 2) di empat kecamatan di wilayah lahan sawah Kabupaten Tanah Bumbu. 

Masing-masing Kantong tanah diperuntukkan 5 variabel.  Sehingga total berjumlah 40 

buah satuan pengamatan.   Satu titik sampel tanah diambil dari komposit beberapa 

galian tanah sebagaimana Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Denah pengambilan sampel tanah 
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Gambar 2.  Sampel Tanah 

Analisis Data 

 Guna mengetahui status kesuburan tanah di lahan usahatani padi Kabupaten 

Tanah Bumbu tahapan analisis yang dilakukan adalah : 

a.  Mengambil sampel tanah di lahan persawahan 

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 guna mengambil kesimpulan tentang status 

kesuburan tanah dengan  Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah      

     (Pusat Penelitian Tanah Bogor.  1983), dapat di lihat Tabel 2. 

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 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil Analisis Sifat Kimia Tanah 

pH Tanah  

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

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

hasil analisis laboratorium (Tabel 5), lahan padi sawah di Kabupaten Tanah Bumbu  

menunjukkan pH  tanah (pH H20) rata-rata 4,94 tergolong masam, sedangkan pH(pH 

KCl) 3,75 tergolong sangat masam.  

 

Tabel 5.  Hasil analisis laboratorium terhadap Tingkat Kemasaman Tanah (pH) 

               Di lahan persawahan Kabupaten Tanah bumbu 

N0 Sampel pH H2O pH KCL 

1  Kecamatan Kusan Hilir (KHL 1) 4,52 3,46 

2  Kecamatan Kusan Hilir (KHL2) 4,93 3,82 

    

3 Kecamatan Batulicin (BLC 1) 5,90 4,46 

4 Kecamatan Batulicin (BLC2) 3,66 3,96 

    

5 Kecamatan Kusan Hulu (KHU1) 5,12 3,75 

6 Kecamatan Kusan Hulu (KHU2) 4,86 3,39 

    

7 Kecamatan Angsana (ANG1) 5,37 3,55 

8 Kecamatan Angsana (ANG2) 5,14 3,61 

 Rata-rata 4,94 3,75 

 
Kriteria Masam 

Sangat 

masam 

 

 Tabel 5 ini memperlihatkan pH tanah Kabupaten Tanah Bumbu rata-ratanya 

sedikit lebih rendah kalau dibandingkan dengan lahan persawahan tadah hujan  di 

Kabupaten Tapin yaitu rata-rata 5,05 (Ari Jumadi K ; Ana Zuraida; Arif Hidayatullah   

2016).  

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 : 
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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.  

3) Mempengaruhi perkembangan mikro organisme.  Bakteri nitrifikasi hanya dapat 

berkembang dengan baik pada pH lebih dari 5,5. 

 

Nitrogen (N) 

 Hasil analasis terhadap kandungan nitrogen di lahan persawahan Kabupaten 

Tanah Bumbu (Tabel 6) menunjukkan rata-rata kandungan N sebesar 0,17 % tergolong 

rendah  dengan kisaran antara 0,08 % – 0,27 %.  Jika dibandingkan dengan lahan 

persawahan tadah hujan Kabupaten Tapin menurut penelitian  Ari Jumadi K, Ana 

Zuraida dan Arif Hidayatullah  (2016),   rata-rata kandungan Nitrogen (%) kedua 

kabupaten ini ternyata sama persis yaitu 0,17 % dan sedikit lebih rendah dibanding 

lahan pasang surut Kabupaten Tanah Laut yaitu 0,18 % (Ari Jumadi K dan Ana Zuraida 

(2017) .  Menurut Henry D.Foth  (1998),  bahan organik tanah mempunyai 5 %  

kandungan nitrogen. 

 

Tabel 6.  Hasil analisis laboratorium terhadap kandungan Nitrogen (%)  Di lahan    

    persawahan Kabupaten Tanah Bumbu 

N0 Sampel 
N 

(%) 

1  Kecamatan Kusan Hilir (KHL 1) 0,27 

2  Kecamatan Kusan Hilir (KHL2) 0,27 

   

3 Kecamatan Batulicin (BLC 1) 0,22 

4 Kecamatan Batulicin (BLC2) 0,16 

   

5 Kecamatan Kusan Hulu (KHU1) 0,15 

6 Kecamatan Kusan Hulu (KHU2) 0,08 

   

7 Kecamatan Angsana (ANG1) 0,10 

8 Kecamatan Angsana (ANG2) 0,10 

 Rata-rata 0,17 

 Kriteria rendah 

 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

237 

 

Kandungan Phospor (P Bray) 

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

Kabupaten Tanah Bumbu (Tabel 7) menunjukkan rata-rata P Bray 4,86 (ppm P)  

tergolong sangat rendah.    Kisaran  P Bray  di Kabupaten ini antara 1,07 (ppm P) – 

16,03 (ppm P).  Menurut  Sarwono Hardjowigeno (1989),  unsur P diambil tanaman 

dalam bentuk H2PO4
- dan HPO4

--.  Dalam keadaan masam (pH rendah) unsur P yang 

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

tanaman.   

Kabupaten Tanah Bumbu rata-rata kandungan phospornya hampir sama dengan 

lahan persawahan pasang surut di kabupaten Tanah Laut yaitu 6,97 (ppm P) yang juga 

tergolong sangat rendah (Ari Jumadi K dan Ana Zuraida.  2017). 

 

Tabel 7.  Hasil analisis laboratorium terhadap kandungan Phospor (P Bray) Di lahan 

     persawahan Kabupaten Tanah Bumbu 

N0 Sampel 
P Bray 

(ppm P) 

1  Kecamatan Kusan Hilir (KHL 1) 3,83 

2  Kecamatan Kusan Hilir (KHL2) 3.39 

   

3 Kecamatan Batulicin (BLC 1) 1,37 

4 Kecamatan Batulicin (BLC2) 1,16 

   

5 Kecamatan Kusan Hulu (KHU1) 1,07 

6 Kecamatan Kusan Hulu (KHU2) 9,36 

   

7 Kecamatan Angsana (ANG1) 2,66 

8 Kecamatan Angsana (ANG2) 16,03 

 Rata-rata 
 

4,86 

 Kriteria Sangat rendah 

 

Kapasitas Tukar Kation 

 Kapasitas Tukar kation adalah kemampuan unsur unsur hara Kalium (K), 

Natrium (N), Kalsium (Ca)  dan Magnesium (Mg) dalam bentuk kation dapat ditukar 

(dd) pada misel tanah. Hasil analisis terhadap kapasitas tukar kation di lahan 

persawahan Kabupaten Tanah Bumbu (Tabel 8) menunjukkan, rata-rata baik Kdd  0,17 

(cmol(+)/kg), rata-rata Nadd 0,29 (cmol(+)/kg) maupun rata-rata Cadd 4,97  
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(cmol(+)/kg),tergolong rendah, kecuali rata-rata Mgdd(cmol(+)/kg) yang tergolong 

tinggi.  

 

Tabel 8.  Hasil analisis laboratorium terhadap Kapasitas Tukar Kation  Di lahan      

    persawahan Kabupaten Tanah Bumbu 

 

N0 Sampel 
Kdd 

(cmol(+)/kg 

Nadd 

(cmol(+)/kg 

Cadd 

(cmol(+)/kg 

Mgdd 

(cmol(+)/kg 

1 
 Kecamatan Kusan Hilir 

(KHL 1) 

0,303 0,693 7,489 7,407 

2 
 Kecamatan Kusan Hilir 

(KHL2) 

0,220 0,648 9,569 8,839 

      

3 
Kecamatan Batulicin 

(BLC 1) 

0,162 0,301 3,204 11,024 

4 
Kecamatan Batulicin 

(BLC2) 

0,141 0,035 2,534 3,957 

      

5 
Kecamatan Kusan Hulu 

(KHU1) 

0,191 0,180 9,318 3,474 

6 
Kecamatan Kusan Hulu 

(KHU2) 

0,158 0,081 3,739 1,036 

      

7 
Kecamatan Angsana 

(ANG1) 

0,091 0,067 1,997 2,295 

8 
Kecamatan Angsana 

(ANG2) 

0,092 0.092 1,859 2,074 

 Rata-rata 0,17 0,29 4,97 5,01 

 Kriteria Rendah Rendah Rendah Tinggi 

 

 

 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 .  Jika unsur-unsur hara dalam keadaan terikat atau 

terjerap dalam misel tanah maka akan sulit akar tanaman meyerap unsur tersebut. 

Unsur kalium di dalam tanah termasuk unsur hara essensial untuk tanaman, 

diserap  dalam  bentuk  ion K+.  Menurut Sarwono Hardjowigeno (1989) unsur K 
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berasal dari mineral primer tanah (feldspar, mika) untuk tanaman berfungsi 

mengaktifkan enzim, pembentukan pati.  Unsur ini tidak merupakan unsur penyusun 

jaringan tanaman.  Kekurangan unsur K pada tanaman menurut Saifuddin Sarief (1985) 

umumnya menunjukkan gejala-gejala seperti bercak-bercak dan atau keriput pada daun.  

Bercak-bercak ini meliputi seluruh permukaan daun kecuali pada tulang tengah, 

selanjutnya daun mengering. 

 Natrium pada pertumbuhan tanaman tidak begitu jelas pengaruhnya.  Walaupun 

demikian, salah satu pengaruh yang jelas diketahui adalah meningkatkan kandungan air 

dalam tanaman.  Yaitu banyaknya air yang dapat dipegang per unit berat kering pada 

jaringan daun.  Oleh sebab itu dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 

peristiwa kekeringan.  Dengan terjadinya kekurangan Natrium, keadaannya akan 

sebaliknya dari yang disebutkan di atas (Sarief,E.S.  1985). 

 Kandungan Ca dapat di tukar yang rendah ini di duga disebabkan oleh pengaruh 

pH tanah.  Menurut F.P.Gardner ; R.B.Perce ; R.L. Mitchell (1991), kebanyakan unsur 

hara tersedia pada nilai pH antara 6,0 – 7,0.  Sementara nilai pH Kabupaten Tanah 

Bumbu  rata-rata 4,94. 

 Unsur hara Mg bagi tanaman termasuk unsur hara essensial (makro nutrient).  

menurut F.P.Gardner ; R.B.Perce ; R.L. Mitchell (1991), Mg merupakan bagian dari 

molekul klorofil suatu activator enzim-enzim fotosintesis serta respirasi dan diperlukan 

untuk sintesis protein 

 

 Hasil Analisis Sifat Fisik Tanah 

 Hasil analisis terhadap tekstur tanah di lahan persawahan Kabupaten Tanah 

Bumbu cukup bervariasi (Tabel 9).  Di lihat dari sebaran per kecamatan, dari empat 

kecamatan yang diambil sampel hanya Kecamatan Kusan Hilir yang didominasi 

golongan Liat.  Demikian juga dengan Kecamatan Angsana di dominasi jenis lempung.  

Sementara dua kecamatan lainnya Kusan Hulu dan Batulicin bervariasi yaitu jenis liat, 

liat berlempung dan  Lempung berliat. 
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Tabel 9.  Tekstur Tanah (Sifat fisik ) di lahan Persawahan Kabupaten Tanah    

    Bumbu 

No Kecamatan/sample 
Tekstur (%) Tekstur Tanah 

Pasir Debu Liat 

1  Kecamatan Kusan Hilir  (KHL 

1) 

26,55 25,15 48,30 Liat 

2 Kecamatan Kusan Hillir  

(KHL2) 

22,30 26,54 51,16 Liat 

3 Kecamatan Batulicin  (BLC1) 16,06 34,45 49,50 Liat 

4 Kecamatan Batulicin   (BLC2) 41,53 20,29 38,17 Lempung berliat 

5 Kecamatan Kusan Hulu  ( 

KHU1) 

10,72 38,01 47,12 Liat 

6 Kecamatan Kusan Hulu  

(KHU2) 

9,361 51,33 38,85 Liat Berlempung 

7 Kecamatan Angsana   (ANG1) 22,64 49,86 27,50 Lempung 

8 Kecamatan Angsana   (ANG2) 25,57 48,57 25,86 Lempung 

 

Menurut  Henry D.Foth  (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 

unsur 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. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil survei dan analisis laboratorium tentang status kesuburan 

tanah di lahan usahatani padi sawah Kabupaten Tanah Bumbu baik dari aspek 

Kemasaman, kapasitas Tukar Kation dan Phospor tersedia dapat disimpulkan bahwa 

kesuburun tanah nya tergolong kurang subur dengan sifat fisik di dominasi jenis Tanah 

Liat. 
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Saran – saran 

 Berdasarkan hasil analisis maka guna meningkatkan kesuburan tanah di lahan 

usahatani padi sawah Kabupaten Tanah Bumbu perlu dilakukan pengapuran, 

pemupukan yang tepat dan berimbang serta pengaturan tanam yang sesuai.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, serta 

merumuskan alternatif strategi dalam mengembangkan usaha pengeringan ikan rawa di 

Kabupaten Banjar. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan dilaksankan dengan teknik survey. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang 

digunakan adalah (1) Analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan 

eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, (2) Matriks SWOT 

untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan usaha pengeringan ikan rawa di 

Kabupaten Banjar. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) kekuatan utama yang 

mendasar dalam mengembangkan usaha pengeringan ikan rawa di Kabupaten Banjar 

adalah sarana produksi mudah dijangkau, (2) sedangkan kelemahan utama yang 

mendasar adalah pemasaran keluar daerah masih kurang, (3) peluang utama yang 

mendasar dalam mengembangkan usaha pengeringan ikan rawa di Kabupaten Banjar 

adalah adanya bantuan dari pemerintah, (4) Sedangkan ancaman yang mendasar adalah 

pengaruh musim kemarau. (5) Sedangkan hasil matriks SWOT alternatif strategi yang 

dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha pengeringan ikan rawa di Kabupaten 

Banjar adalah mempertahankan kualitas ikan kering dan meningkatkan produksi melalui 

peningkatan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan, Pemanfaatan 

teknologi pengeringann dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha serta menambah 

jumlah alat pengeringan melalui dukungan pemerintah untuk meningkatkan jumlah 

produksi, Meningkatkan kinerja pelaku usaha dalam mengelola usaha pengeringan 

menjadi lebih optimal dengan memberikan dorongan motivasi serta pengawasan dan 

evaluasi terhadap kegiatan usaha pengeringan serta menjalin hubungan kerja sama pada 

pihak instansi terkait untuk memaksimalkan produksi yang berdaya saing.  

Kata Kunci : Usaha Pengeringan, Ikan Rawa, Alternatif Strategi 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to identify internal and external factors, as well as formulate alternative 

strategies in developing a swamp draining business in Banjar District. The basic method 

used in this research is descriptive method and dilaksankan with survey technique. The 

type of data used in this study is primary data and secondary data. Data analysis 

methods used are (1) SWOT analysis to identify internal and external factors that 

become strength, weakness, opportunity and threat, (2) SWOT Matrix to formulate 

alternative strategy of dry swamp draining business development in Banjar District. 

From the results of the research, it is known that (1) the main strength that is 

fundamental in developing drainage business of swamp fish in Banjar District is 
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accessible production facilities, (2) while the main weakness is the marketing out of the 

region, (3) developing swamp drainage business in Banjar District is the assistance from 

the government, (4) While the underlying threat is the influence of the dry season. (5) 

Whereas SWOT matrix result of alternative strategy that can be applied in developing 

swamp drainage business in Banjar District is maintaining dry fish quality and 

increasing production through improvement of application of Standard Operating 

Procedure (SOP) of processing, Utilization of drying technology and training for 

business actor and increase the number of drying equipment through government 

support to increase the amount of production, Improving business performance in 

managing drying business becomes more optimal by providing motivation motivation 

and supervision and evaluation of drying business activities and establish cooperation 

relationships with related agencies to maximize production powerless competitiveness. 

Keywords: Drying Business, Swampfish, Alternative Strategy 

 

 

PENDAHULUAN 

Pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu sub sektor agribisnis yang 

bukan hanya untuk mengubah bentuk dari bahan mentah menjadi setengah jadi ataupun 

sampai produk siap untuk dipasarkan, akan tetapi agroindustri juga bertujuan untuk 

meningkatkan nilai tambah dari produk dan juga meningkatkan pendapatan produsen. 

Produk yang dihasilkan sektor pertanian sangat banyak dan salah satunya yaitu ikan 

sepat, pepuyu dan haruan yang dapat diolah menjadi berbagai macam hasil olahan 

seperti ikan asin dan masakan lainya.  Proses pengolahan dan pengawetan ikan 

merupakan salah satu bagian penting dari mata rantai industri perikanan. Tanpa adanya 

kedua proses tersebut, peningkatan produksi ikan yang telah dicapai selama ini akan sia-

sia, karena tidak semua produk perikanan dapat di manfaatkan oleh konsumen dalam 

keadaan baik. Pengawetan ikan secara tradisional bertujuan untuk mengurangi kadar air 

dalam tubuh ikan, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi bakteri untuk 

berkembang baik. Untuk mendapatkan hasil awetan yang bermutu tinggi diperlukan 

perlakuan yang baik selama poses pengawetan seperti : menjaga kebersihan bahan dan 

alat yang digunakan, menggunakan ikan yang masih segar serta garam yang bersih. Ada 

bermacam-macam pengawetan ikan, antara lain dengan cara : penggaraman, 

pengeringan, pemindangan, peresapan, peragian dan pendinginan ikan (Margono dkk, 

2000). 

Kalimantan Selatan merupakan daerah penghasil ikan rawa dan ikan laut baik 

dalam bentuk segar maupun kering. Kabupaten Banjar sebagai salah satu wilayah 
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penghasil pengeringan ikan rawa, karena terletak di wilayah strategis dalam usaha 

pengeringan ikan. Hasil olahan ikan rawa seperti ikan sepat, pepuyu dan haruan dalam 

bentuk kering banyak diminati oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten 

Banjar sendiri, tapi sampai ke luar wilayah Kabupaten Banjar.  Saat ini terdapat 

beberapa produsen pengolahan ikan kering di Kabupaten Banjar, seperti yang terdapat 

di Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan  Gambut, dan 

Kecamatan Sungai Tabuk.  Pengeringan ikan sepat, pepuyu dan haruan dapat 

memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar, bagi 

masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sebagian dapat ditampung sebagai tenaga 

kerja, serta dapat ikut berperan serta dalam memasarkan produk hasil pengeringan ikan 

sepat, pepuyu dan haruan dengan menjual langsung ataupun dilakukan pengemasan 

secara langsung. Usaha pengeringan ikan rawa yang ada di Kabupaten Banjar 

merupakan usaha pengrajin ikan kering yang sudah sangat lama dan turun temurun 

dilakukan oleh masyarakat. Peluang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha 

pengeringan ikan rawa masih cukup besar, antara lain melalui perbaikan proses 

pengeringan dan penggunaan kemasan yang menarik. Oleh karena itu perlu adanya 

pengembangan usaha pengeringan ikan rawa di Kabupaten Banjar yang bertujuan untuk 

mencapai produksi optimal. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banjar, selama 3 (tiga) bulan, yaitu 

bulan Desember 2017 sampai bulan Februari 2018 

Analisis yang digunakan yaitu Identifikasi Faktor Internal  dan Faktor Eksternal, 

pada tahap ini mendaftarkan semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. 

Faktor yanng bersifat positif (kekuatan) ditulis sebelum faktor yang bersifat negatif 

(kelemahan). Begitu pula dengan tahap identifikasi faktor eksternal perusahaan. 

Untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan usaha pengeringan ikan 

rawa di Kabupaten Banjar digunakan analisis Matriks SWOT. Matrik SWOT dapat 

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi 

suatu usaha sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, 

yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T, dan strategi S-T.  
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Terdapat 8 tahapan dalam membentuk matrik SWOT : 

1) Menentukan faktor-faktor peluang eksternal. 

2) Menentukan faktor-faktor ancaman eksternal. 

3) Menentukan faktor-faktor kekuatan internal 

4) Menentukan faktor-faktor kelemahan internal. 

5) Menyesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan 

strategi S-O. 

6) Menyesuaikan kelemahan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan 

strategi W-O. 

7) Menyesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan 

strategi S-T. 

8) Menyesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan 

strategi W-T. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perumusan Strategi Pengembangan Usaha Pengeringan Ikan Rawa di Kabupaten 

Banjar 

Strategi pengembangan usaha pengeringan  ikan rawa menekankan pada 

peningkatan produktivitas, mutu produk dan total produksi pada sentra produksi dan 

wilayah pengembangan ikan rawa di Kabupaten Banjar. Ikan rawa merupakan salah 

satu komoditas unggulan di Kabupaten Banjar yang diharapkan mampu untuk 

meningkatkan pendapatan pelaku usaha pengolahan ikan kering.  

Analisis Faktor Internal dan Eksternal 

 Analisis faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan yang ada pada usaha pengeringan ikan rawa sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam penentuan strategi pengembangan. 

a. Analisis Faktor Internal 

1) Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan sering dianggap sebagai satu-satunya barometer 

terbaik dalam melihat posisi bersaing. Sumber modal pelaku usaha pengeringan 

ikan rawa di Kabupaten Banjar berasal dari modal sendiri maupun modal 

pinjaman dari bank atau koperasi. Modal tersebut cukup untuk melakukan 
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pembiayaan dalam usaha pengeringan ikan, baik itu biaya pengadaan bahan 

baku, bahan pendukung, biaya peralatan serta biaya untuk kegiatan operasional 

pengeringan ikan rawa. 

2) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pelaku usaha yang 

melakukan kegiatan usaha pengeringan ikan rawa. Dari segi pelaku usaha, 

pengelolaan usaha pengeringan ikan pada dasarnya terdiri dari pemilihan antara 

berbagai alternatif penggunaan sumberdaya yang terbatas yang terdiri dari jenis 

ikan, tenaga kerja, modal, waktu dan penngelolaan. Hal ini dilakukan agar 

pelaku usaha dapat mencapai tujuan sebaik-baiknya dalam lingkungan yang 

penuh resiko dan kesukaran-kesukaran lain yang dihadapi dalam melaksanakan 

usaha pengeringan ikan. 

  Pengalaman diperlukan untuk memahami lingkungan fisik dan ekonomi 

tempat pelaku usaha mengembangkan usahanya, keputusan yang harus diambil, 

arti penting keputusan tersebut, kebebasan yang yang dimiliki dalam memilih 

sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya, hubungan dengan pasar dan 

sebagainya.  

3) Pemasaran 

Aspek-aspek pemasaran merupakan masalah yang perlu diperhatiakan. 

Biasanya pembeli menginginkan ikan kering yang berkualitas bagus. Tuntutan-

tuntutan pembeli terhadap kualitas ikan kering harus diperhatikan karena akan 

berpengaruh terhadap kontinuitas pemasaran ikan kering. 

Aspek pemasaran juga berhubungan dengan bauran pemasaran yang 

meliputi analisis terhadap produk, harga, distribusi dan promosi. Analisis produk 

meliputi macam produk dan mutu/kualitas, analisis harga meliputi penetapan 

harga jual dan posisi harga di pasaran, analisis distribusi meliputi saluran 

distribusi dan analisis  promosi meliputi media promosi yang digunakan. 

Peluang pasar untuk mengembangkan usaha pengeringan ikan rawa masih 

terbuka lebar. Hal ini karena permintaan akan ikan kering lebih besar dari 

pengolahan ikan yang lainnya. Permintaan ini akan semakin meningkat pada 

bulan-bulan tertentu seperti pada awal musim hujan karena pada musim hujan 

sumberdaya ikan akan berlimpah untuk produksi ikan rawa maupun usaha 
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pengeringan ikan rawa di kabupaten Banjar dapat tersedia setiap harinya. 

Besarnnya suplai/penawaran ikan kering akan sangat dipengaruhi iklim dan 

ketersediaan bahan baku. Bauran pemasaran dalam usaha pengeringan ikan rawa 

di Kabupaten Banjar meliputi : 

1. Produk 

Ikan kering yang dihasilkan oleh pelaku usaha pengeringan di Kabupaten 

Banjar memiliki keunggulan yaitu berukuran seragam dan memiliki daya 

awet yang bagus.  

2. Harga 

Harga ikan kering di Kabupaten Banjar bervariasi berdasarkan jenis ikan dan 

ukurannya. Karena kualitas ikan kering di Kabupaten Banjar sudah diakui 

maka harga ikan kering relatif lebih tinggi bila dibandingkan harga dari 

daerah lain. Harga ikan kering di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Daftar ikan kering di Kabupaten Banjar. 

No. Jenis Ikan Harga/Kg (Rp) 

1. Haruan 100.000-120.000 

2. Papuyu 80.000-120.000 

3. Sepat Siam 90.000-120.000 

4. Sepat 60.000-100.000 

    Sumber : Analisa Data Primer 

3. Distribusi 

Saluran distribusi yang digunakan pelaku usaha pengeringan ikan rawa 

dalam menjual produknya tidak sebatas ruang lingkup Kabupaten Banjar 

saja, tapi sudah mencapai saluran distribusi ke daerah kabupaten luar. Hal 

ini disebabkan untuk daerah Kabupaten Banjar permintaan akan ikan 

kering sudah terpenuhi, sehingga kelebihan produksi ikan kering yang ada 

masih bisa untuk memenuhi permintaan pembeli di luar daerah kabupaten 

Banjar.. 

4. Promosi 

Promosi di dalam memasarkan ikan kering dilakukan oleh pelaku usaha 

sendiri melalui informasi dari pembeli. Selain itu juga  dilakukan promosi 

melalui kegiatan pameran produk yang diadakan pihak terkait di 

Kabupaten Banjar.  
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4) Produksi/Operasi 

Pengeringan ikan rawa tidak membutuhkan proses yang begitu rumit 

dalam kegiatan operasionalnya. Umumnya pelaku usaha hanya melakukan 

pengeringan ikan sesuai dengan jumlah bahan baku dan dengan bahan 

pendukung (garam) yang telah ditentukan, kemudian melihat kondisi cuaca. Jika 

cuaca terlihat cerah, proses pengeringan ikan yang dilakukan akan baik, maka  

dilakukan pemasaran yang cepat juga melalui penjualan langsung kepada 

pembeli atau melalui pedagang pengumpul. 

5) Manajemen 

Pengeringan ikan rawa di Kabupaten Banjar tentunya ada manjemen 

produksi perikanan yang mengatur kegiatan usaha pengeringan ikan dengan 

tahap-tahap :   

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukakan sebelum melakukan 

usaha pengeringan ikan rawa, dengan adanya kegiatan tersebut pelaku usaha 

memiliki standar yang diharapkan dalam mengeringkan ikan. Pelaku usaha 

menghitung kebutuhan produksi usaha pengeringan ikan rawa, mulai dari 

kebutuhan bahan baku, bahan pendukung, dan mempersiapkan cara khusus 

untuk menangani masalah yang terjadi pada musim pengeringan ikan rawa 

tersebut. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian usaha pengeringan ikan  adalah  kegiatan yang 

mengumpulkan dan mengatur sarana produksi serta  pelaku usaha 

pengeringan untuk berkoordinasi dalam melakukakan proses pengeringan 

ikan rawa. Dalam hal ini, setiap pelaku usaha di Kabupaten Banjar 

berkoordinasi kepada ketua kelompok pelaku usaha dalam melakukan 

kegiatannya yaitu melakukan kegiatan pengeringan ikan dan mengenai hal-

hal yang berkaitan di lapangan. Dengan demikian dalam melakukan proses 

usaha pengeringan ikan rawa, mulai dari menyiapkan bahan baku dan 

melakukan proses pengeringan yang teratur dan bekerja sesuai konsep yang 

telah ditetapkan berdasrkan perencanaan. 

3. Pengawasan  



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

249 

 

Kegiatan usaha pengeringan ikan rawa memerlukan pengawasan yang cukup 

detail untuk meminimalisir resiko yang akan dihadapi. Pengawasan dilakukan 

dengan melihat kondisi yang ada di lapangan mulai dari kondisi cuaca, 

kebutuhan bahan baku, dan kebutuhan bahan pendukung.  Selain itu 

pengawasan juga dilakukan pada monitoring penjualan. Setiap ikan kering 

yang terjual didata dan diinformasikan ke ketua kelompok pelaku usaha serta 

diteruskan ke instansi terkait. 

4. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan setiap tahap dalam usaha pengeringan ikan rawa, 

maksudnyan adalah melihat kejadian-kejadian yang terjadi ketika usaha 

pengeringan ikan rawa berlangsung. Evaluasi berguna menentukan 

perencanaan yang tepat guna menghasilkan ikan kering yang baik dalam hal 

kualitas dan kuantitasnya. 

b. Analisis Faktor Eksternal 

 Analisis faktor eksternal dilakukan dengan melihat faktor-faktor di luar usaha 

pengeringan ikan rawa untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi  kecenderungan-

kecenderungan yang berada di luar kontrol. Analisis ini berfokus untuk mendapatkan 

faktor-faktor kunci yang menjadi peluang dan ancaman bagi pengembangan usaha 

pengeringan ikan rawa sehingga memudahkan untuk menentukan strategi-strategi dalam 

meraih peluang dan menghindari ancaman. Faktor eksternal usaha pengeringan ikan 

rawa di Kabupaten Banjar, meliputi : 

1) Kondisi Perekonomian 

Kondisi ekonomi suatu daerah atau negara dapat mempengaruhi iklim 

berbisnis suatu perusahaan atau industri. Semakin buruk kondisi ekonomi, 

Semakin buruk pula iklim dalam berbisnis. Kondisi ekonomi membawa 

pengaruh yang berarti terhadap jalannya usaha pengeringan ikan rawa terhadap 

pendapatan yang diperoleh. Seperti kenaikan harga-harga berpengaruh terhadapa 

harga bahan baku dan bahan pendukung sedangkan harga jual produk menjadi 

turun karena berkurangnya permintaan. 

2) Sosial dan Budaya 

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat berdampak 

sangat besar terhadap produksi pengeringan ikan rawa. Dinamika masyarakat 
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juga menjadi penentu dalam usaha pengeringan ikan rawa. Pandangan baik 

penduduk desa terhadap usaha pengeringan ikan, terutama pada masyarakat 

yang tidak memiliki usaha akan membawa pengaruh positif untuk mengikuti 

jejak usaha dalam pengeringan ikan rawa. 

3) Politik dan Hukum 

Arah, kebijakan, dan stabilitas politik pemerintah menjadi faktor penting 

bagi para pengusaha untuk berusaha. Situasi politik yang tidak kondusif akan 

berdampak negatif bagi dunia usaha, begitu pula sebaliknya. 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, menjadi salah satu 

komponen penting dalam usaha pengeringan ikan rawa, karena keberadaan 

pemerintah tersebut memberikan kontribusi dalam menyokong kegiatan usaha 

pengolahan perikanan. Misalnya Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan 

bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan teknologi yang 

mendukung proses pengeringan ikan rawa. 

4) Tingkat Teknologi 

Teknologi yang digunakan pada usaha pengeringan ikan rawa masih 

sederhana, sehingga akan berpengaruh terhadap produksi dan pemasaran ikan 

kering, teknologi yang dimaksud adalah teknologi pengolahan. 

5) Persaingan  

Pesaing utama produksi pengeringan ikan rawa di Kabupaten Banjar 

adalah daerah penghasil lain yaitu dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten 

Barito Kuala yang memiliki hasil produksi yang cukup besar dengan harga yang 

lebih murah dan kualitasnya tidak berbeda dengan hasil produksi dari Kabupaten 

Banjar. Selain dari ikan sejenis juga terdapat persaingan terhadap produk ikan 

lainnya yaitu adanya pengeringan ikan laut yang akhir ini banyak pembeli juga 

mencari ikan kering laut.   

Matriks SWOT 

 Untuk merumuskan alternatif strategi yang diperlukan dalam mengembangkan 

usaha pengeringan ikan rawa di Kabupaten Banjar digunakan analisis Matriks SWOT. 

Matriks SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal 

dapat dipadukan dengan kekuatan dan kelemahan internal sehingga dihasilkan rumusan 
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strategi pengembangan usaha pengeringan ikan rawa. Matriks ini mengasilkan empat sel 

alternatif strategi, yaitu strategi S-O. Strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. 

Tabel 2. Alternatif Strategi Matriks SWOT Pengembangan Usaha Pengeringan Ikan 

Rawa di Kabupaten Banjar 

 

                   Internal                 

 

 

  

 

 

 Eksternal 

Kekuatan-S 

1. Kontinuitas produksi 

2. Sarana produksi mudah 

dijangkau 

3. Memiliki SDM yang 

berkompetensi dibidang 

pengolahan perikanan 

4. Memiliki permodalan 

yang cukup 

5. Usaha turun temurun 

Kelemahan-W 

1. Belum tertata rapi 

administrasi tata usaha 

pengolahan 

2. Keterbatasan  jumlah 

bahan baku 

3. Pengelolalaan kurang 

optimal 

4. Harga  cukup tinggi 

5. Pemasaran ke luar daerah 

masih kurang 

Peluang-O 

1. Adanya bantuan dari 

pemerintah 

2. Permintaan semakin 

meningkat 

3. Adanya pelatihan bagi 

pelaku usaha 

4. Kondisi yang aman 

dan terkendali 

5. Penggunaan teknologi  

 

Starategi S-O 

1. Mempertahankan kualitas 

ikan kering  dan 

meningkatkan produksi 

melalui peningkatan 

penerapan standar 

prosedur operasional 

(SOP) pengolahan 

2. Menggunakan modal 

dalam menerapkan 

pengolahan 

menggunakan teknologi 

pengeringan, pelatihan 

bagi pelaku usaha melalui 

dukungan pemerintah 

Strategi W-O 

1. Merapikan administrasi 

tata usaha pengolahan 

serta melakukan 

pengawasan dan evaluasi 

terhadap kegiatan usaha 

pengolahan 

2. Pemanfaatan  teknologi 

pengolahan dan 

pelatihan-pelatihan serta 

menambah jumlah unit 

usaha melalui dukungan 

pemerintah untuk 

meningkatkan jumlah 

produksi ikan kering 

Ancaman-T 

1. Harga ikan kering 

dari luar lebih murah 

2. Kenaikan harga bahan 

baku 

3. Perkembangan 

teknologi dari luar 

lebih modern 

4. Adanya produk 

pengganti yang 

menjadi pesaing 

5. Pengaruh musim  

Strategi S-T 

1. Mempertahankan 

kualitas  dan produksi 

ikan kering serta 

mengefesiensikan sarana 

produksi 

2. Pemanfaatan modal 

dalam penggunaan 

sarana mesin pengering 

untuk menjaga 

kontinuitas produksi 

 

Strategi W-T 

1. Meningkatkan kinerja 

pelaku usaha dalam 

mengelola usaha 

pengeringan ikan rawa 

menjadi lebih optimal 

dengan memberikan 

dorongan motivasi serta 

pengawasan dan evaluasi 

terhadap kegiatan usaha 

pengeringan serta 

menjalin hubungan 

kerjasama pada pihak 

instansi terkait untuk 

memaksimalkan 
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produksi ikan kering 

yang berdaya saing 

2. Optimalisasi penggunaan 

dan pengelolaan 

sumberdaya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Setelah membahas hasil penelitian yang telah diuraikan pada laporan ini, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Usaha pengeringan ikan rawa di Kabupaten Banjar mempunyai kekuatan dalam 

mengembangkan usahanya yaitu memiliki kontinuitas produksi, sarana produksi 

mudah dijangkau, SDM yang berkompetensi dibidang pengolahan perikanan, 

memiliki modal yang cukup dan usaha yang sudah turun temurun. Sedangkan 

kelemahannya yaitu belum tertata rapi administrasi tatausaha pengolahan, 

keterbatasan jumlah bahan baku, pengelolaan masih kurang optimal, harga cukup 

tinggi, pemasaran ke luar daerah masih kurang. Peluang yang dimiliki yaitu adanya 

bantuan dari pemerintah, permintaan semakin meningkat, adanya pelatihan bagi 

pelaku usaha, kondisi lingkungan yang aman dan terkendali, penggunaan teknologi 

pengolahan. Sedangkan ancaman yaitu harga ikan kering dari luar lebih murah, 

kenaikan harga bahan baku, perkembangan teknologi dari luar lebih modern, adanya 

produk pengganti yang menjadi pesaing, dan pengaruh musim kemarau. 

2. Berdasarkan hasil dari analisis matriks SWOT yang dapat diterapkan dipilih tiga 

alternatif dalam mengembangkan usaha pengeringan ikan rawa di Kabupaten Banjar 

yaitu mempertahankan kualitas ikan kering dan meningkatlkan produksi melalui 

peningkatan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan, 

pemanfaatan teknologi pengeringan dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha serta 

menambah jumlah bahan baku melalui dukungan pemerintah untuk meningkatkan 

jumlah produksi, dan meningkatkan kinerja pelaku usaha dalam mengelola usaha 

pengeringan menjadi lebih optimal dengan memberikan dorongan motivasi serta 

pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha peneringan serta menjalin 

hubungan kerja sama pada pihak instansi terkait untuk memaksimalkan produksi 

yang berdaya saing. 
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Saran 

Strategi dalam penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk direalisasikan di 

Kabupaten Banjar. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui  pengaruh penggunaan kompos pupuk hijau 

tanaman pakis lahan gambut terhadap pertumbuhan dan hasil sawi (Brassica juncea). 

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 2017  sampai  

pembuatan laporan sebesar 4 bulan.  Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan 

rancangan percobaan 4 perlakuan, 3 ulangan dan 12 satuan percobaan. Penelitian 

dilakukan  dengan  terlebih  dahulu mengidentifikasi tanaman di lahan gambut di Anjir 

Muara Batola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis berpengauh 

terhadap jumlah daun.  Hal ini diduga karena peningkatan dosis (A4= 1000 g) 

berhubungan dengan kandungan  Nitrogen dalam pembentukkan daun.  Perlakuan 

dengan penambahan dosis tidak berpengaruh terhadap berat segar pertanaman.  Hal ini 

diduga kandungan P di dalam kompos pupuk hijau yang tersedia dilepaskan  secara 

lambat (slow Realis) sehingga menghambat pertambahan sel dan jaringan.  

Kata Kunci : Kompos  Pupuk Hijau,  Pakis, Lahan Gambut. 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is Knowing the influence the use of green manure 

composting plants ferns peat towards growth and results of mustard (Brassica juncea). 

As a material consideration and information in the usage of peat vegetation that is 

considered to be a pest plant green manure that is rich in nutrient for plants. This 

research was carried out in the laboratory Land Bentok Kampung Tanah Laut, research 

was conducted from October 2017 until the making of reports by 4 months. The research 

is the research experiments with experimental design 4 3 treatment of Deuteronomy and 

12 units of the experiment. Research done by first identifying the plants on the peat in 

the Anjir Muara Batola. The results showed that the higher the dose of berpengauh 

against a number of leaves. This is allegedly due to an increased dose (A4 = 1000 g) 

associated with the content of Nitrogen in the formation of the leaves. Treatment with 

additional doses have no effect against the weight of fresh pertanaman. It is suspected 

the content of P in the compost green manure available is released slowly (slow Realist) 

so as inhibit the expansion of cells and tissues.  

Key Words: Compost Green Manure, Ferns, Peat. 
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PENDAHULUAN 

Unsur yang diserap pertumbuhan tanaman dan metabolisme tanaman 

dinamakan hara tanaman. Unsur hara tidak dapat digantikan oleh unsur lain dengan 

menggunakan unsur hara tanaman dapat memenuhi siklus hidupnya. Kekurangan unsur 

hara tanaman akan menunjukkan organ tertentu yang spesifik (kekahatan). Unsur hara 

makro yaitu N, P, K Ca, Mg, S harus terpenuhi dalam perkembangan tanaman.  Unsur 

hara mikro yaitu, Cl, B, Cu, Mn, Fe, Zn dan Mo apabila kekurangan juga dapat 

menimbulkan penurunan hasil produksi tanaman 

Penambahan unsur hara dapat dilakukan dengan pemupukan tanaman baik 

pupuk anorganik maupun pupuk organik.  Salah satu pupuk organik yaitu pupuk hijau,  

salah satunya kompos tanaman pakis lahan gambut.  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 (Arsyad, 2011).  Pada saat sekarang sudah terjadi  pengurangan 

luas dikarenakan alih  fungsi lahan menjadi perumahan dan lainnya. 

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 (Lingga, 2001)  Fase 

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

pupuk hijau diharapkan pertumbuhan tanaman akan semakin baik dengan kandungan 

Nitrogen yang dapat menunjang pertumbuhan.  Hasil penelitian Ni’mah,2016,  Hasil 

analisa hara makro N,P dan K serta pH pada pengomposan  pupuk hijau azolla dan 

Kelakai yang diambil dari lahan Gambut Anjir Muara yaiti N 0,736 %,  P 0,524 (ppm), 

0,525 (mg/100g). Dari hasli penelitian terdahulu maka akan dilakukan penelitian 

lanjutan penggunaan kompos pupuk hijau pakis yang diaplikasikan kelapangan terhadap 
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pertumbuhan hasil tanaman sawi (Brassica juncea). Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui  pengaruh penggunaan kompos pupuk hijau tanaman pakis lahan gambut 

terhadap pertumbuhan dan hasil sawi (Brassicajuncea). 

 

METODE  PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lahan Bentok Kampung Tanah 

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

persiapan, pengumpulan data, tabulasi data, analisis data. Penelitian dilakukan dari 

bulan September 2017  sampai  pembuatan laporan selama 4 bulan. Bahan yang 

digunakan yaitu  kompos pupuk hijau tanaman pakis, polybag dengan berat tanah 10 kg, 

benih sawi, pupuk dasar, EM-4, tanah topsoil. Penelitian ini menggunakan kompos 

pupuk hijau pakis dengan berbagai dosis pemberian terhadap pertumbuhan dan hasil 

cabe rawit. Penanaman menggunakan polybag dilapangan laboratorium lahan  Fakultas 

Pertanian Bentok Tanah Laut.  Menggunakan polybag dengan empat perlakuan dan tiga 

ulangan, tiap ulangan ada tiga polybag sehingga mendapatkan 12 satuan percobaan. 

Adapun perlakuan yang digunakan adalah : 

A1 =  Kontrol 

A2 = Dosis kompos  pupuk hijau 500 gram  

A3 = Dosis kompos pupuk hijau 750 gram 

A4 = Dosis kompos pupuk hijau 1000 gram 

a.  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 100 kg dimasukkan mobil pic-up, yaitu pakis air (kelakai). Kemudian dibawa 

ke tempat penelitian Lahan Bentok Tanah laut. Bahan dan Komposisi, 50 kg hijau, 1 kg 

gula pasir/gula merah, 1 botol bakteri, 500 liter air atau secukupnya.  Cara Pembuatan : 

Hijau daun  dicacah dan dibasahi, campurkan hijau daun pakis.  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 hingga ketinggian 15-20 cm dan ditutup rapat. Penyiapan lahan 

untuk pembibitan dengan memasukan setiap benih kedalam babybag dan ditanam 
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dengan naungan.  Penyiapan tempat percobaan dan pemberian pupuk kompos 

berdasarkan dosis perlakuan. 

 Peubah yang diamati : 

-  Berat bersih tanaman sawi 

- Jumlah daun 

 Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian ini ditabulasi kemudian 

dianalisis kehomogenannya dengan uji Barttlet, dilanjutkan dengan uji anova (uji F) 

pada taraf kepercayaan 95% atau 99%.  Apabila berpengaruh nyata atau sangat nyata 

dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) (Gasperz, 1994).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Jumlah Daun Tanaman Sawi 

 Hasil pengamatan terhadap jumlah daun tanaman sawi yang diberi  kompos 

pupuk hijau tanaman pakis lahan gambut terhadap pertumbuhan dan hasil sawi 

(Brassica juncea) disajikan dalam lampiran 2. Dari hasil uji homogenitas ragam 

menunjukkan bahwa data jumlah daun bersifat homogen, dijanjutkan uji F anova dan 

menunjukkan bahwa data jumlah daun berpengaruh sangat nyata terhadap pemberian 

pupuk kompos hijau tanaman pakis lahan gambut. Analisa data dilanjutkan dengan ujin 

DMRT dimana rata-rata jumlah daun dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Rata-rata Jumlah Daun (Helai) 

No Perlakuan  Rata-rata 

1. A1 15.33a 

2. A2 16.33ab 

3. A3 17.66b 

4. A4 20.33c 

Keterangan: hurup yang berbeda yang mengikuti angka pada kolom rata-rata 

menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5% jerami organik. 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah daun tanaman sawi kontrol 

A1 (15,33 helai) berbeda nyata dengan A3 (17,66 helai) dan A4 (20,33 helai), tetapi 

pada A3 dan A4 tidak berbeda kedua, sedangkan pada A4 berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. 

 Peningkatan jumlah daun tanaman sawi dengan meningkatnya dosis pemberian 

kompos pupuk disebabkan bertambahnya pemberian kompos pupuk hijau tanaman 
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pakis lahan gambut terhadap pertumbuhan sawi.  Dari hasil penelitian Ni’mah, 2016 

menyatakan bahwa kandungan N dalam kompos pupuk hijau pakis adalah 0,73% 

cukup tinggi.  .Menurut Supra (2013) fungsi dari Nitrogen salah satunya adalah untuk 

pembentukan atau pertumbuhan bagian vegetative tanaman, seperti daun, batang dan 

akar sedangkan menurut Lingga, 2007 peranan utama Nitrogen menunjukkan bahwa 

rata-rata jumlah daun tanaman sawi kontrol A1 (15,33 helai) berbeda nyata dengan A3 

(17,66 helai) dan A4 (20,33 helai), tetapi pada A3 dan A4 tidak berbeda kedua, 

sedangkan pada A4 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 

 Produksi jumlah daun tanaman sawi yang tertinggi diperoleh pada perlakuan 

A4 dengan dosis 1000 g perpolybag dengan jumlah daun rata-rata 20.33 helai.  Diduga 

bahwa pemberian kompos pupuk hijau tanaman pakis lahan gambut pada perlakuan A4 

tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan Nitrogen yang fungsi untuk pertumbuhan 

tanaman Vegetatif dan salah satunya adalah jumlah daun.   

 Sesuai dengan hasil penelitian Pristianingsih, 2015 hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk Urea (N) berpengaruh sangat nyata terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi (tinggi tanaman, jumlah daun dan bobot segar) 

dengan dosis 200 kg/ha. Hasil penelitian Nursanti, 2009 Pemberian pupuk kandang 

kambing sebanyak 4 kg pada petak 2 x 2m menyebabkan tanaman sawi tumbuh dengan 

baik ditandai dengan tanaman sawi daunnya lebih banyak. Didukung dengan pendapat 

Nur dan Thorai, 2005 bahwa pemberian Nitrogen yang optimal dapat meningkatkan 

laju pertumbuhan, meningkatkan sintesa protein, pembentukkan klorofil menyebabkan 

warna daun menjadi lebih hijau. 

 Hasil penelitian yang sesuai oleh Kholidin, 2016 Pemberian pupuk organik 

pada tanaman sawi hasilnya menunjukkan berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah 

daun yang lebih banyak dengan dosis NPK + Pupuk Kandang dan mulsa jerami.  

Penelitian Sumiati, 2012 menunjukkan bahwa Jumlah daun dan  berat segar  tanaman 

berpengaruh sangat nyata dengan pemberian 10 ton per hektar mulsa 

 Berat Segar Daun Tanaman Sawi 

Hasil pengamatan terhadap berat segar daun tanaman sawi yang diberi  kompos 

pupuk hijau tanaman pakis lahan gambut terhadap pertumbuhan dan hasil sawi 

(Brassica juncea) disajikan dalam lampiran 3. Dari hasil uji homogenitas ragam 

menunjukkan bahwa data berat segar daun bersifat homogen, dijanjutkan uji F anova 
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dan menunjukkan bahwa data jumlah daun tidak berpengaruh sangat nyata terhadap 

pemberian pupuk kompos hijau tanaman pakis lahan gambut.  

Tidak berpengaruhnya bobot berat segar tanaman sawi di duga kandungan 

unsur P dalam kompos pupuk hijau tanaman pakis lahan Gambut tidak tersedia bagi 

tanaman karena dilepaskan secara perlahan atau slow realis sehingga tanaman sawi 

tidak dapat menyerap optimal untuk menambah bobot segar tanaman. Adapun fungsi 

dari unsur hara makro P adalah untuk memperbesar atau merangsang pembelahan sel 

tanaman dan memperpanjang jaringan sel. (Lingga, 2007).  Didukung oleh pendapat 

Yuwono, 2002 penggunaan pupuk organik memiliki dua keuntungan yaitu perbaikan 

fisik tanah dan kesuburan tanah, sekalipun dapat memperbaiki tetapi kesuburan tanah 

tetapi unsur haranya umumnya sedikit dan lambat dilepaskan.  Dari latar belakang 

terebut maka disarankan untuk pemberian puuk organik juga diimbangi dengan 

pemberian pupuk anorganik untuk mendapatkan pupuk yang berimbang. 

Faktor lain yang diduga mempengaruhi bobot berat segar tanaman sawi yang 

tidak berpengaruh terhadap pemberian dosis pupuk kompos hijau tanaman pakis lahan 

gambut yaitu faktor cuaca tempat penelitian yang dilakukan pada saat musin hujan 

sehingga udara semakin lembab dan kurangnya pencahayaan pada saat pertumbuhan.  

Hal ini didukung oleh Talaumbuana M, 2016  berdasarkan hasil penelitiannya 

identifikasi pola pertumbuhan tanaman sawi menunjukan bahwa faktor lingkungan 

yaitu, suhu, cahaya dan nutrisi saling memberikan pengaruh pada pertumbuhan 

tanaman, suhu terbaik adalah 350C dalam kondisi hidrofobik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Semakin tinggi dosis yang diberikan yaitu perlakuan A4 (1000g) maka semakin 

banyak jumlah daun  yang dihasilkan karena pupuk kompos hijau pakis  dari lahan 

gambut mengandung  Nitrogen yang tinggi  yang berfungsi untuk pembentukan atau 

pertumbuhan bagian vegetatif tanaman.  Tidak berpengaruhnya pemberian kompos 

hijau pakis terhadap berat segar daun sawi diduga unsur P tidak tersedia bagi tanaman 

sehingga menghambat pertambahan sel dan jaringan tanaman. 

Sebaiknya pada pemberian pupuk pada tanaman diberikan pupuk berimbang 

antara pupuk anorganik dan pupuk organik untuk mencukupi unsur hara makro dan 

mikro yang sangat diperlukan oleh tanaman. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan menganalisis keanekaragaman 

arthropoda predator pada pertanaman sawi organik. Penelitian  dilaksanakan di sentra 

sayuran Landasan Ulin Desa Sukamara Kota Banjarbaru. Penelitian dilaksanakan 

selama 5  bulan.   Metode yang digunakan adalah  metode eksperimen  yaitu menanam 

sawi pada petak percobaan yang berukuran 2 x 5 m yang berjumlak 3 petak.  

Penanaman sawi dilakukan  tanpa ada intruduksi baham kimia. Pada masing-masing 

petak percobaan di pasang perangkap kuning, light trap, pitfall trap dan jarring ayun. 

Pengamatan dilakukan sebanyak 3 kali.   Data keanekaragaman  spesien dianalisis 

menggunakan indeks Shannon-Wiener.  Pada penelitian ini ditemukan 7 ordo, 8 famili 

dan 10 spesies  dengan  rata-rata indeks keanekaragaman arthropoda predator 2,222 dan 

masuk dalam katagori sedang. 

Kata kunci:   Perangkap  kuning, light trap,  pitfall trap, jaring ayun dan 

keanekaragaman 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to identify and analyze the diversity of predatory arthropods in organic 

sawi planting. The research was conducted at the vegetable center of Ulin Village 

Sukamara Banjarbaru. The study was conducted for 5 months. The method used is 

experimental method that is planting mustard greens in experimental plot measuring 2 x 

5 m which muddled 3 plot. Planting of mustard greens is done without any chemical 

substance interference. In each experimental plot in pairs of yellow traps, light trap, 

pitfall trap and swinging jarring. Observations were made 3 times. Specific biodiversity 

data were analyzed using the Shannon-Wiener index. In this study found 7 orders, 8 

families and 10 species with an average index of 2.222 predator arthropod diversity and 

entered in the medium category. 

Keywords: yellow trap, light trap, pitfall trap, swing nets and diversity 

 

 

PENDAHULUAN 

Di  Indonesia tanaman sawi banyak dibudidayakan petani karena sawi memilki 

prospek pasar yang baik serta  iklimnya sangat mendukung terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman sawi. 

mailto:iililhamiyah@gmail.com
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Dalam budidaya tanaman sawi banyak sekali kendala yang dihadapi.  Salah satu 

kendalanya adalah adanya serangan hama yang dapat menurunkan hasil panen.  Rata-

rata serangan oleh hama penusuk pengisap dapat menurunkan hasil panen sebanyak 

40% - 80%,  serangan oleh lalat buah dapat menimbulkan kerugian 12% - 27 %,  

kehilangan hasil panen keseluruhan yang diakibatkan oleh serangga pengganggu 

tanaman dapat mencapai 40% - 55% (Kardinan,  2002).  Penurunan rata-rata produksi 

sayuran segar di Indonesia dari 10 ton/ha di tahun 2010 menjadi 9,5 ton/ha di tahun 

2011 (FAOSTAT,  2013) disinyalir diakibatkan oleh terjadinya peningkatan serangan 

hama. Di sisi lain,  dalam mengendalikan hama petani sayuran selalu menggunaan 

pestisida sintetik yang berlebihan baik frekuensi aplikasi maupun  dosis.  Penggunaan 

pestisida sintetik secara terus-menerus pada  tanaman sayuran dalam mengendalikan 

permasalahan hama, dinilai lebih banyak menimbulkan efek negatif di kalangan 

produsen maupun konsumen.  Efek negatif ini dapat berupa kontaminasi pada bahan 

pangan dan pencemaran lingkungan baik tanah, air dan udara  disamping timbulnya 

resistensi hama terhadap pestisida,  matinya serangga bukan sasaran dan tingginya 

residu pestisida. 

Secara umum diketahui bahwa jenis serangga hama yang biasa menyerang 

tanaman sayuran adalah ulat grayak, Crocidolomia pavonana dan Plutella xylostella. 

Pengendalian hama terpadu (PHT) sebagai suatu konsep untuk mengendalikan 

hama merupakan salah satu solusi untuk menghindari dampak negatif intensifikasi 

dalam pertanian.  

Di Kota Banjarbaru Kecamatan Liang Anggang  Kelurahan Landasan Ulin Utara 

Jl.   Sukamara merupakan daerah penghasil sayuran  yang akan dipasok untuk daerah 

Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar,  Kota Banjarbaru dan daerah lainnya di 

Kalimantan Selatan. Hasil tersebut sebenarnya dapat lebih ditingkatkan secara kualitas 

dan kuantitas, apabila gangguan OPT, seperti hama dan penyakit, dapat ditekan. 

Dengan mempelajari struktur ekosistem, antara lain jenis tanaman, jenis hama 

dan musuh alaminya serta interaksi satu dengan lainnya, dapat kita kelola suatu 

ekosistem pertanian yang populasi hamanya terkendali secara alami. Musuh alami yang 

berperan penting dalam menekan populasi hama adalah predator dari filum Arthropoda,  

Kelas Insecta dan Arachnida merupakan Arthropoda yang beberapa familinya berstatus 

sebagai predator pada agroekosistem. Petani sebenarnya dapat memberdayakan agen 
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hayati yang ada di alam untuk mengendalikan hama-hama tanaman sawi.  Namun hal 

ini belum dapat dilakukan karena petani masih banyak yang belum mampu 

membedakan antara arthropoda hama dan arthtropoda predator sebagai agen hayati di 

lapangan. 

 Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian mengenai kajian arthtropoda predator 

pada pertanaman  sawi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  dan menganalisis 

keanekaragaman arthropoda predator yang terdapat   pada pertanaman   sawi organik ( 

yang  tidak  diaplikasi dengan insektisida dan tidak menggunakan pupuk sintetik) 

 

 METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada pertanaman sayuran di Kecamatan 

Landasan Ulin  Kota Banjarbaru dan laboratorium Faperta Uniska Banjarmasin.  

Penelitian dilaksanakan selama lima  bulan. 

Bahan dan alat  yang digunakan terdiri-dari Alkohol 70%, formalin, dan kertas 

tissue,  minyak goreng, kertas label, isolasi transparan, dan kertas manila warna kuning,  

lampu emengency, gelas plastik,  bekas botol air mineral 600 ml, plastik transparan, 

spidol, louve, hygrometer, jarum, kamera, dan gunting. 

Sawi ditanam pada petak percobaan dengan terlebih dahulu disemai sampai 

berumur 15 hari dan diberi pupuk kandang ayam sebelum tanam tanpa ada aplikasi 

bahan kimia.  Pengendalian hama dilakukan dengan aplikasi B. thuringiensis sesuai 

dosis anjuran. 

Petak percobaan  berukuran 2 x 5 meter sebanyak 3 petak.    Perangkap kuning  

dan light trap diletakan  di tengah petak percobaan.    Sedangkan pitfall trap di letakan 

pada petak percobaan  secara diagonal sebanyak 3 buah.  Sedangkan untuk jaring ayun 

digunakan dengan cara mengayunkan secara bolak balik.  Peletakan alat perangkap 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada saat tanaman sawi berumur satu minggu dan 

dua minggu. 

Arthropoda  yang tertangkap selama pengamatan   dimasukan dalam  toples 

yang telah diberi kode, kemudian dilakukan identifikasi  dengan menggunakan kunci 

identifikasi.  Identifikasi predator yang didapat dilakukan sampai pada nama  famili dan 

beberapa sampai nama spesies.  Buku rujukan yang digunakan  untuk identifikasi adalah 
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dari Borror & White (1970) dan Resh & Ring(2003), kemudian dilakukan perhitungan 

indeks keanekaragaman arthropoda predator. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap arthropoda predator yang terperangkap 

baik menggunakan perangkap kuning,  light trap,  jaring ayun dan pitfall trap 

ditemukanlah 7 ordo, 8 famili dan 10 spesies (Tabel 3).   Berdasarkan hasil perhitungan 

rata-rata  indeks keanekaragaman arthropoda predator menurut  Indeks Shannon Weaner 

pada pertanaman sawi organik adalah sebesar 2,222  dan  termasuk dalam katagori 

indeks keanekaragaman sedang.  

Berdasarkan pengamatan dan hasil tangkapan arthropoda pada masing-masing 

petak percobaan pertanaman sawi organik dapat disimpulkan bahwa  arthropoda 

predator didominasi oleh ordo Coleoptera.   

Tabel 3.  Jenis arthropoda predator yang teridentifikasi  pada pertanaman sawi organik 

No. Ordo Famili Spesies 

1.  Coleoptera Coccinellidae Rodolia sp 

2.  Coleoptera Coccinellidae Coccinella repanda Thunberg 

3.  Coleoptera Carabidae Cicindelinae sp 

4.  Araneae Lycocidae Pardosa sp 

5.  Araneae Lycocidae Lycosa sp 

6.  Mantodea Mantidae Mantis religiosa 

7.  Dermaptera Chelisochidae Chelisoches sp. 

8.  Hymenoptera Formicidae Azteca instabilis 

9.  Hemiptera Redividae Polididus armatissimus Stal 

10.  Orthoptera Grylidae Anaxipha longipennis 

 

Indeks keanekaragaman  digunakan untuk menggambarkan pengaruh struktur 

ekosistem  terhadap  keanekaragaman predator  yang menghuni ekosistem pertanaman 

sawi organik.  Nilai Indeks keanekaragaman spesies adalah penggabungan hasil dari 

nilai kemerataan dan kekayaan spesies.   Menurut Ponce et al, (2011) bahwa pertanian 

organik  berkontribusi  terhadap  keanekaragaman  yang dapat mengurangi  pengaruh  
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negatif  dari intensifikasi pertanian dan  dapat meningkatkan  kualitas habitat 

arthropoda.  Menurut Herlinda et al.(2008) bahwa aplikasi pestisida  menjadi penyebab 

utama rendahnya keanekaragaman serangga predator.  Menurut Krebs (1989) indeks 

keanekaragaman sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Keanekaragaman akan bertambah/ meningkat seiring dengan berjalannya waktu. 

2. Semakin heterogen suatu lingkungan fisik  maka semakin tinggi  

keanekaragamannya. 

3. Persaingan, terjadi apabila sejumlah organisme memerlukan  sumber yang sama  

yang ketersediaanya terbatas. 

4. Pemangsaan, apabila intensitas  dari pemangsaan terlalu tinggi atau  rendah dapat 

menurunkan keanekaragaman. 

5. Semakin stabil  iklim akan lebih mendukung  bagi keberlangsungan  evolusi. 

6. Produktivitas, merupakan syarat untuk keanekaragaman yang tinggi. 

 

  KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pada pertanaman sawi organik ditemukan  arthropoda predator  sebanyak 7 ordo, 8 

famili dan 10 spesies dengan rata-rata indeks  keanekaragaman arthropoda predator 

sebesar 2,222  dan termasuk dalam katagori indeks keanekaragaman arthropoda 

predator sedang. 
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ABSTRAK 

Pendapatan yang cendrung tidak stabil dan rata-rata rendah sangat berpengaruh terhadap 

pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga baik pangan dan non pangan. Selain itu 

naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang lain seperti listrik, pendidikan 

dan lain sebagainya membuat rumah tangga harus bisa mengatur pola konsumsi. 

Sehubungan dengan pemaparan diatas maka dilakukan penelitian ini untuk 

mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani organik dan 

anorganik. . Metode Penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dan sensus 

dengan jumlah sample sebanyak 23 orang kepada petani organik dan anorganik padi 

varietas siam saba. Hasil penelitian yang diperoleh Rata-rata Pendapatan rumah tangga 

petani organik sebesar Rp 29.492.875,-dari usahatani dan pendapatan diluar usahatani 

sebesar Rp 1.562.500,-/bulan. Total pendapatan rumah tangga petani organik sebesar Rp 

48.242.875,-/ tahun. Rata-rata Pendapatan rumah tangga petani anorganik sebesar Rp 

27.423.400,- dari usahatani anorganik dan  pendapatan diluar usahatani sebesar Rp 

1.626.666,-/bulan. Total pengeluaran rumah tangga setiap petani organik rata-rata 

sebesar Rp 1.775.139,75/bulan dengan rincian, untuk pengeluaran pangan sebesar Rp 

959.500,- dan non pangan sebesar Rp 815.639,75. Sedangkan total pengeluaran rumah 

tangga petani anorganik sebesar Rp 2.137.066/bulan yang terdiri dari pengeluaran 

pangan sebesar Rp 1.242.933,- dan non pangan sebesar Rp 894.133,-. Kontribusi 

pendapatan usahatani terhadap total pendapatan rumah tangga sebesar 61,13% untuk 

petani organik sedangkan kontribusinya untuk petani anorganik sebesar 58,42%.   

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Rumah Tangga, Kemandirian Pangan, Organik 

 

 

ABSTRACT 

Income that tends to be unstable and low average is very influential to the fulfillment of 

the necessity of household life both food and non food. In addition, rising prices of 

basic necessities and other living costs such as electricity, education and so on make 

households should be able to regulate consumption patterns. In relation to the above 

exposure, this study was conducted to identify income and household expenditures of 

organic and inorganic farmers. . The research method used is purposive sampling and 

census with the amount of sample as much as 23 people to organic farmers and 

inorganic rice varieties siam saba. The results obtained Average Revenue of organic 

farm households amounted to Rp 29,492,875, -from farming and non-farm income of 

Rp 1,562,500, - / month. Total income of households of organic farmers is Rp 

48.242.875, - / year. Average Inorganic farm household income of Rp 27,423,400, - 

from inorganic farming and non-farm income of Rp 1.626.666, - / month. Total 

household expenditures of each organic farmer averaged Rp 1,775,139.75 / month with 

details, for food expenditures of Rp 959,500, - and non food of Rp 815,639.75. 
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Meanwhile, total expenditure of inorganic farm households amounted to Rp 2,137,066 / 

month consisting of food expenditure of Rp 1,242,933, - and non food amounting to Rp 

894,133, -. The contribution of farm income to total household income is 61.13% for 

organic farmers, while the contribution for inorganic farmers is 58.42%. 

Keywords: Food Security, Household, Handling Security, Organic, Anorganic 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembangunan nasional, dimana sektor pertanian di usahakan sebagai sarana untuk 

menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani dan memelihara kelestarian 

sumber daya alam dan lingkungan. Kabupaten Banjar merupakan daerah surplus Padi di 

Kalimantan Selatan khususnya di Kecamatan Gambut. Padi lokal organik dan anorganik 

banyak dibudidayakan di Kecamatan Gambut. Sebagian masyarakat Kecamatan 

Gambut memiliki mata pencaharian sebagai petani. Nilai Pendapatan petaninya 

dipengaruhi oleh kegiatan budidaya padi lokal dan ternak yang mereka miliki. Hasil 

pertanian dan ternak yang mereka lakukan sangat mempengaruhi pendapatan, jika 

budidaya mengalami kegagalan panen dan ternak banyak yang terserang penyakit maka 

akan mengakibatkan pendapatan petani rendah. 

Pendapatan yang cendrung tidak stabil dan rata-rata rendah sangat berpengaruh 

terhadap pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga baik pangan dan non pangan. 

Selain itu naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang lain seperti listrik, 

pendidikan dan lain sebagainya membuat rumah tangga harus bisa mengatur pola 

konsumsi. Sehubungan dengan pemaparan diatas maka dilakukan penelitian ini untuk 

mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani organik dan 

anorganik Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kayu Bawang dan Tambak Sirang Laut 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2017 

sampai dengan Januari 2018. .Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Sensus pada Petani Organik dan Anorganik dengan varietas padi siam saba.  
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Menurut Arida dkk (2015) pendapatan rumah tangga petani terdiri dari pendapatan 

rumah tangga dari usahatani (on farm) dan luar usahatani (off farm). Persamaan 

pendapatan ini dapat ditulis dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

Pd= Pdon + Pdoff  

Dimana :  

Pd : Total Pendapatan rumah tangga petani (Rupiah)  

Pdon : Pendapatan dari usahatani (Rupiah)  

Pdoff : Pendapatan dari luar usahatani (Rupiah)  

Sedangkan total pengeluaran rumah tangga petani dapat diketahui dengan menghitung 

pengeluaran pangan dan non pangan. Rumus yang digunakan adalah :  

TP = Pp + Pn  

Dimana :  

TP : Total pengeluaran rumah tangga petani (Rupiah)  

Pp : Pengeluaran pangan (Rupiah) 

Pn : Pengeluaran non pangan (Rupiah) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendapatan rumah tangga tidak hanya berasal dari usahatani, ada pendapatan lain 

yang diperoleh rumah tangga tersebut yang berasal dari non usahatani misalnya dari 

sektor perdagangan, jasa dan lain sebagainya. Pendapatan rumah tangga bisa berasal 

dari beberapa sumber pendapatan. Sumber pendapatan itu tidak hanya dari kepala 

keluarga tetapi bisa juga dari anggota keluarga yang bekerja yang memiliki kegiatan 

atau pekerjaan yang berbeda dari anggota keluarga lainnya. Total semua pendapatan 

yang dimiliki oleh seluruh kepala dan anggota keluarga tersebut adalah pendapatan 

rumah tangga. 

Pendapatan rumah tangga pedesaan sangat bervariasi. Variasi itu tidak hanya 

disebabkan oleh faktor potensi daerah, tetapi juga karakteristik rumah tangga. 

Aksesibiltias ke daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi seringkali 

merupakan faktor dominan terhadap variasi struktur pendapatan rumah tangga 

pedesaan. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu 

sektor pertanian dan non-pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor 

pertanian berasal dari usahatani/ternak dan berburuh tani. Sedangkan dari sektor 
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nonpertanian berasal dari usaha nonpertanian, profesional, buruh nonpertanian dan 

pekerjaan lainnya di sektor nonpertanian (Supadi dkk, 2006). 

Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, petani organik dan anorganik memiliki 

pendapatan rumah tangga tidak hanya berasal dari usahatani padi saja. Banyak 

pendapatan rumah tangga mereka yang diperoleh dari sektor non usahatani. Sering kita 

menganggap bahwa rumah tangga petani di pedesaan, maka pendapatan paling besar 

diperoleh dari sektor pertanian atau usahataninya. Apalagi jika mereka memiliki lahan 

pertanian yang luas maka masyarakat mengasumsikan pendapatan mereka juga besar. 

Padahal itu belum pasti karena banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Sekarang ini pendapatan rumah tangga petani tidak bisa lagi tergantung sepenuhnya 

pada lahan pertanian yang dimiliki. Usaha pertanian tidak dominan lagi berkontribusi 

paling besar terhadap pendapatan rumah tangga petani. Ada kondisi dalam rumah 

tangga petani tersebut baik yang organik maupun anorganik, pemilik lahan tersebut 

meninggal dunia maka lahan tersebut diwariskan kepada anak-anaknya dan lahan 

tersebut dibagi. Tidak semua lahan yang dibagi tersebut digunakan untuk usahatani. 

Ada yang kemudian menjualnya atau beralih fungsi. Selain itu kondisi cuaca yang 

ekstrim sekarang ini juga mempengaruhi produksi pertanian dan berdampak juga 

terhadap pendapatan. Jika rumah tangga tersebut memiliki pendapatan dari sektor lain 

maka rumah tangga tersebut cenderung akan lebih survive. Terutama untuk petani 

anorganik, karena biaya usahataninya lebih besar daripada petani organik. Rincian 

pendapatan petani organik dari usahatani dan non usahatani dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rincian Pendapatan Petani Organik Per Bulan dari Usahatani dan Non 

Usahatani (Data Primer, 2017) 

No. Pendapatan (Rp) Tot.pendapa

tan/thn Usahatani(Rp/1 Kali Musim Tanam) non usahatani (Rp/bln) 

1 61.635.000 2.000.000 85.635.000 

2 49.340.000 0 49.340.000 

3 20.920.000 0 20.920.000 

4 61.870.000 1.800.000 83.470.000 

5 9.968.000 1.200.000 24.368.000 

6 2.490.000 1.500.000 20.490.000 

7 10.000.000 3.000.000 46.000.000 

8 19.720.000 3.000.000 55.720.000 

Jumlah 235.943.000 12.500.000 385.943.000 

Rata- 29.492.875 1.562.500 48.242.875 
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rata 

 

Rata-rata Pendapatan usahatani petani organik sebesar Rp 29.492.875,- per satu kali 

tanam dengan rata-rata luasan lahan sebesar 2 Ha. Sedangkan pendapatan diluar 

usahatani sebesar Rp 1.562.500,- untuk rata-rata setiap petani organik dengan jenis 

pekerjaan yang beragam diantaranya dari sektor perdagangan, jasa dan 

keamanan.Pendapatan per tahun rata-rata setiap rumah tangga petani organik sebesar Rp 

48.242.875,-. Rata-rata Pendapatan petani anorganik sebesar Rp 27.423.400,- dengan 

rata-rata luasan lahan sebesar 2 Ha. Sedangkan pendapatan diluar usahatani sebesar Rp 

1.626.666,- untuk rata-rata setiap petani anorganik dengan jenis pekerjaan yang 

beragam diantaranya dari sektor swasta dan keamanan.Pendapatan per tahun rata-rata 

setiap rumah tangga petani anorganik sebesar Rp 46.943.400,-. Tabel data pendapatan 

rumah tangga petani anorganik dapat dilihat pada Tabel 2. Perbandingan data dari 

petani organik dan anorganik pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa pendapatan untuk 

sektor usahatani lebih besar petani organik daripada anorganik karena biaya usahatani 

pada petani anorganik lebih besar daripada petani organik. Kontribusi pendapatan 

usahatani terhadap total pendapatan rumah tangga sebesar 61,13% untuk petani organik 

sedangkan kontribusinya untuk petani anorganik sebesar 58,42%. Hal itu sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Sari dkk (2014) pendapatan petani yang berasal dari 

kegiatan on farm memberikan kontribusi lebih besar (86,85 persen) dibandingkan 

dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan lainnya (off farm dan non farm). 

Tabel 2. Rincian Pendapatan Petani Anorganik Per Bulan dari Usahatani dan Non 

Usahatani (Data Primer, 2017) 

No. Pendapatan/bln(Rp) 
Total 

pendapatan/thn 
Usahatani (Rp/1 kali musim 

tanam) 
non usahatani(Rp/bln) 

1 48.480.000 0 48.480.000 

2 27.200.000 0 27.200.000 

3 48.480.000 1.500.000 66.480.000 

4 3.700.000 2.800.000 37.300.000 

5 51.740.000 1.500.000 69.740.000 

6 3.918.000 700.000 12.318.000 

7 17.458.000 1.200.000 31.858.000 

8 33.815.000 2.200.000 60.215.000 

9 26.910.000 1.800.000 48.510.000 
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10 33.717.000 1.500.000 51.717.000 

11 7.335.000 2.500.000 37.335.000 

12 9.598.000 1.500.000 27.598.000 

13 28.095.000 1.500.000 46.095.000 

14 42.810.000 2.000.000 66.810.000 

15 28.095.000 3.700.000 72.495.000 

Jumlah 41.135.1000 24.400.000 704.151.000 

Rata-rata 27.423.400 1.626.666,667 46.943.400 

 

Ada dua cara penggunaan pendapatan. Pertama, membelanjakannya untuk barang-

barang konsumsi. Kedua, tidak membelanjakannya seperti ditabung. Pengeluaran 

konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang 

rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan 

pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor 

terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk 

sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai 

kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung 

pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda 

mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi. Apabila penerimaan rumah tangga dikurangi 

dengan pengeluaran untuk konsumsi dan untuk transfer, maka diperoleh nilai tabungan 

rumah tangga (BPS,2017). 

Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap 

bahan pangan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh 

besamya pendapatan dan harga komoditas pangan. Pengaruh pendapatan terhadap akses 

pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu dengan besamya proporsi 

pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. Selanjutnya harga pangan berpengaruh 

terhadap aksesibilitas terhadap bahan pangan melalui daya beli (Rosyadi dan Purnomo, 

2012). Jenis pengeluaran pangan dari rumah tangga tersebut terdiri dari bahan makanan 

pokok seperti beras,jagung, gandum, lauk pauk, sayur, buah dan bahan minuman. 

Sedangkan pengeluaran non pangan berasal dari pembayaran komponen listrik, air, 

LPG, bensin, pendidikan, kesehatan dan tabungan/arisan. Rincian data pengeluaran 

pangan dan non pangan dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4. 
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Tabel 3.Data Pengeluaran Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Petani Organik 

(Data Primer,2017) 

No. Pengeluaran (Rp) 
Total Pengeluaran(Rp/bln) 

Pangan(Rp/bln) 

non 

pangan(Rp/bln) 

1 1.160.000 932.666 2.092.666 

2 333.000 490.500 823.500 

3 1.207.000 937.619 2.144.619 

4 706.000 738.000 1.444.000 

5 1.124.000 636.000 1.760.000 

6 1.268.000 442.000 1.710.000 

7 470.000 1.201.333 1.671.333 

8 1.408.000 1.147.000 2.555.000 

Jumlah 7.676.000 6.525.118 14.201.118 

Rata-rata 959.500 815.639,75 1.775.139,75 

 

Total pengeluaran rumah tangga setiap petani organik rata-rata sebesar Rp 

1.775.139,75 dengan rincian, untuk pengeluaran pangan sebesar Rp 959.500,- dan non 

pangan sebesar Rp 815.639,75.Jenis pengeluaran untuk pangan adalah konsumsi bahan 

makanan pokok seperti beras, ikan, sayur, buah dan bahan minuman (gula pasir, teh dan 

kopi). Pengeluaran pangan paling besar pada konsumsi lauk pauk dan sayur. Hanya ada 

beberapa rumah tangga petani yang besar pengeluarannya itu pada konsumsi tembakau 

(rokok). Nilai pengeluarannya sebesar Rp 520.000,- setiap bulannya. Hal itu menambah 

jumlah pengeluaran rumah tangga setiap bulannya, padahal rumah tangga tersebut 

memiliki anak yang masih harus menempuh jenjang pendidikan. Walaupun 

pendapatannya dari sektor usahatani dan non usahatani mampu menutupi semua 

pengeluaran rumah tangga tersebut. Pengeluaran dari sektor non pangan meliputi tarif 

listrik, air,LPG,bensin/solar, pendidikan, kesehatan dan tabungan/arisan.  

Tabel 4. Data Pengeluaran Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Petani Anorganik 

(Data Primer,2017) 

No. pengeluaran 
Total Pengeluaran 

 pangan non pangan 

1 1.842.000 1.025.000 2.867.000 

2 1.697.000 728.000 2.425.000 

3 1.987.500 1.060.000 3.047.500 
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4 973.000 660.000 1.633.000 

5 1.603.000 165.000 1.768.000 

6 2435.000 931.000 3.366.000 

7 614.500 245.000 859.500 

8 713.000 322.000 1.035.000 

9 756.000 1.262.000 2.018.000 

10 2.173.000 3.956.000 6.129.000 

11 963.000 546.000 1.509.000 

12 1.187.000 395.000 1.582.000 

13 211.000 786.000 997.000 

14 1.243.000 785.000 2.028.000 

15 246.000 546.000 792.000 

Jumlah 18.644.000 13.412.000 32.056.000 

Rata-rata 1.242.933,33 894.133,3333 2.137.066,667 

 

Pengeluaran bahan makanan pokok menjadi pengeluaran terbesar untuk rumah 

tangga petani organik dan anorganik. Karena hanya beras yang diproduksi sendiri dari 

lahan mereka sedangkan yang lain harus menmbeli. Untuk beras, para petani tersebut 

hanya mengeluarkan upah gilingnya saja. Sekitar 20% dari hasil panen padi mereka 

disishkan untuk konsumsi rumah tangga. 

 

KESIMPULAN 

1. Rata-rata Pendapatan rumah tangga petani organik sebesar Rp 29.492.875,-dari 

usahatani dan pendapatan diluar usahatani sebesar Rp 1.562.500,-. Rata-rata Pendapatan 

rumah tangga petani anorganik sebesar Rp 27.423.400,- dari usahatani anorganik dan  

pendapatan diluar usahatani sebesar Rp 1.626.666,-. 

2. Total pengeluaran rumah tangga setiap petani organik rata-rata sebesar Rp 

1.775.139,75 dengan rincian, untuk pengeluaran pangan sebesar Rp 959.500,- dan non 

pangan sebesar Rp 815.639,75. Sedangkan total pengeluaran rumah tangga petani 

anorganik sebesar Rp 2.137.066 yang terdiri dari pengeluaran pangan sebesar Rp 

1.242.933,- dan non pangan sebesar Rp 894.133,-. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis keuntungan usaha pengolahan 

bakso ikan patin di Kabupaten Banjar; dan (2) menganalisis kelayakan usaha bakso ikan 

patin di Kabupaten Banjar. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tungkaran, Kecamatan 

Martapura, Kabupaten Banjar, dengan obyek penelitian pengolah bakso ikan patin yang 

ada di Kabupaten Banjar. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang bersumber 

langsung dari pengolah bakso ikan patin, yang didapatkan melalui teknik wawancara, 

sedangkan data sekunder adalah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil-hasil 

penelitian, studi pustaka dan informasi dari lembaga terkait, yang terkait dengan 

kegiatan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pengolahan bakso ikan 

patin di Kabupaten Banjar adalah merupakan salah satu jenis usaha perikanan yang 

menguntungkan dengan capaian keuntungan rata-rata sebesar Rp.2.406.903/bulan yang 

lebih besar dari nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banjar. Besar kecilnya 

keuntungan sangat tergantung pada volume produksi yang dihasilkan, semakin banyak 

produksi semakin besar pula keuntungan yang dapat diraih. Usaha pengolahan bakso 

ikan patin di Kabupaten Banjar tergolong menguntungkan dan layak untuk terus 

diusahakan. Hasil analisis kelayakan investasi menunjukkan nilai NPV yang positif 

(Rp.95.940.000), dengan nilai Net BCR lebih dari satu (15,16) dan IRRlebih darisuku 

bunga yang didiskonto (305% > 14%), serta paybackperiod yang lebih cepat dari 

periode proyeksi selama lima tahun (0,33 tahun). 

Kata Kunci: usaha bakso ikan patin, ibu Susiati 

 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to (1) analyze the catfish meatballs processing business 

profit in Banjar Regency; and (2) to analyze the feasibility of catfish meatballs business 

in Banjar Regency. The research was conducted in the Tungkaran village, Martapura 

District, Banjar Regency, with the object of study were catfish meatballs processors in 

Banjar Regency. The collected data were primary data sourced directly from the catfish 

meatballs processors, obtained through interview techniques, and secondary data 

obtained from various sources, such as the results of research, literature and information 

from relevant institutions, linked to the research activities. The results showed that the 

catfish meatballs processing business in Banjar Regencywas one type of a profitable 

fishing business with the achievements of the average profit of Rp.2.406.903/month 

which was greater than the value of the Minimum Wage Regency (UMK) of Banjar. 

The size of the benefit depends on the volume of production, the more production the 

greater the return that can be achieved. Catfish meatballs processing business in Banjar 

Regency was classified as profitable and worthy to be pursued. The results of the 

feasibility investment analysis showed a positive NPV value (Rp.95.940.000), with a 
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value of NetBCR more than one (15.16) and the IRR was more than discounted rate 

(305%> 14%), and the payback period was over faster than a five-year forecast period 

(0.33 years). 

Keywords: the catfish meatballs business, Mrs. Susiati 

 

 

PENDAHULUAN 

Ikan patin adalah salah satu komoditas perikanan andalan Provinsi Kalimantan 

Selatan yang merupakan salah satu sentra produksi ikan patin nasional, yang terpusat di 

kawasan minapolitan Kabupaten Banjar. Produksi ikan patin dalam kurun satu 

dasawarsa terakhir terus melimpah, bahkan cenderung over produksi setiap tahunnya, 

sehingga menimbulkan fluktuasi harga yang cenderung kurang berpihak kepada para 

pembudidaya. Keadaan ini tentunya merupakan suatu peluang usaha bagi pengolah 

produk perikanan berbahan baku ikan patin di saat produksi ikan patin berlimpah, 

dimana nilai tambah ikan patin dapat menjadi lebih meningkat. 

Salah satu kegiatan pengolahan produk perikanan skala rumahtangga adalah 

pengolahan bakso ikan patin yang diantaranya terdapat di Kabupaten Banjar, Provinsi 

Kalimantan Selatan. Bakso ikan adalah salah satu bentuk diversifikasi produk perikanan 

yang tidak hanya dilakukan oleh industri skala besar, namun juga industri skala 

rumahtangga atau yang biasa dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM). Usaha ini merupakan perwujudan daripada upaya pengalihan dari konsumsi 

yang masih didominasi oleh ikan segar ke produk yang lebih beragam dan menarik. 

Usaha pengolahan bakso ikan patin adalah salah satu bentuk UMKM yang 

dimaksudkan untuk memperoleh nilai tambah dari produk perikanan budidaya, 

khususnya ikan patin, dan memberikan keuntungan yang layak bagi pelaku usaha 

pengolahan bakso ikan patin. Untuk itu, permasalahan yang dirumuskan pada kegiatan 

penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar keuntungan usaha pengolahan bakso ikan patin di Kabupaten Banjar 

dapat diperoleh? 

2. Bagaimana kelayakan usaha bakso ikan patin yang diusahakan di Kabupaten 

Banjar? 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari kegiatan 

penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis keuntungan usaha pengolahan bakso ikan 
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patin di Kabupaten Banjar; dan (2) menganalisis kelayakan usaha bakso ikan patin di 

Kabupaten Banjar. 

Ada pun penelitian terdahulu  : 

1. Aini (2014) yang menganalisis usaha pengolahan kerupuk ikan gabus di Kalimantan 

Selatan, bahwa usaha pengolahan ini merupakan salah satu produk diversifikasi 

makanan berbahan baku ikan  yang dapat memberikan keuntungan yang signifikan 

bagi pelaku usaha dimana keuntungan rata-rata yang dicapai lebih besar dari upah 

minimum kota (UMK). 

2. Wahdah (2016) meneliti tentang kelayakan usaha pengolahan kerupuk ikan pipih, 

bahwa usaha pengolahan kerupuk ikan pipih di Kabupaten Barito Kuala tergolong 

menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Hasil analisis kelayakan investasi 

menunjukkan nilai NPV yang positif, dengan nilai Net BCR lebih dari satu dan IRR 

lebih dari suku bunga yang didiskonto. 

3. Syahrin (2016) yang mengkaji prospek usaha pengolahan udang rebon sekala rumah 

tangga menyimpulkan bahwa sebagai salah satu usaha produk olahan perikanan 

udang rebon dapat memberikan keuntungan yang sangat berarti yang mana jika 

dikalkulasikan dalam setiap bulannya dapat dicapai keuntungan diatas UMK. 

 

METODE PENELITIAN 

 Kegiatan penelitian berlangsung di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, 

Kabupaten Banjar, dengan obyek penelitian pengolah bakso ikan patin yang ada di 

Kabupaten Banjar. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang bersumber 

langsung dari pengolah bakso ikan patin, yang didapatkan melalui teknik wawancara, 

sedangkan data sekunder adalah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil-hasil 

penelitian, studi pustaka dan informasi dari lembaga terkait, yang terkait dengan 

kegiatan penelitian. 

Data pokok yang dikumpulkan meliputi: 

1. Suku bunga efektif tahunan kredit usaha di perbankan. 

2. Harga input produksi yang berlaku yang dialokasikan untuk operasional pengolahan 

bakso ikan patin. 

3. Harga output per satuan produk olahan bakso ikan patin. 

 Data yang dianalisis meliputi: 
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1. Keuntungan usaha pengolahan bakso ikan patin dengan pembanding upah minimum 

kabupaten (UMK). 

2. Kelayakan investasi usaha pengolahan bakso ikan patin di Kabupaten Banjar. 

 

PEMBAHASAN 

Keuntungan Usaha Pengolahan Bakso Ikan Patin 

Keuntungan usaha pengolahan bakso ikan patin di Kabupaten Banjar adalah 

keuntungan yang bersumber dari hasil penjualan produk olahan bakso ikan patin setelah 

dikurangi dengan total biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan olahan (ikan patin 

dan bahan pencampur lainnya), upah tenaga kerja (penyiangan ikan, cetak bakso dan 

pengemasan), bahan lainnya seperti gas elpiji dan sarung tangan, serta penyusutan 

(depresiasi) peralatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata biaya produksi dan keuntungan usaha bakso ikan patin 

Uraian Volume 
Harga Total 

(Rp) (Rp) 

Biaya Produksi (Cost)     

Ikan patin 60 Kg 20.000 1.200.000 

Tepung Tapioka 30 Kg 10.000 300.000 

Telur 60 butir 1.500 90.000 

Bumbu-bumbu 60 unit 

prod. 

1.000 60.000 

Gas Elpiji 1 bulan 40.000 40.000 

Sarung Tangan 1 set 10.000 10.000 

Kemasan 240 pcs 1.100 264.000 

Upah Tenaga Kerja    240.000 

Penyusutan    189.097 

Total (TC)    2.393.097 

Nilai Produksi (TR)     

Bakso Ikan Patin 60 Kg 80.000 4.800.000 

Keuntungan ( ):    2.406.903 

Sumber: Hasil pengolahan data (2017) 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa total biaya (TC) produksi yang dikeluarkan 

setiap bulannya adalah rata-rata Rp.2.393.097, meliputi biaya tidak tetap (variablecost) 

seperti ikan patin, tepung tapioka, telur, bumbu-bumbu, gas elpiji, sarung tangan, 

kemasan dan upah tenaga kerja, serta biaya tetap (fixedcost) yaitu biaya penyusutan. 

Harga ikan patin sebagai bahan baku utama pada saat penelitian adalah sebesar 

Rp.20.000/kg di tingkat konsumen, tepung tapioka sebesar Rp.10.000/kg, telur senilai 
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Rp.1.500/butir, dan bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang putih, gula, garam, lada 

bubuk dan penyedap rasa rata-rata senilai Rp.1.000 untuk setiap kg bakso yang dibuat. 

Bahan lain seperti gas elpiji senilai Rp.150.000/tabung (12 kg) untuk tiga bulan 

(Rp.50.000/bulan) atau senilai Rp.40.000/bulan untuk tabung gas 3 kg (2 x isi ulang), 

satu set sarung tangan plastik senilai Rp.10.000 dan plastik kemasan senilai 

Rp.1.100/bungkus. Biaya lainnya upah tenaga kerja untuk penyiangan ikan, cetak bakso 

dan pengemasan sebesar Rp.4.000/kg unit produksi atau Rp.240.000 untuk rata-rata 

produksi 60 kg bakso ikan patin, serta biaya penyusutan peralatan sebesar 

Rp.189.097/bulan. 

Usaha pengolahan bakso ikan patin ini setiap bulannya dapat berproduksi rata-

rata sebesar 60 kg dengan harga jual Rp.80.000/kg. Dengan demikian, nilai produksi 

(TR) usaha pengolahan bakso ikan patin ini adalah rata-rata sebesar Rp.4.800.000/bulan. 

Nilai produksi (TR) ini setelah dikurangi dengan total biaya produksi (TC) rata-rata 

yang sebesar Rp.2.393.097 diperoleh rata-rata keuntungan ( ) usaha sebesar 

Rp.2.406.903/bulan. Nilai keuntungan rata-rata ini secara absolut ternyata lebih besar 

dari nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banjar tahun 2017 yang sebesar 

Rp.2.258.000/bulan. 

Kelayakan Usaha Bakso Ikan Patin 

Uji kelayakan usaha pengolahan bakso ikan patin dilakukan menggunakan 

analisis investasi dengan menghitung Net PresentValue(NPV), Net 

BenefitCostRatio(NetBCR), Internal Rate ofReturn(IRR) dan PaybackPeriod(PP), 

dengan diskonto 14% didasarkan pada tingkat suku bunga efektif untuk kredit usaha 

rakyat (Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.05/ 2010 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 mengenai Fasilitas Penjaminan 

Kredit Usaha Rakyat), dengan hasil analisis seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa hasil analisis kelayakan usaha pengolahan bakso 

ikan patin di Kabupaten Banjar menghasilkan jumlah NPV yang positif, yang berarti 

bahwa usaha ini layak untuk dikerjakan. Ini didukung dengan nilai Net BCR yang lebih 

dari satu (15,16), yang berarti usaha ini memang menguntungkan, dan nilai IRR sebesar 

305% yang jauh lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku (14%), yang berarti 

bahwa pengembalian modal investasi selama periode proyeksi tergolong layak selama 

suku bunga masih di bawah 305%.  Demikian pula dilihat dari nilai PP sebesar 0,33; 
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yang berarti bahwa periode pengembalian modal investasi usaha pengolahan kerupuk 

ikan pipih ini adalah kurang dari satu tahun, atau sekitar empat bulan yang jauh lebih 

cepat dari periode proyeksi (5 tahun), sehingga usaha ini memang sangat layak. 

Tabel 2. Kelayakan usaha bakso ikan patin di Kabupaten Banjar 

URAIAN 

TAHUN KE- {x Rp.1.000} 

0 1 2 3 4 5 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

INVESTASI             

Freezer(1 buah) 3.000           

Sealer(1 buah) 250       250   

Gilingan daging (1 buah) 2000           

Baskom (4 buah) 200     200     

Kompor gas (1 buah) 350           

Panci (2 buah) 400       400   

Food Processor (1 buah) 3.500           

Sendok (4 buah) 40   40 40 40 40 

Serok (1 buah) 20   20 20 20 20 

Timbangan (1 buah) 300           

Talenan (2 buah) 50     50   50 

Pisau (3 buah) 75     75   75 

OPERASIONAL             

Daging ikan patin (720 kg @ 

Rp.20.000) 
  

14.40

0 

14.40

0 

14.40

0 

14.40

0 

14.40

0 

Tepung tapioka (360 kg @ 

Rp.10.000) 
  3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Telur (720 butir @ R.1.500)   1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 

Bumbu (720 kg @Rp.1.000)   720 720 720 720 720 

Gas Elpiji (Rp.40.000/bulan)   480 480 480 480 480 

Sarung tangan 

(Rp.10.000/produksi) 
  120 120 120 120 120 

Upah (720 kg @ Rp.4.000)   2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 

Kemasan (2.880 bungkus @ 

Rp.1.100) 
  3.168 3.168 3.168 3.168 3.168 

CashOutflow 10.185 
26.44

8 

26.50

8 

26.83

3 

27.15

8 

26.63

3 

PENERIMAAN             

Bakso ikan patin (720 kg @ 

Rp.80.000) 
  

57.60

0 

57.60

0 

57.60

0 

57.60

0 

57.60

0 

CashInflow   
57.60

0 

57.60

0 

57.60

0 

57.60

0 

57.60

0 

Surplus (Depisit) 
-

10.185 

31.15

2 

31.09

2 

30.76

7 

30.44

2 

30.96

7 

Total Surplus 63.120           
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DiscountFactor 14% 1 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 

NPVi14% 
-

10.185 

27.32

6 

23.92

4 

20.76

7 

18.02

4 

16.08

3 

NPV 95.940           

NetBCR 15,16           

IRR 305%           

PP (tahun) 0,33           

Sumber: Hasil pengolahan data(2017) 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Usaha pengolahan bakso ikan patin di Kabupaten Banjar adalah merupakan salah 

satu jenis usaha perikanan yang menguntungkan dengan capaian keuntungan rata-

rata sebesar Rp.2.406.903/bulan yang lebih besar dari nilai Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) Banjar. Besar kecilnya keuntungan sangat tergantung pada 

volume produksi yang dihasilkan, semakin banyak produksi semakin besar pula 

keuntungan yang dapat diraih. 

2. Usaha pengolahan bakso ikan patin di Kabupaten Banjar tergolong menguntungkan 

dan layak untuk terus diusahakan. Hasil analisis kelayakan investasi menunjukkan 

nilai NPV yang positif (Rp.95.940.000), dengan nilai Net BCR lebih dari satu 

(15,16) dan IRR lebih darisuku bunga yang didiskonto (305% > 14%), serta 

paybackperiod yang lebih cepat dari periode proyeksi selama lima tahun (0,33 

tahun). 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, diharapkan pengolah bakso ikan patin 

agar lebih berperan aktif mengikuti acara yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah 

atau swasta untuk menunjang promosi produk yang dihasilkan. Pelaku usaha dapat 

semakin meningkatkan volume produksinya dengan memanfaatkan apa yang telah 

terbentuk diantara para pengolah, seperti adanya kelompok usaha maupun pembinaan 

dari instansi terkait. Jika kelompok berjalan sesuai peran anggota masing-masing, ada 

kemungkinan/peluang untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian untuk mempelajari dan memberi informasi tentang pola penetasan 

telur jangkrik kalong terhadap daya tetas sehingga menjadi bahan pertimbangan dan 

informasi bagi khalayak umum atau pembudidaya jangkrik.   Penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 3 perlakuan dan 5 kali ulangan. 

Data yang diperoleh dianalisis ragam, jika analisis ragam menunjukkan beda nyata 

maka dilakukan dengan uji Duncan atau Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

Perlakuan : PT1 ; Tersebar merata, T2 ; Memanjang berlajur, PT3 : Menumpuk menggumpal.   

Perlakuan berpengaruh nyata terhadap daya tetas, Perlakuan PT1 daya tetas tertinggi, sedangkan 

penampilan anakan jangkrik semua perlakuan tidak berbeda nyata. 

Kata kunci : penetasan, jangkrik kalong, daya tetas. 

 

 

ABSTRACT 

The research was aimed to learn and give information about  

hatching pattern of kalong cricket eggs against hatchability so that it becomes a material 

consideration and information for the general public or cricket cultivators. The research 

used completely randomized design, with three treatments and five replications.        

The data obtained were analyzed in variety If any significant effects found. Further 

analysis was conducted using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Treatment: PT1; 

spread evenly, PT2 ; extend lane, PT3 : accumulate clots. Treatment has significant 

effect against hatchability, PT1 treatment of highest hatchability while the appearance 

of child cricket  for all treatments was not significantly different. 

Keywords : hatching, kalong crickets, hatchability 

 

 

PENDAHULUAN 

  Penetasan pada prinsipnya adalah menyediakan lingkungan yang sesuai untuk 

perkembangan embrio mahluk hidup. Lama penetasan telur ditempat pengeraman 

sangat tergantung dari jenis hewannya. Semakin kecil hewan, semakin kecil telur yang 

dihasilkan. Dan, semakin tinggi suhu badan hewan, semakin pendek waktu penetasan 

telurnya. Bila bentuk telur dan ukurannya seragam, waktu penetasan akan selalu hampir 

bersamaan. jangkrik  tidak mempunyai sifat mengeram, untuk memperbanyak 
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populasinya hanya dengan penempatan telur pada sarangnya yang mengalami seleksi 

alam, maupun oleh lingkungan.  

Di Indonesia terdapat kurang lebih 123 jenis jangkrik, diantaranya adalah jenis 

Gryllus testaceus dan Gryllus miratus yang sekarang banyak dibudidayakan. Jangkrik 

ini hidup di semak-semak dan rerumputan pekarangan atau kebun. Jenis jangkrik ini 

yang paling potensial untuk meningkatkan perekonomian. Jangkrik ini memiliki siklus 

hidup nimfa hingga dewasanya sekitar 160 hari untuk betina dan pejantannya kurang 

lebih 3 bulan. Setiap induk mampu menghasilkan lebih dari 500 butir telur. Lama siklus 

hidup jantan ± 78 hari, sedangkan betina dapat mencapai umur ± 105 hari. Ukuran 

tubuh betina lebih panjang dan besar dibandingkan dengan jantan (Paimin dkk., 1999). 

Keberhasilan pembudidayaan jangkrik berkaitan dengan tempat pemeliharaan  

yang berupa kotak pemeliharaan dan pengaturan pelaksanaan serta bahan pakan yang 

digunakan. Bila semua faktor diperhatikan dengan baik akan dicapai keberhasilan. 

Namun hal penting yang perlu diperhatikan juga adalah penanganan saat pengumpulan 

bibit akan melaksanakan pemeliharaan. Bibit dapat diperoleh dari membeli anakan hasil 

dari penetasan atau dengan membudiyakan sendiri indukan yang menghasilkan telur 

tetas. Telur tetas di koleksi dari kandang indukan jangkrik dewasa, setelah telur 

terkumpul maka dilaksanakan penetasan. Penetasan kadang-kadang terjadi kegagalan 

atau persentasi penetasan yang rendah (banyak telur yang gagal menetas) hal ini 

dikarenakan kesalahan dalam proses saat penetasan berlangsung, 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan antara lain timbangan digital, termometer, sprayer. kotak 

kardus, lakban plastik, kain strimen, ember plastik,  alat tulis. Sedangkan bahan yang 

dibutuhkan bibit telur tetes jangkrik dan air. 

Metode Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian ini, rancangan percobaan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lcngkap (RAL), dengan 3 perlakuan dan 5 kali ulangan. 

Perlakuan : 

PT1 ; Tersebar merata,  PT2 ; Memanjang berlajur   PT3 ; Menumpuk menggumpal 

Gibbons (1975). Model rancangannya yaitu sebagai berikut : 
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l~i-~I SjZ Ik(~+1)/6I~' 

Jika I Ri - Rj I 2 Z I k (N+1)/6 I O", maka perbedaan Ri dan Rj adalah nyata 

pada taraf Z = 0,05. 

Pelaksanan Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :  

Persiapan kotak-kotak peletakan telur jangkrik terbuat dari kardus sebanyak 

lima belas kotak, bibit telur jangkrik yang setiap unit percobaan seberat 20g, sprayer 

yang berisi air bersih. 

  Koleksi telur dilakukan yang telah dipersiapkan dan diletakkan pada setiap unit 

percobaan, telur-telur jangkrik di letakkan pada setiap kain strimen dengan keadaan 

permukaan kain yang dilipat, setiap tiga kali sehari (pagi, siang dan malam) dilakukan 

penyemprotan) Pada mulai hari ke empat sebagian telur akan menetas dan akan berakhir 

pada hari ke tujuh. Pada hari setiap menetas akan dilukukan koleksi anak jangkrik, 

dengan penimbangan dan penghitungan hingga sampai hari ketujuh.  

Variabel Yang Diamati 

Dalam penelitian ini variabel utama yang diamati meliputi: 

yang terdiri ;  

1. Daya Tetas. 

2. Penampilan Anakan Jangkrik. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis ragam, jika analisis ragam menunjukkan beda 

nyata maka dilakukan dengan uji Duncan atau Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil pengamatan selama penelitian, rataan variabel dan hasil analisis ragam 

pada tebel 1. 

Tabel  1. Rataan daya tetas dan penampilan anakan jangkrik   

Peubah                                                       Perlakuan                     

 

Daya Tetas (%)  

 Penampilan Anakan   

 Jangkrik  (%) 

PT1 

80,10a 

90,75 

PT2 

55,65b 

85,80 

 

PT3 

48,28b 

83,47 
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Superskrip dengan hurup berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang  

nyata  (P<0,05)  

Daya Tetas 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, bahwa Perlakuan berpengaruh 

nyata  (P<0,05) terhadap Daya Tetas, persentasi perlakuan PT1 lebih tinggi dan berbeda 

nyata dibandingkan perlakuan PT2 dan PT3, sedangkan perlakuan PT2  dan PT3 adalah 

sama. Perbedaan daya tetas pada setiap perlakuan dipengaruhi oleh kondisi perlakuan, 

untuk perlakuan PT1 setiap telur jangkrik diletakkan perbutir dan menyebar tidak terjadi 

penumpukan, sehingga mendapatkan sirkulasi udara, terperatur dan kelembaban yang 

seimbang dan merata, kondisi demikian membantu pertumbuhan, perkembangan embrio 

jangkrik didalam telur tersebut, yang berbeda dengan perlakuan PT2 dan PT3 yang 

susunan telur terjadi penumpukan, telur yang berada di bagiaan dalam kurang mendapat 

kondisi yang idial (sirkulasi udara, suhu, kelembaban) sehingga banyak yang tidak 

menetas dan berwarna kehitaman.  Perbedaan daya tetas di media tetas sangat 

dipengaruhi oleh keadaan yang sesuai terhadap temperatur dan kelembaban. Hal ini 

menurut Destephano dkk. (1982) yang menentukan untuk proses peneluran 

jangkrik Acheta domesticus yaitu media dengan kondisi yang sesuai sangat efektif 

merangsang peneluran sehingga menghasilkan jumlah telur yang lebih tinggi. Menurut 

Sri Karindah dkk. (2011) jangkrik berumur 10 hari dan memiliki alat tubuh yang 

lengkap,yaitu antenna, tungkai dan ovipositor, faktor yang menyebabkan rendahnya 

daya tetas telur jangkrik adalah kondisi suhu dan temperatur yang tidak sesuai dengan 

keadaan optimal untuk penetasan telur jangkrik. Pada saat masa inkubasi, suhu rataan 

30,7 OC dan kelembabannya berkisar antara 58-82%. Kelembaban relatif yang 

dibutuhkan untuk penetasan telur jangkrik berkisar antara 65-85% dengan suhu 

26°C (Sridadi dkk. 1999). Menurut Sukarno (1999), kualitas telur akan menurun pada 

kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Kelembaban yang rendah akan menyebabkan 

kerusakan pada telur, dan jika terlalu lembab telur akan mudah ditumbuhi jamur atau 

terserang penyakit. 

 Faktor lain dapat disebabkan oleh kondisi infertil atau tingkat fertilitas telur 

yang rendah. Hal ini disebabkan oleh telur yang tidak dibuahi oleh pejantan sehingga 

telur bersifat steril atau tidak berembrio. Menurut Paimin dkk. (1999), jangkrik 

memiliki kemampuan untuk bertelur meskipun tanpa pejantan, namun telur yang 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

289 

 

dihasikan tidak fertil. Telur yang berkualitas jelek memiliki daya tetas rendah, dibawah 

50% atau bahkan tidak menetas sama sekali (Sukarno,1999).       

  Penampilan Anakan Jangkrik 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, bahwa perlakuan tidak 

berpengaruh nyata  (P<0,05) terhadap penampilan anakan jangkrik, pada semua 

perlakuan,hal ini dapat dilihat saat telur-telur menetas dan anakan jangkrik keluar dari 

cangkang (kulit telur) memperlihatkan penampilan yang sama pada semua perlakuan, 

dengan kriteria bergerak bebas dan lincah dan memiliki alat (organ) tubuh yang lengkap 

(tidak cacat). Selama embrio di dalam telur, telah berkembang dengan sempurna. 

Setelah menetas, anakan jangkrik menjadi lebih kuat dan lebih lincah. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sandjaja dkk. (2009) bahwa secara cepat 

terjadi pertumbuhan, seperti pada pertumbuhan embrio / janin dan saat regenerasi sel 

juga pembentukan sel darah merah dan sel imun. Dan menurut Widyaningrum dkk. 

(2012), keadaan kondisi yang optimal saat penetasan mampu meningkatkan daya tahan 

hidup embrio selama proses penetasan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, bahwa : 

Selama penelitian, perlakuan menunjukan berpengaruh nyata terhadap daya tetas telur 

jangkrik. Perlakuan PT2 menunjukkan hal yang sama dengan perlakuan PT3  namun 

berbeda dengan perlakuan PT1 yang mempunyai daya tetas yang lebih tinggi, 

sedangkan penampilan anakan jangkrik, semua perlakuan tidak berpengaruh nyata. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pada saat penetasan, sebaiknya 

butir-butir telur jangkrik, yang diletakkan pada alas penetasan disusun merata hanya dalam 

satu tingkat telur atau diusahakan tidak menumpuk.  
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