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BUDIDAYA PETERNAKAN AYAM KAMPUNG
DI DUSUN AIRLOUW, KOTA AMBON

Bercomien Juliet Papilaya, Muhammad. J. Watiheluw, Pieter Ririmasse
Program Studi Peternakan. Fakultas Pertanian. Universitas Pattimura. Jl. Ir. M. Putuhena. Poka. Ambon.

Email: bercomien@gmail.com

ABSTRAK

Peternakan ayam kampung merupakan salah satu usaha yang berpotensi untuk memenuhi
kebutuhan keluarga dan memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.  Peternakan ini
mempunyai peranan cukup besar dalam mendukung ekonomi masyarakat. Peternakan ayam
kampung  yang banyak terdapat di pedesaan pada umumnya bersifat tradisional. Campur tangan
manusia dalam pemeliharaannya hanya terbatas pada pemilikan, perkandangan sederhana dan
kadang-kadang memberikan pakan tambahan sederhana seperti pemberian limbah dapur.
Selebihnya ayam sendiri harus berusaha untuk mempertahankan hidupnya dan memenuhi
kebutuhan pakannya  di pekarangan. Dampak negatif dari pemeliharaan seperti ini adalah produksi
rendah  dan terjadi kerusakan tanaman pekarangan.

Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
peternak tentang cara pengolahan bahan  pakan dan penyusunan ransum ayam kampung. 2. Melatih
dan memotivasi peternak untuk memperbaiki sistem pemeliharaan yang dapat mengembangkan
usaha peternakan ayam kampung dan dapat sebagai penyedia bibit ayam.

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah kelompok  peternak ayam
kampung khususnya kelompok peternakan ayam Cakalang dan Bubara yang mempunyai kemauan
untuk menerapkan inovasi baru demi meningkatkan produksi dan kesejahteraan
keluarga/masyarakat juga bagi  masyarakat peternak ayam kampung dusun Airlouw  yang
mempunyai kemauan untuk  berusaha.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan  IbM yaitu ternak ayam menghasilkan  produksi telur
dan kualitas telur tetas yang lebih baik 35 %, serta berat DOC yang cukup tinggi dibandingkan
ternak ayam yang dipelihara secara ekstensif dengan pakan konvensional. Kelompok mendapatkan
kemudahan dalam menyediakan tepung ikan dengan adanya mesin penggiling dan peternak dapat
memiliki pengetahuan tentang teknologi pakan dan penetasan yang dapat dapat meningkatkan
produksi dan populasi ternak.

Kata Kunci: Peternakan, Ayam Kampung,Pakan, Produksi.

ABSTRACT

Ranch chicken is one of the businesses that have the potential to meet the needs of families
and provide additional income for the family. This ranch has a pretty big role in supporting the
local economy. Chicken farms are numerous in rural areas are generally traditional. The negative
impact of such maintenance is low production and damage to garden plants.

The specific objectives of this project are: 1. Increase the knowledge and skills of farmers
on the processing of feed ingredients and the preparation of rations chicken. 2. Train and motivate
farmers to improve the maintenance system that can develop chicken farm and a poultry providers.

Target execution of community service activities are chicken farmers groups, especially
groups and bubara Cakalang chicken farms that have the will to implement new innovations for
improving the production and the welfare of the family /community also for society chicken
breeders Airlouw hamlets that have the will to try.

Results obtained from IbM activities that produce poultry egg production and quality of
eggs better 35%, and weight DOC is considerably higher than chickens reared extensively with
conventional feed. Groups find it easy to provide fish meal in the presence of a grinding machine
and ranchers may have knowledge of food technology and hatching can to increase production and
livestock population.

Keywords: Animal Husbandry, Native Chicken, Feed, Production.
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PENDAHULUAN

Secara administratif, dusun Airlow terletak di kota Madya Ambon, kecamatan Nusanive,
Provinsi Maluku dan secara geografis dusun Airlow  berada pada ketinggian 5- 150 meter di atas
permukaan laut, berbatasan sebelah utara dengan dusun Eri, sebelah selatan dengan laut banda,
sebelah timur dengan dusun Seri dan sebelah barat dengan dusun Latuhalat. Luas wilayah dusun
Airlow secara keseluruhan adalah 1.000 Ha, yang terdiri dari areal pemukiman, perkantoran,
prasarana umum, perkebunan, dan hutan adat.  Jumlah penduduknya sebanyak  1.762 jiwa dengan
jumlah KK. 378. Fasilitas pendidikan yang terdapat di dusun Airlow adalah 4 TK;  4 SD dan 1
SMP.  Mata pencaharian masyarakat dusun Airlow adalah pegawai negeri sipil, petani, nelayan,
wiraswasta, pensiunan, dan peternak.

Ternak yang dipelihara oleh masyarakat di dusun Airlow  antara lain sapi 65 ekor, kambing
23 ekor, itik 200 ekor dan ayam kampung 330 ekor yang dipelihara secara  semi-intensif. Ayam
kampung merupakan ternak dwiguna, yaitu dapat  menghasilkan telur dan daging (Yuwanta, 2004).
Pemeliharaan ayam kampung mempunyai peluang yang baik dalam meningkatkan/menambah
pendapatan dan gizi keluarga karena mempunyai  harga jual telur  dan daging yang lebih mahal
dibandingkan dengan telur dan daging ayam ras. Harga ayam kampung di Kota Ambon
Rp.60.000/ekor hidup lebih mahal dari ayam broiler yaitu sebesar Rp.35.000.

Sumber protein hewani yang tersedia di dusun Airlouw yang dapat dimanfaatkan adalah
limbah perikanan, ikan ruca dan cacing tanah. Ikan ruca merupakan hasil ikutan penangkapan ikan
besar, ikan ini tidak bernilai ekonomis, sebagian besar tidak dikonsumsi manusia. Tiap kali
penangkapan dari setiap kelompok nelayan selalu ada tertangkap ikan ruca, ikan ini biasanya
diberikan bagi ternak ayam, itik dan babi dalam bentuk mentah, sisanya biasa dibuang karena
mengalami pembusukan. Untuk itu dengan adanya program IbM ini diharapkan
peternak/masyarakat dapat diberi pemahaman dan pelatihan tentang pengolahan bahan pakan,
khususnya penanganan ikan ruca dan limbah perikanan.

Ikan/limbah yang diperoleh dapat dikeringkan dan disimpan dalam waktu lama, namun
ketika mau dimanfaatkan untuk pakan ayam harus digiling, kendalanya mesin tidak tersedia. Untuk
itu kelompok mitra IbM sangat membutuhkan mesin untuk menggiling ikan ini sendiri
dikelompoknya untuk mendapatkan tepung ikan sumber protein hewani, karena ayam tidak dapat
mengkonsumsi dengan sempurna/baik ikan kering dengan tekstur besar/kasar, harus dalam bentuk
tepung sehingga dapat membantu proses konsumsi dan pencernaannya. Ikan memiliki kadar protein
sebesar 15-24 %, karbohidrat/glikogen 1-3 %, air 66-80 % dan zat organik 0,8-2,0% (Firman Nur
H., 2009).   Bahan pakan sumber vitamin dan protein nabati antara lain daun singkong dan lamtoro
hijauan ini banyak tersedia, setelah panen singkong, daunnya untuk dikonsumsi, limbahnya dapat
dimanfaatkan sebagai pakan (Papilaya, 1996). Bahan ini belum banyak dimanfaatkan untuk pakan
ternak  bahkan pada musim hujan, produksinya melimpah.

Kegiatan IbM diharapkan dapat memotivasi kelompok peternakan ayam dengan
melakukan aplikasi teknologi pakan dalam bentuk penyediaan protein hewani  yang dapat dipakai
dalam waktu yang lama dengan cara menggunakan mesin penggiling ikan, ikannya dikeringkan
oleh mitra IbM. Pengeringan ikan dapat dilakukan pada masa surplus (hasil berlimpah) sehingga
dapat digunakan pada masa kekurangan (paceklik). Penyediaan mesin penggiling sederhana yang
dibuat dalam kegiatan IbM dengan mitra dipakai untuk proses penggilingan ikan dan limbahnya,
untuk menghasilkan tepung ikan sebagai sumber protein.

Untuk penyediaan mesin penggiling (mealler) bahan pakan, tim IbM Jurusan peternakan
bekerjasama dengan dosen Jurusan Mesin Politeknik Ambon untuk mendesain bangun mesin dan
nanti membuatnya untuk digunakan dalam kegitan IbM.
Selain tepung ikan dapat dimanfatkan  juga bahan pakan local yaitu ampas sagu, tepung hijauan
dari daun lamtoro dan singkong yang tidak dikonsumsi manusia dan diracik dalam ransum ayam.

Ampas sagu merupakan limbah  padat yang tergolong multi fungsi, salah satu fungsi atau
manfaat ampas sagu adalah sebagai pakan ternak. Kenyataan bahwa peternak belum banyak
memanfaatkan ampas sagu  dalam ransum, hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan peternak dan
sistem pemeliharaan yang masih bersifat semi-intensif, sehingga manajemen pemberian pakan
yang baik untuk menunjang pertumbuhan dan produksi ternak kurang mendapat perhatian.
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Hasil penelitian Ralahalu (2012) menyatakan bahwa ada pertambahan berat badan tikus
putih yang diberi ampas sagu walaupum  secara statistik tidak signifikan dengan ransum kontrol.
Hasil penelitian tersebut memberikan peluang bagi masyarakat peternak untuk memanfaatkan
ampas sagu dalam ransum ayam kampung. Manfaat dari penggunaan ampas sagu adalah
mengurangi penggunaan  dedak padi dalam ransum. Kondisi ini secara langsung dapat mengurangi
biaya ransum dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan.

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan penyuluhan dan demonstrasi dalam kegiatan Ipteks ini
adalah:

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan  kelompok peternak  melalui perbaikan
manajemen pemeliharaan dan manajemen usaha.

2. Tersedia produk telur tetas dan konsumsi, ternak ayam/DOC.
3. Tersedianya bahan pakan tepung ikan yg diproduksi sendiri, sebagai sumber protein

hewani yang dapat digunakan secara kontinyu oleh kelompok mitra IbM dan peternak
lainnya di dusun Airlaouw dan desa-desa tetangga lainnya.

4. Terjadi peningkatan produksi ternak (daging dan telur) sehingga dapat  memenuhi
kebutuhan gizi anggota kelompok peternak, keluarga dan masyarakat.

5. Bertambahnya kelompok peternakan ayam yang berhasil dan berpengaruh baik satu kepada
yang lain.

6. Terciptanya lingkungan hidup yang baik dan bersih dalam masyarakat dusun Airlouw dan
masyarakat desa tetangga.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra yaitu masalah dalam perbaikan
manajemen dan peningkatan produksi ternak ayam di dusun Airlouw maka solusi  yang ditawarkan
dan perlu dilakukan adalah :

1. Pendekatan dengan aparat desa untuk menginventarisasi peternak ayam untuk pelaksanaan
penyuluhan dan penerapan Ipteks.

2. Pendekatan dengan peternak : observasi langsung di lapangan untuk mengetahui system
beternak ayam.

3. Penyuluhan dilakukan dengan cara tatap muka, diskusi dan tanya jawab dengan para
peternak yang berorientasi pada manajemen usaha peternakan, antara lain :
a. Pentingnya pemberian ransum yang bermutu (Kualitas dan kuantitas) agar dapat

meningkatkan produksi dengan menggunakan bahan pakan lokal bersumber protein,
energi dan vitamin.

b. Penggunaan incubator dan pemanfaatan ikan ruca, limbah perikanan, dan pertanian.
4. Melatih peternak untuk membuat kandang yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan  dalam

bentuk demplot pembuatan kandang.
5. Melakukan pengolahan bahan-bahan pakan local a.l. ikan ruca, limbah perikanan, ela sagu

dan daun singkong, lamtoro (Lampiran 2, Bagan: 1, 2 dan Gambar: 2, 3).
6. Khususnya untuk ikan dan beberapa bahan pakan diolah dengan cara digiling,

menggunakan Mesin Penggiling Pakan yang dibuat dalam kegiatan program  IbM  ini,
(Lampiran 2,Gambar 2.Mesin penggiling ikan/bahan pakan).

7. Penyusunan dan pembuatan ransum sesuai gizi yang dibutuhkan oleh ternak dengan
menggunakanbahan-bahan pakan yaitu : tepung daun lamtoro/singkong dll., ela sagu, ikan
ruca/limbah perikanan dan beberapa bahan pakan lainnya (jagung, dedak, bungkil kelapa).

8. Melaksanakan demplot  pemberian ransum sesuai kebutuhan pada ternak ayam.
9. Memberikan demplot penetasan (pemakaian incubator), pemilihan bibit, sexing ayam dll.
10. Pengecekan perkembangan ayam lewat produksi telur, daya tetas dan daya hidup DOC.
11. Pendampingan dan evaluasi secara periodik selama dan sesudah kegiatan dilakukan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerimaan Inovasi/Teknologi (Penyuluhan dan Demplot)
Pengetahuan baru/teknologi yang efisien sangat dibutuhkan  peternak untuk

mengembangkan usahanya. Kurangnya informasi tentang pengembangan usaha peternakan ayam
terlihat dari kurangnya perhatian dalam pemeliharaan ayam setiap hari yang mengakibatkan
produktivitasnya rendah. Pemberian ceramah∕penyuluhan dan pelatihan kelompok, demo plot
peternakan merupakan solusi bagi peternak di dusun Airlouw, karena dengan  jalan ini peternak
dapat memperolah informasi teknologi tentang beternak  ayam kampung yang benar dengan
memanfaatkan tepung ela sagu, tepung daun singkong, daun lamtoro, ikan ruca  yang merupakan
limbah pertanian, perikanan  dan sebagai sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi
ternak ayam.

Setelah kegiatan pada masyarakat berakhir maka terlihat sekitar 85% peternak ayam yaitu
anggota kelompok dan masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan ketrampilan  yang
dimiliki peternak dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terbukti mulai saat
pendekatan awal sampai dengan diskusi dan tanya jawab pada saat penyuluhan dimana
peserta/peternak mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman-pengalaman yang
berhubungan dengan beternak ayam kampung (Gambar 1,2). Hal ini terus berlanjut sampai pada
kegiatan pelatihan/demplot yaitu pembuatan kandang, penyusunan/ pencampuran ransum dan
pemberiannya serta proses penetasan (seleksi, timbang telur, balik telur, candling, dll)  dan  yang
terus diikuti diskusi-diskusi kecil dikelompok. Terlihat animo peternak yang cukup tinggi untuk
meningkatkan usahanya melalui peberian ransum yang lebih baik yaitu sesuai dengan kebutuhan
bagi ternak ayam pada fase laying (produksi telur) maupun fase-fase yang lain (starter dan grower).
Masalah yang dihadapi adalah biaya pengadaan bahan pakan sumber protein hewani yaitu ikan
untuk itu disarankan pada saat ikan banyak tersedia (murah) dan hasil tangkapan ikan ruca yang
banyak,  peternak harus berusaha mengolahnya/mengeringkannya untuk disimpan dan dapat
digunakan pada saat diperlukan dengan menggilingnya dengan mesin penggiling yang dibuat dan
juga dapat menyediakan bahan lain a.l. cacing tanah atau jenis hewan kecil lainya untuk sumber
protein hewani ketika ikan sulit didapat, karena hal ini diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi
telur ayam.

Gambar  1. Pendekatan Awal dengan kelompok
peternak ayam kampung

Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan dan  diskusi/
Tanya jawab

B. Pembuatan, Pemberian dan Konsumsi Ransum
Secara umum usaha peternakan ayam kampung perlu didukung oleh ketersediaan bibit,

pakan dan pengelolaan. Bibit ternak ayam menentukan keberhasilan usaha peternakan, ayam
kampung mempunyai kemampuan produksi telur yang rendah dibandingkan ayam ras meskipun
demikian dengan sistem pemeliharaan intensif dan pemberian pakan berkualitas dapat
meningkatkan produksi.

Penyediaan pakan untuk ayam ditentukan oleh jenis, jumlah dan umur ayam yang
dipelihara. Ketersediaan bahan pakan lokal dan penyusunan formula yang sesuai kebutuhan
memegang peranan penting karena 70 % dari biaya pemeliharaan dialokasikan untuk memenuhi
pakan (Iskandar, 2005 dalam Kusuma dan Prijono, 2007). Pakan untuk ayam tidak harus mahal
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tetapi harus memenuhi kebutuhan dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Bahan-bahan tersebut
umumnya berasal dari limbah pertanian seperti sisa kebun maupun limbah rumah tangga. Bahan
pakan yang diberikan perlu mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan ternak seperti karbohidrat,
protein, lemak, vitamin dan mineral serta sesuai dengan tingkat kebutuhan (Sudaryani dan Santosa,
1997).

Ransum yang diberikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari bahan-bahan
pakan yaitu, jagung kuning, dedak, bungkil kelapa, tepung ikan, tepung daun singkong, lamtoro,
tepung ela sagu, garam dan minyak kelapa. Bahan-bahan pakan ini mengandung gizi (protein,
lemak, karbohidrat, mineral vitamin) bagi ternak, daun lamtoro dan singkong merupakan sumber
vitamin yang baik bagi ternak (Papilaya B.J.,1996).  Bahan-bahan yang diolah oleh kelompok
(dikeringkan, diayak) terlebih dahulu  adalah tepung ela sagu, tepung daun lamtoro-singkong dan
bungkil kelapa (Gambar 1), sedangkan bahan-bahan pakan yang lain dipesan/ dibeli (jagung, ikan)
dan digiling menggunakan mesin penggiling yang dibuat.

Ternak-ternak ayam yang digunakan adalah ternak ayam kampung (hasil persilangan)
dengan berat badan berkisar 1,5 -2,0 Kg. Ransum disusun berdasarkan kebutuhan ayam kampung
yang sedang bertelur yaitu ± 17,8 % protein, ransum dibuat sebanyak  dua kali  oleh kelompok
bersama Tim IbM dan mahasiswa (Gambar 3).

Gambar 4. Pembuatan Ransum (jagung, dedak,
bungkil kelapa, ikan, daun singkong, lamtoro, ela

sagu, garam, minyak kelapa)

Gambar 3. Pengolahan/pengadaan bahan-bahan
pakan (Tepung ela sagu, hijauan, bungkil kelapa,

jagung, ikan, dedak, dll.)

Ransum yang diberikan yakni sebanyak dua kali sehari,  pagi dan sore hari sesuai
kebutuhan ayam dewasa (umur 6 – 8 bulan) yaitu sebanyak  90 -110 gr/ekor/hari. Peternak ayam
terdiri atas 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 12 dan 11 orang  (Tabel 1),
pemberian ransum diberikan untuk  ternak  ayam yang dimiliki tiap kelompok yang dipelihara
(Gambar 3).  Ransum  yang dibagikan pada kelompok adalah ransum 1 dan 2.  Kegiatan ini
melibatkan dosen- dosen (bukan Tim IbM) pada Jurusan Peternakan, khususnya pada kegiatan
penyuluhan dan  3 orang mahasiswa yang melakukan praktek tentang penetasan telur (M.K
Teknologi Penetasan).

Gambar 5. Ternak-ternak Ayam Diberi  Ransum IbM.
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Tabel 1. Daftar Pemberian dan Konsumsi Ransum Ternak Ayam
tiap Kelompok (selama 3 minggu).

No. Peternak/Kelompok* Jumlah Ayam (ekor) Pemberian Ransum (gr)
1. 1.1  Bpk Richo (3 org) 9 20,790
2. 1.2  Ibu Atha (2 org) 7 16,170
3. 1.3  Ibu Nel (3 org) 10 23,410
4. 1.4 Bpk R.Latuputty (2 org) 11 25,410
5. 1.5 Bpk J Tumansery (2 org) 10 23,100
6. 2.1  Eddy Lekhenila  (3 org) 9 20,790
7. 2.2  Semmy  (2 org) 16 36,960
8. 2.3  Bpk J. Soplantila (2 org) 5 11,550
9. 2.4   Bpk Jery T  (2 org) 7 16,170
10. 2.5   Bpk S. Watilete (2 org) 7 16,170

*)  1.1 - 1.5 = Kelompok 1 (12 orang)
Konsumsi= 110gr 2.1 - 2.5  = Kelompok 2 (11 orang)

Pakan sederhana terdiri dari kelapa, beras, limbah dapur (biaya lebih rendah), ternak
dengan pakan ini produksinya rendah dan tidak berkualitas, waktu dewasa kelamin terlambat, telur
yang dihasilkan tidak berkualitas untuk telur tetas karena daya tetas rendah dan pertambahan berat
badan Doc-anak  rendah. Pada akhirnya tidak terjadi perkembangan  populasi dengan cepat.

Produksi Telur
Telur yang dihasilkan/ ditelurkan oleh induk/babon pada masing-masing kelompok adalah

kelompok  I  adalah sebesar 80,95%,  rata-rata 17 butir per hari dari total ayam 21 ekor, sedangkan
kelompok  II adalah sebesar  85,71 %, rata-rata 18 butir dari total ayam 21 ekor. Produksi telur dari
kelompok (sampel) adalah sebesar 83,33 % (Tabel 2).

Pemeliharaan secara tradisional/ ekstensif dimana ternak dibiarkan di pekarangan diberi
pakan konvensional dengan penetasan alamiah, produksi telur rata-rata per hari rendah yaitu
sebesar  ± 55 %, atau produksi telur rata-rata 35-45 butir per tahun dengan berat telur rata-rata lebih
kecil dari 40 gram (>40gr).  Pemeliharaan ayam secara semi intensif-intensif dapat menghasilkan
telur sebesar 150-200 butir/tahun, (Sulandry 2007). Pemeliharaan ternak ayam di Airlouw dengan
sistem pemeliharaan diumbar, tidak menggunakan kandang dilepaskan sepanjang hari, produksi
telurnya rendah yaitu lebih kecil dari 60% (> 60%), karena ternak mencari makanannya sendiri di
halaman/kebun  dan ini pasti tidak mencukupi kebutuhan hidup pokok dan produksinya. Perbedaan
produksi telur ayam dengan sistem ini dengan sistem semi-intensif dan intensif  sekitar  30 %.
Artinya pemeliharaan dengan sistem semi-intensif dan intensif lebih baik dari pemeliharaan dengan
sistem ekstensif. Hal ini   disebabkan, disamping makanan yang tidak mencukupi mengakibatkan
berat badan rendah, juga adanya waktu mengeram, lama dewasa kelamin, lama waktu selang
bertelur kembali akibat mengasuh anak dari ternak-ternak ayam yang dilepaskan sepanjang hari.

Tabel 2. Produksi Telur Rata-rata dari Ternak Ayam Pada Kelompok
No. Peternak/kelompok Ayam/ekor Produksi   telur/hari
1 1.1  Bpk Richo 7♀ :  2♂ 6  butir
2 1.2  Ibu Atha 6 :  2 5  butir
3 1.3  Ibu Nel 8  :  2 6  butir
4 2.1  Bpk Eddy 8  :  1 7   butir
5 2.2 Bpk Semmy 13  :  3 11  butir

Ket.:  No 1-3 = kel. No 4-5 = kel 2

C. Penetasan Telur (Candling, Fertilitas, Daya Tetas dan Berat DOC)

Ternak-ternak  ayam yang diberi ransum IbM dipelihara dan pengambilan data selama kurang lebih
3 minggu, kemudian telur-telur yang dihasilkan diseleksi dan ditetaskan, baik itu telur-telur  dari
induk-induk yang diberi makan ransum IbM maupun yang mendapat pakan konvensional berupa
kelapa, beras dan limbah dapur, yang dipelihara oleh kelompok peternak ayam dan masyarakat
lainnya, (Gambar 6).
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Gambar 6. Seleksi, Pencucian, Penimbangan,
Pencatatan Telur Tetas dan persiapan Incubator.

Telur-telur tetas ditetaskan selama 21 hari dan selama penetasan,  telur dibalik dan
dicandling pada waktu yang tepat. Mesin tetas berjumlah 2 buah. ketika listrik padam digunakan
beberpa buah lilin.  Selama penetasan dari hasil candling didapatkan persentase Fertilitas dari 30
butir telur adalah sebesar 96,67%, sekitar 4 butir yang infertile (Gambar 7). Untuk telur-telur hasil
pakan konvensional tidak berbeda jauh, karena tingkat fertilitas lebih ditentukan oleh performans
pejantan (sex-ratio). Perbedaan hasil tetasan dari telur-telur yang berasal dari induk-induk yang
diberi ransum IbM dan pakan konvensional  ini jelas dapat terlihat pada perbedaan berat badan
anak ayam/DOC hasil tetasan.

Gambar 7 a. Penetasan Telur Gambar 7b. Penetasan Telur (I dan II) : Balik,
candling  telur, dll ; contoh Telur Fertil,

Pipping/patuk kulit dan Menetas

Daya tetas dihitung dari telur-telur yang menetas dibandingkan dengan telur-telur yang
fertile, telur yang hidup ( ada embrio) ketika di candling/diteropong menggunakan candler.
Kelompok diajari  bagaimana meneropong telur dan melihat telur yang fertil dan infertil , sehingga
mereka telah dapat melakukannya sendiri. Daya tetas yang diperoleh yaitu sekitar 75,88 %,  Bila
dilakukan penetasan berikut oleh kelompok  diharapkan akan mendapatkan hasil penetasan yang
lebih tinggi karena sudah melewati waktu penyesuain, baik terhadap alat/mesin penetasan maupun
ketrampilan dan pengetahuan peternak.

Penetasan dengan menggunakan incubator memberi manfaat ekonomis (efisien) dari
segi waktu dan tenaga.
Analisa Biaya Penetasan Telur (Mesin Tetas)
Biaya yang dikeluarkan (30 butir) :

- 30 butir telur tetas  ayam local   @Rp.2500 =  Rp.  75.000
- Listrik 21 hari =  Rp.  10.000
- Operasional      =  Rp.  25.000

Total =  Rp.110.000
Hasil yang diperoleh dari satu periode penetasan yaitu fertilitas 96,67 % dan daya tetas 75,85%.
DOC yang dihasilkan berjumlah 22 ekor/periode penetasan. Asumsikan 22 ekor Doc @Rp.12.500
=Rp. 275.000, maka keuntungan yang diperoleh dari 30 butir telur tetas selama satu periode
Rp.275.000 – Rp.110.000 = Rp. 165.000.



Vol.4 No. 2 Juli 2015 | BAKTI - UNPATTI (Jurnal of Community Service) 47

Asumsikan biaya yang dikeluarkan untuk 100 butir telur tetas :
- 100 butir telur tetas ayam local    @Rp.2500 = Rp. 250.000
- Listrik 21 hari =Rp. 10.000
- Operasional      = Rp.25.000

Total = Rp 285.000
Hasil yang diperoleh dari satu periode penetasan yaitu fertilitas 97% dan daya tetas 76,29%. Doc
yang dihasilkan berjumlah 74 ekor/periode penetasan. Asumsikan 74 ekor Doc @Rp.12.500 = Rp.
925.000. Maka keuntungan yang diperoleh dari  74 ekor butir telur tetas selama satu periode
penetasan Rp. 925.000 – Rp.285.000 = Rp. 640.000

Penetasan Alami
Kebutuhan pakan selama produksi dan pengeraman
 150 gr/ekr x 13 hr = 1,95 kg/ ekr @ Rp.8500  maka 1,95kg x 4ekr x Rp.8500 = Rp. 66.300
 150gr x 21 hr = 3,15 kg/ekr  x Rp8500 = Rp.80.325

Total kebutuhan  pakan = Rp.146.625
Operasional                   = Rp.  25.000
Total                              = Rp.171.625
Keuntungan selama 1 periode ± Rp.103.375

Diestimasi untuk 100 butir keuntungan diperoleh 1 periode adalah : Rp.925.000 - Rp.404.950 =
Rp.520.050.

Hasil penetasan buatan dan alami satu periode, bila dilihat dari perhitungan biaya, terlihat
perbedaan yang tidak besar, tetapi dari segi penyediaan bibit/ populasi ternak, maka penetasan
buatan memberi keuntungan/dampak yang lebih baik, yaitu:
1. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan  DOC lebih singkat,
2. Populasi bertambah lebih cepat,
3. Menguntungkan,
4. Usaha lebih efektif.

Pada Tabel 3 dapat dilihat berat DOC beberapa anak ayam yang diambil sebagai sampel dari anak-
anak ayam yang dihasilkan sampai umur 3 minggu.

Tabel 3. Berat DOC sampai umur 3 minggu
(Ransum IbM dan pakan Konvensional)

No. Bobot DOC Bobot Badan (gr) Umur (minggu) BT
1 2 3

1. 34 45 62 110 39
2. 38 46 70 95 40
3. 27 34 59 97 31
4. 39 46 65 119 44
5. 38 49 64 152 41
6. 37 51 70 102 40
7. 27 50 90 180 32
8. 34 57 95 195 41
9. 38 60 96 223 41
10. 38 54 98 238 40
11. 37 58 97 232 42
12. 39 61 100 241 43

Ket.: No. 1- 6 =  pakan biasa No. 7-12 =  pakan IbM.  BT= berat telur

Konsumsi ransum Ternak ayam  sampai umur  3 minggu rata-rata 85 gr/ekor/hari, untuk 6
ekor jumlah konsumsinya sebanyak  510 gr/ekor/hari. Pada Tabel 3 dapat dilihat pertambahan
bobot badan  1-3 minggu dari ternak  ayam yang diberi ransum buatan dan pakan biasa adalah :
rata-rata  161 gr dan 67,33 gr, dengan bobot badan  umur  3 minggu rata-rata sebesar   218,17 gr
dan 112,5 gr. Ransum buatan menghasilkan BB lebih tinggi 41 % dari pakan biasa.  Ransum
buatan mengandung zat-zat gizi yang diperlukan selama pertumbuhan, a,l protein, karbohidrat.
Pada pakan biasa yang diberikan perternak (kelapa, beras, limba dapur dan jagung bila ada) tidak
memberikan pertumbuhan yang lebih baik dan akhirnya akan  mempengaruhi umur dewasa
kelamin.
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Ayam kampung dengan pakan yang bergizi mempunyai produktivitas yang baik yaitu
mampu memproduksikan   telur  antara 12-18 butir per periode bertelur, fertilitas 79,5 % dengan
daya tetas 66,6 % dan berat DOC. 33,35 gram ( Hastono, 2009).  Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa berat anak-anak  ayam (DOC.) yang dihasilkan (pakan IbM) lebih tinggi,
begitu juga dengan fertilitas dan daya tetas  yang lebih baik. Hal ini disebabkan pemeliharaan
dengan sistem ekstensif/tradisional, mengakibatkan ternak lebih banyak mengeluarkan energi untuk
bergerak, mencari pakan mengatasi cekaman dingin dan panas, sehingga makanan yang diperoleh
tidak cukup untuk pertumbuhan dan menghasilkan telur tetas yang berkualitas. Hal ini tentu akan
mempengaruhi berat tetas (anak) karena pakan konvensional tidak cukup mengandung protein
untuk produksi.  Anak-anak ayam/DOC hasil tetasan dapat dilihat  pada Gambar 8.

Gambar 8. Penimbangan DOC

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama  kelompok peternak ayam dari awal
penyuluhan, diskusi, dan persiapan-persiapan pembuatan/penyediaan bahan, alat, demplot-demplot
dan dari hasil IbM dan pembahasan maka, Kesimpulan dan Saran yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut :
1. Masyarakat sangat membutuhkan penyuluhan, penampingan secara kontinyu yang dapat

memberikan  motivasi bagi mereka dalam mengembangkan usahanya. Sebagian masyarakat di
Airlouw  yang belum/kurang memiliki  pengetahuan dan ketrampilan merasa beruntung
dengan kegiatan IbM.

2. Pengetahuan tentang teknologi pakan, penetasan, dll. Sangat membantu meningkatkan
produksi.

3. Animo peternak yang cukup tinggi untuk meningkatkan usaha melalui pemberian  ransum
yang lebih baik, sesuai kebutuhan ternak ayam pada fase hidupnya. Penggunaan mesin
penggiling dan mesin tetas sangat mendukung peningkatan populasi ternak ayam kampung.
Setelah demplot pembuatan ransum dan penetasan pertama dilakukan tim maka dilihat ada
inisiatif oleh kelompok yang langsung melakukan perlakukan/kegiatan kedua dan ketiga yang
didampingi tim.

4. Hasil yang diperoleh dari program Ipteks bagi masyarakat  memberikan dampak positif,
pengetahuan dan ketrampilan  mereka bertambah, hal ini dapat dilihat dari kerjasama,
pemahaman dalam  penyusunan  ransum, pemberian/konsumsi ransum, produksi dan hasil
penetasan telur.

5. Hasil perlakuan  ransum  IbM pada ternak menghasilkan  produksi telur dan kualitas telur tetas
yang lebih baik serta berat DOC yang cukup tinggi  dibandingkan ternak ayam yang dipelihara
secara ekstensif dengan pakan konvensional. Untuk  produksi telur ayam dengan perlakuan
ransum IbM memberikan hasil lebih baik sebesar 30 %.



Vol.4 No. 2 Juli 2015 | BAKTI - UNPATTI (Jurnal of Community Service) 49

6. Dampak  positif  dari pemeliharaan seperti ini adalah disamping produksi ternak ayam lebih
baik juga dapat mengurangi kerusakan tanaman pekarangan dan pemanfaatn limbah yang
terbuang.
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ABSTRAK

Kegiatan sains dan teknologi untuk Masyarakat telah dilakukan pada kelompok-kelompok PKK
(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di desa Nurue sebagai daerah endemik malaria di Kabupaten
Seram Bagian Barat, Maluku. Evaluasi persepsi kelompok PKK dilakukan dengan menggunakan
pre-test, post-test dan observasi keterampilan model pengolahan terstandar tanaman antimalaria
secara infusa dan pengeringan. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa persepsi kelompok PKK di
desa Nuruwe pada metode pengolahan standar obat antimalaria tradisional meningkat setelah
pelatihan. Keterampilan pengolahan standar lebih baik daripada sebelum pelatihan. Hal ini
mendorong mereka membudidayakan sendiri tanaman antimalaria sebagai tanaman obat keluarga
("TOGA") untuk pencegahan dan pengobatan penyakit malaria di wilayah tersebut.

Kata kunci: persiapan standar, antimalaria, pengobatan tradisional.

ABSTRACT

Science and Tecnology activities for People  has been carried out on PKK groups  (the Family
Welfare Guidance )  in Nurue village as a malaria endemic area of  West Seram district, Maluku.
Evaluation of perception of   PKK groups was conducted   by using   pre-test, post-test and
observation skills of products that herbal material of  infuse  and drying. Evaluation of activities
showed   that the perception of the PKK groups in Nuruwe village on standard processing methods
of traditional antimalarial drugs increased after training. Standard processing skills better  than
before  training.  This  encourages  them  to  cultivate  self  antimalarial  plant  as  a medicinal
plant families ( “TOGA” ) as a preventive and curative malaria disease  in the region.

Keywords : standard preparations , antimalarial,  tradisional medicine.

PENDAHULUAN

Desa Nurue merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki angka temuan kasus malaria
terbesar di kawasan Kecamatan Kairatu Barat, kabupaten Seram Bagian Barat yakni sebesar 148
kasus pada tahun 2011   (Nindatu   dkk,   2011).   Tingginya angka  kesakitan  malaria  pada  desa
ini selain didukung kondisi geografis, juga terdapat  beberapa  faktor  pendukung lainnya di
antaranya lingkungan sosial budaya masyarakat setempat seperti kebiasaan   keluar   rumah
sampai   larut malam dan   tempat perindukan (breeding site) nyamuk Anopheles sebagai vektor
malaria yang tersebar di sekitar perumahan penduduk. Dalam kondisi   kasus malaria yang  tinggi,
maka  kelompok  PKK  yang ada di Desa Nurue telah berusaha mengembangkan tanaman obat
keluarga yang  biasanya  digunakan  untuk pengobatan penyakit malaria dan penyakit lainnya   di
masyarakat. Namun upaya ini belum maksimal  karena masih kurangnya pemahaman mitra tentang
cara pengolahan tanaman  obat  yang aman  dan  berkhasiat dan  kurangnya  ketrampilan  untuk
mengolah tanaman obat yang tersedia di sekitarnya. Di lain sisi, berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan baik menyangkut efektivitas bahan obat, toksisitas baik secara in vivo pada hewan
coba, maupun observasi klinik pada pasien malaria, tentang antimalaria tanaman tanaman
lamburung meit (Clerodendrum inerme)  dapat  dikatakan  bahwa  tanaman ini  efektif  dan  aman
dikembangkan sebagai obat antimalaria yang berkhasiat. Tanaman  antimalaria  ini  belum  dikenal
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oleh masyarakat  setempat. Oleh karena itu diperlukan  suatu  model  pengolahan standar yang
dapat dikembangkan melalui ceramah interaktif dan pelatihan untuk mengubah konsep ibu-ibu
kelompok PKK di desa Nuruwe tentang cara pengolahan standar obat antimalaria secara aman dan
berkhasiat. Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan   pengetahuan ibu-ibu kelompok PKK tentang konsep pengolahan standar
bahan obat tradisional antimalaria,

2. Meningkatkan ketrampilan ibu-ibu  kelompok  PKK  tentang  model pengolahan terstandar
tanaman antimalaria secara infusa dan pengeringan.

3. Pembinaan untuk membudidayakan tanaman obat antimalaria sebagai tanaman obat
keluarga (Toga).

1. Kasus Malaria
Di Propinsi Maluku sebagian besar penduduk berada di daerah endemis malaria, seperti

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah yang diketahui merupakan daerah
mesoendemis malaria (Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2008). Data Dinas Kesehatan
Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2006 dilaporkan bahwa Annually Malaria Incidence
(AMI) sebesar 47.92 per seribu penduduk dan Annually Parasit Incidence (API) sebesar 46.20 per
seribu penduduk. Desa Nurue merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki angka temuan kasus
malaria terbesar di kawasan Kecamatan Kairatu Barat , kabupaten Seram Bagian Barat yakni
sebesar 148 kasus pada tahun
2011 (Nindatu dkk, 2011).

Hal ini didukung kondisi geografis wilayah ini yang meliputi sebagian besar daerah pesisir
pantai yang banyak ditumbuhi bakau, bentagan sungai, sawah, irigrasi, dan rawa di mana kondisi
tersebut menjadi habitat yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan nyamuk Anopheles
sebagai vektor penyakit malaria.

2. Proses Pengolahan Bahan Obat antimalaria.
Menurut Badan Pengawasan Obat dan makanan RI (2005), Obat tradisional merupakan

produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dansifat kandungannya sangat beragam sehingga
untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang baik dengan lebih
memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku.
Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) meliputi seluruh aspek yang
menyangkut  pembuatan  obat tradisional, yang  bertujuan untuk menjamin agar produk yang

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu ;
a. Evaluasi awal (pre test) sebagai alat ukur persepsi ibu PKK selum kegiatan dilakukan

dan  sebagai bahan evaluasi keberhasilan program
b. Pembinaan kelompok melalui ceramah interaktif
c. Melatih ketrampilan kelompok mitra melalui demo dan praktek mandiri dipandu

dengan video proses pembuatan bahan obat.
d. Melakukan evaluasi keberhasilan (post test) tentang pemahaman dan ketrampilan

mitra
e. Supervisi kegiatan mitra setelah kegiatan pelatihan setiap sebulan.

Kelompok Mitra
Kelompok mitra di desa Nurue terdiri dari 2 kelompok PKK yaitu :

1. Kelompok PKK “Damar” dengan 5 orang kader PKK .
2. Kelompok PKK “Gaharu” dengan 5 orang kader PKK .

Prosedur kerja
Untuk kelancaran kegiatan, prosedur kerja adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan dengan Kepala desa dan kelompok PKK mitra. Kegiatan ini bertujuan
untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan .
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b. Kegiatan pembinaan, diawali dengan pengukuran tingkat pengetahuan (pre test) untuk
mengukur pengetahuan awal mitra.

c. Penyuluhan tentang kandungan senyawa obat pada tanaman gambir laut (Clerodendron
inerme L. Gaertn.) sebagai antimalaria dan proses penyiapan bahan tumbuhan,
dilakukan dengan cara tatap muka dan diskusi interaktif dengan para peserta.

d. Pelatihan dalam bentuk demontrasi tim dibantu visual berupa video pembuatan bahan
obat dalam bentuk : pembuatan bahan obat secara infusa pengeringan.

e. Masing-masing anggota kelompok dapat belajar mempraktekan sendiri dengan bahan
obat dan peralatan yang telah disediakan

f. Tim melakukan monitoring dan evaluasi kemampuan dan ketrampilan kelompok mitra.
g. Pembudidayaan tanaman gambir laut pada kebun PKK masing-masing kelompok mitra

dilakukan yang dapat dijadikan sumber bahan baku pengembangan obat antimalaria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan IbM telah dilakukan pada kelompok PKK desa Nuruwe, Kabupaten Seram
Bagian Barat, Provinsi Maluku. Profil ibu-ibu PKK berdasarkan usia, terdapat 50% ibu-ibu
masih ada  dalam usia produktif antara 35-44 tahun, dan masing-masing terdapat 25% ibu
PKK berusia antara 25-34 tahun dan kelompok
45-54 tahun (Gambar 1).

Tingkat pendidikan ibu-ibu rata-rata tamatan SMA (58.33%) dan masing- masing 8.33 %
ibu-ibu tamatan SMP dan SD dan tidak tamat SMP. Masih terdapat
16.67% ibu PKK   di desa Nuruwe tidak tamat SMA.

Gambar 1. Profil Ibu PKK di Desa Nuruwe berdasarkan kelompok Usia.

Berdasarkan  pekerjaan  diketahui bahwa umumnya ibu PKK desa Nuruwe tidak memiliki
pekerjaan tetap dan hanya sebagai  ibu  rumah  tangga  (67%).  Selain itu terdapat 13 % ibu PKK
yang sehari- hari sebagai petani dan 12% sebagai pedagang,   serta terdapat   8 % ibu PKK adalah
sebagai PNS yaitu sebagai guru dan bidan (Gambar 2).

Gambar 2. Profil Ibu PKK di Desa Nuruwe berdasarkan pekerjaan.
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Berdasarkan hasil kegiatan IbM yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi ibu-ibu
kelompok PKK mitra tentang cara pengolahan obat tradisional antimalaria yang baik meningkat
setelah dilakukan ceramah interaktif dan pelatihan. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi
kelompok PKK berdasarkan hasil pre test dan post test diketahui bahwa presentase ibu-ibu PKK
umumnya telah memahami tentang standar pengolahan obat antimalaria seperti : suhu standar pada
proses pengolahan secara infusa dan pengeringan standar sebagai simplisia, tujuan pengeringan,
proses pengolahan dan penyimpanan (Gambar 3).

Gambar 3. Persepsi ibu-ibu PKK desa Nuruwe tentang pengolahan
bahan obat tradisional antimalaria .

Gambar  3  menunjukkan  bahwa, bahwa  sebelum  kegiatan  berlangsung (hasil pre test)
terdapat 58.3 %  ibu PKK, belum   memiliki   persepsi   yang   benar tentang cara pengolahan obat
antimalaria. Namun   setelah      kegiatan   berlangsung (hasil post test) presentase ibu-ibu yang
telah mengatahui dan memiliki persepsi yang benar tentang cara pengolahan obat yang baik
meningkat menjadi 83.3%.

Salah satu cara pengolahan terstandar dalam proses pengeringan bahan herbal antimalaria
yaitu pengeringan harus dilakukan pada pagi hari, atau diangin- anginkan di suhu ruangan.
Berdasarkan hasil  tes  awal  terdapat  66.67%  ibu-ibu PKK masih memiliki persepsi yang keliru.
Mereka umumnya berpendapat bahwa tanaman obat harus dikeringkan langsung pada sinar
matahari siang, sehingga dapat cepat  kering.  Padahal  cara  tersebut akan berpengaruh pada
rusaknya bahan dalam tanaman obat. Namun setelah kegiatan pelatihan persepsi ibu-ibu PKK
tentang cara pengeringan tersebut telah berubah dimana mereka (91.67%) telah memahami bahwa
proses   pengeringan bahan obat harus dilakukan pada panas matahari pagi atau diangin-anginkan
pada suhu ruangan Data tersebut terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Persepsi ibu PKK desa Nuruwe tentang cara pengeringan
bahan obat tradisional antimalaria berdasarkan hasil pre test dan post test

Hasil analisis angket juga menunjukkan bahwa  persepsi awal ibu PKK tentang tujuan proses
pengeringan juga masih belum sesuai standar pengolahan bahan obat tradisional. Mereka umumnya
(50%) berpendapat bahwa tujuan   proses   pengeringan yaitu   agar mudah untuk diolah.
Sebagian ibu-ibu berpendapat bahwa dengan pengeringan akan mudah  dikemas (16.67%) dan
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terdapat 33.3% ibu PKK di desa Nuruwe yang telah memiliki persepsi yang benar bahwa tujuan
proses pengeringan bahan obat    adalah untuk mengurangi kadar air. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan dalam  Peraturan badan pengawan Obat dan Makanan (2005), bahwa pengeringan
bahan   bertujuan untuk menjaga tidak terjadi perubahan mutu bahan obat dan mencapai kadar
air yang dipersyaratkan. Pengolahan dengan cara pengeringan ini akan menjadikan bahan obat
alamiah menjadi suatu simplisia.

Hasil analisis post test setelah kegiatan ceramah dan pelatihan yang dilakukan menunjukkan,
umumnya ibu-ibu PKK desa Nuruwe (83.4 %) telah memiliki persepsi yang   benar tentang
tujuan dari proses pengeringan bahan obat antimalaria. Hasil analisis tersebut disajikan pada
Gambar 5.

Gambar 5. Persepsi ibu PKK desa Nuruwe tentang tujuan pengeringan bahan obat tradisional
antimalaria berdasarkan hasil pre test dan post test

Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan, RI (2005), simplisia merupakan   suatu
bahan obat tradisional yang  belum mengalami pengolahan apapun juga dan merupakan bahan
yang dikeringkan. Selanjutnya dalam proses penyiapan bahan baku menjadi obat antimalaria atau
jenis obata lainnya, setiap simplisia sebelum digunakan haruslah dicuci lebih dahulu dengan air
bersih sehingga diperoleh simplisia yang bersih, dan terbebas dari mikroba  patogen, kapang,
khamir serta  pencema lainnya. Hal inilah yang telah disampaikan dalam program pelatihan
kepada ibu PKK untuk melakukan penyiapan pengolahan bahan obat secara baik dan terstandar.

Simplisia yang sudah bersih serta kering bila tidak langsung digunakan hendaklah
disimpan dalam wadah tertutup dan diberi label yang menunjukkan status simplisia dan bahan
baku tersebut.

Selanjutnya analisis angket sesuai hasil pre test dan post test dan observasi yang dilakukan
dalam kegiatan pelatihan menunjukkan bahwa ketrampilan yang dimiliki ibu-ibu  PKK,
meningkat setelah kegiatan pelatihan, yang terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Hasil Pre test dan Post test ibu-ibu PKK tentang ketrampilan pengolahan
pre test post test bahan obat tradisional

Berdasarkan Gambar 6, terlihat bahwa pada hasil pre test terdapat 75 % ibu PKK
menyatakan belum trampil dalam pengolahan obat tradisional antimalaria, namun setelah kegiatan
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berlangsung, umumnya mereka menyatakan telah trampil dalam proses pengolahan bahan obat
tersebut ( 83.3%).

Pembinaan ketrampilan tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
yang dilakukan terhadap ibu-ibu PKK merupakan prasyarat yang penting dalam pengembangan
obat di masyarakat. Dalam Peraturan Badan Pengawan Obat dan Makanan, RI (2005) dinyatakan
bahwa semua personil yang langsung akan terlibat dalam kegiatan pembuatan hendaklah
dilatih dalam pelaksanaan pembuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Pembuatan yang Baik
(CPOTB). Pelatihan CPOTB hendaklah dilakukan secara  berkelanjutan. Catatan  hasil pelatihan
hendaklah dipelihara, dan keefektifannya hendaklah  dievaluasi secara periodik. hal ini sesuai
dengan yang dikemukakan Shoyama, (2011) bahwa tanaman obat adalah tanaman atau bagian
tertentu tanaman yang digunakan untuk pengobatan suatu penyakit. WHO, (1978))
mendefinisikanya sebagai tanaman, yang digunakan dalam bentuk tertentu dan dengan cara
apapun ke manusia dan mampu menyebabkan  efek farmakologis. Meskipun obat herbal
tersebut memiliki konstituen  aktif alami tetap harus dilakukan evaluasi dan dikontrol dengan
ketat pada setiap tahapan pengolahan dan pengembangannya.

Hal inilah yang terus dilakukan terhadap kelompok PKK desa Nuruwe sebagai wadah yang
berperan dalam turut serta menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Kegiatan IbM disimpulkan bahwa :
1. Persepsi ibu-ibu PKK desa Nuruwe meningkat   setelah ceramah interaktif dan pelatihan yang

telah dilakukan.
2. Keterampilan ibu-ibu PKK dalam pengolahan obat tradisional yang baik (CPOTB) khususnya

dalam pengolahan obat tradisional antimalaria meningkat setelah kegiatan pelatihan

DAFTAR PUSTAKA

Anonim,2010.     Kota     Ambon     Rawan Malaria. http://www.balagu.com/Kota%20Ambon%20
Rawan%20Malaria. akses, 02 Februari 2011.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Republik Indonesia, 2005. Pedoman Cara Pembuatan
Obat Tradisional yang Baik.

Depkes RI, 1995. Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Direktorat
Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Jakarta.

Dinas Kesehatan, 2008. Data Penyakit Malaria di Provinsi Maluku
Koupun T, 2013. efek Ekstrak Air Lamburung meit secara infusa terhadap histologi hati mencit

(Mus musculus) terinfeksi Plasmodium berghei ANKA, Skripi, FMIPA Universitas
Pattimura.

Latumaihina Lina F, 2012, Efektivitas Antimalaria Infusa Lamburung meit terhadap
Pertumbuhan Plasmodium berghei anka secara in vivo, Skripi, FMIPA Universitas
Pattimura.

Midjo L, 2012, Efektivitas antimalaria Air Rebusan Lamburung meit terhadap pertumbuhan
Plasmodium berghei ANKA, Skripi, FMIPA Universitas Pattimura.

Nindatu M, Lantang D, de Jong HV, Semarang L, Patty N, Bernadetta, Pontoh M, 2011.
Observasi Klinik Tanaman Lemburung Meit pada Pasien Malaria Tanpa
Komplikasi di Kecamatan Saluhutu, Kabupaten Maluku Tengah. Sentra Pengembangan
Penerapan Pengobatan Tradisional, Provinsi Maluku.

Nindatu M, Lantang D, de Jong H.V, Semarang L, Patty N, Bernadetta, Pontoh M, 2012.
Observasi Klinik Tanaman Lemburung  Meit pada Pasien Malaria Tanpa Komplikasi di
Kabupaten Seram Bagian Barat. Sentra Pengembangan Penerapan Pengobatan
Tradisional, Provinsi Maluku.

Sariwating Penina, 2013. Pengaruh Pemberian ekstrak air daun Gambir laut (clerodendron
inerme (l) gaertn.) secara infusa terhadap hasil diferensiasi leukosit mencit (mus musculus)
terinfeksi Plasmodium berghei ANKA.

ShoyamaYukihiro, 2011. Quality Control of Herbal Medicines and Related Areas, Janeza Trdine 9,
Rijeka, Croatia



Vol.4 No. 2 Juli 2015 | BAKTI - UNPATTI (Jurnal of Community Service) 56

DESAIN KEMASAN IKAN ASAP BAGI KELOMPOK USAHA IKAN ASAP
SKALA MIKRO DI DESA HATIVE KECIL DAN SILALE

Aminah Soleman, ST. MT
Dosen Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura, Ambon

e-mail : aminahsoleman@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan akses Knowledge dan Technology yang rendah menjadikan mitra sasaran tidak
dapat berinovasi untuk memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Upaya dalam
menjaga konsistensi mutu yang dihasilkan bukan hanya pada membuat kemasan pada produk akhir
tetapi juga pada penanganan proses produksi secara keseluruhan baik dari sejak penanganan bahan
baku sampai kepada proses pengemasannya. Kurangnya perhatian mitra sasaran terhadap
penanganan proses produksi tersebut menyebabkan menurunnya mutu produk karena tidak adanya
penanganan langsung untuk mereduksi sifat produk perikanan yang lebih mudah beroksidasi dan
menyerap air yang lebih cepat.

Kebiasaan masyarakat kota Ambon yang gemar mengkonsumsi ikan dan lokasi mitra sasaran
sebagai sentra produksi ikan tuna (jenis cakalang) menjadikan usaha ikan asap ini seharusnya dapat
dikembangkan dengan segmentasi pasar yang lebih luas. Segmentasi pasar yang lebih luas dapat
dicapai dengan meningkatkan umur simpan produk dan kemudahan dalam memperoleh produk.
Memperbaiki perencanaan proses produksi akan menjaga konsistensi mutu ikan asap dan
memperpanjang waktu simpan produk. Proses pengemasan yang tepat dan desain kemasan yang
menarik memungkinkan perluasan pasar dan keterjangkauan konsumen terhadap produk ikan asap
tersebut.

Kata Kunci: Ikan asap, Desain kemasan, Quality Function Development

ABSTRACT

Problems of access Knowledge and Technology which makes the lower target partners can
not innovate to add value to the product. Efforts in maintaining the consistency of the quality of the
resulting not only in making packaging the final product but also in the handling of the whole
production process both from the handling of raw materials to the packaging process. Inadequate
attention to the target partner handling the production process caused a decline in the quality of
the product because of the absence of immediate treatment to reduce the nature of fishery products
that are easier to oxidize and absorb water more quickly.

Ambon habits of the people who likes to eat fish and the location of the target partners as a
center for the production of tuna (tuna species) makes this smoked fish business should be
developed with the broader market segmentation. Broader market segmentation can be achieved by
increasing the shelf life of the product and the ease in obtaining the product. Improve planning the
production process will maintain the consistency of the quality of smoked fish and extend the shelf
life of the product. Proper packaging process and an attractive packaging design allows the
expansion of the market and consumer affordability to the smoked fish products.

Keywords: smoked fish, packaging, Quality Function Development

PENDAHULUAN

Produsen industri pangan saat ini berusaha meningkatkan kekuatan dan daya tarik kemasan
untuk membantu mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan membeli produk.
Strategi produsen dalam mengantisipasi tantangan, peran dan kekuatan kemasan dalam
meningkatkan minat dan pemilihan konsumen sangatlah perlu untuk diketahui oleh para produsen
industri pangan (Widodo,2004).

Memasuki era perdagangan bebas dan persaingan yang semakin selektif, berbagai macam
produk telah bermunculan dipasaran. Untuk memenangkan persaingan, berbagai macam kegiatan
pemasaran telah dilakukan salah satunya perancangan kemasan. Sampai sekarang masih banyak
pengusaha di Indonesia yang memandang keberadaan kemasan sebagai pengeluaran yang besar
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bukannya sebagai investasi jangka panjang. Dalam sebuah kemasan yang paling penting adalah
identitas kemasan itu sendiri. Indentitas kemasan yang baik adalah kemasan yang dapat
mengangkat atau menterjemahkan nilai-nilai yang ada dalam produk tersebut dan dapat
menyampaikan kekuatan emosionalnya, yaitu dimana kemasan berperan dalam mendorong minat
konsumen untuk membeli produk atas dasar pertimbangan daya tarik kemasannya (Syarief, 2009)

Strategi dalam kemasan produk merupakan hal penting dalam menarik minat konsumen.
Produk yang dipasarkan atau dijual hendaknya produk yang sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan konsumen sehingga dengan demikian maka konseumen merasa puas. Hanya dengan
kepuasan konsuemn itulah perusahaan akan mendapat keuntungan. Sebaliknya, apabila konsumen
tidak merasa puas dengan produk yang dibelinya maka mereka akan beralih ke produk lain dan kita
akan kehilangan konsumen serta pada akhirnya kita akan mengalami kerugian. Jadi keputusan
konsumen menjadi dasar utama perencanaan strategi produksi.

Mendesain kemasan sebagai sebuah wadah atau pelindung, maka secara fisik sebuah
kemasan harus andal terhadap benturan, tekanan, temperatur, air, debu, dan lain-lain. Kemasan
tersebut tidak hanya andal bagi produk didalamnya, tetapi harus mempertimbangkan penempatan
dan penyimpanannya terutama dalam jumlah banyak. Umumnya sebuah kemasan akan disimpan
secara bertumpuk, sehingga harus diperhitungkan berapa tumpukan maksimal yang aman dan
sesuai untuk sebuah jenis produk tertentu.

Kemasan yang akan di rancang saat ini diharapkan dapat ramah lingkungan yang merupakan
perancangan produk yang telah memasukkan unsur kepekaan terhadap permasalahan lingkungan
khususnya pada proses produksi . Cara yang biasa dilakukan antara lain dengan : membuat produk
yang didaur ulang, menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang, menggunakan komponen
yang tidak membahayakan, lebih ringan, menggunakan energi yang lebih sedikit, dan bahan baku
yang lebih sedikit.

Pada proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik dan berbagai
macam aspek lainnya, yang biasanya datanya didapatkan dari riset, pemikiran, maupun dari desain
yang sudah ada sebelumnya. Diharapkan dengan inovasi dan kreativitas memberikan suatu arti
dalam memberikan nilai tambah terhadap produk yang akan dijual kepada konsumen (heropurba,
2012).

Ikan asap khas desa Hative Kecil kecamatan Sirimau kota Ambon, merupakan oleh-oleh
favorit wisatawan yang berkunjung ke Maluku. Ikan asap tersebut hanya di pasarkan di pasar
Galala, dan sangat diminati karena dagingnya yang enak dan sering dijadikan ole-ole dengan desain
kemasan yang sangat sederhana. Ikan yang dijadikan ole-ole tersebut, dipaking di dalam kardus,
yang sudah dibungkus dengan daun pisang. Ikan asap yang sudah dipaking bisa bertahan selama 3
hari (Wisata Kuliner. 2012). Namun mengingat produk ikan asap ini dibawah dengan jarak yang
berjauhan yang membutuhkan waktu relative lama, maka produk tersebut akan mengalami
pembusukan. Maka perlu adanya desain kemasan yang baik yang dapat mempertahankan mutu
ikan asap dalam waktu yang relative lama.

METODE PELAKSANAAN

Agar proses penelitian dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka metode pengumpulan
data yang digunakan dalam melakukan penelitian, berupa:
1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian terhadap perilaku

konsumen dan penjual ikan asar. Selain itu, juga dilakukan perhitungan jumlah konsumen per
hari per penjual ikan asar.

2. Wawancara, yaitu proses Tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait (konsumen,
penjual, dan pihak-pihak terkait lainnya) untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan
dengan perancangan kemasan ikan asar.

3. Studi Literatur, yaitu aktivitas penelusuran berdasarkan teori-teori (buku teks, jurnal, skripsi)
yang berkaitan dengan pengasapan ikan, kemasan, dan perancangan produk. Tujuannya untuk
pendekatan yang sesuai untuk penelitian ini sekaligus melakukan perbandingan dengan
penelitian-penelitian sejenis.
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Untuk mengarahkan proses pengumpulan data, maka penelitian ini telah dikembangkan
beberapa alat ukur berupa pertanyaan-pertanyaan (kuisoner) yang mengukur tingkat kepentingan,
kepuasan terhadap kemasan pesaing.

Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah sebagai berikut:
1. Uji Validitas, untuk memvalidasi data kuisoner tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan.
2. Uji Reliabilitas, untuk menguji tingkat kelayakan data kuisoner tingkat kepentingan dan tingkat

kepuasan.
3. Quality Function Deployment (QFD) digunakan dalam perancangan konsep kemasan ikan asar

yang akan dirancang. Dalam pendekatan itu, digunakan beberapa metode, yaitu:
o Diagram afinitas, untuk merangkum dan mengelompokkan kebutuhan konsumen akan hal-

hal yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan ikan asar.
o House of quality, untuk mendefinisikan konsep produk yang sesuai dengan keinginan

konsumen.
4. Diagram Morfologi,

Metode ini dipakai untuk menyajikan dan menyeleksi alternative desain per komponen kemasan
ikan asar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan QFD diterapkan untuk menetapkan karakteristik teknik apa yang harus dimiliki
oleh kemasan ikan asap yang dirancang. Proses ini menggunakan metode Rumah Kualitas (House
of Quality) dilakuakn secara bertahap yaitu sebagai berikut:
a. Kebutuhan konsumen (Customers Needs)
Hasil wawancara langsung dengan 80 responden (konsumen ikan asar) maka terjabarkan masalah
yang berkaitan dengan buruknya kualitas kemasan ikan asar. Rangkumannya tersaji pada diagram
afinitas dibawah ini:

Gambar 1. Diagram Afinitas Rendahnya Kualitas Kemasan Ikan Asar
ISU KEAMANAN ISU ARSITEKTUR ISU FUNGSIONAL

 Rendahnya proteksi atau perlindungan
bagi ikan asar

Kurang ramah lingkungan
Rendahnya kekuatan kemasan untuk

ditransportasikan
Kurang mudah dan aman untuk

direkatkan/dibuka

 Rendahnya daya tarik atau
desain kurang menarik

 Tidak ada informasi produk
 Desain tidak modern
 Warna sederhana
 Variasi volume yang dapat

ditampung

 Kurang mudah untuk
dipakai/digunakan

 Kurang mudah dan
ekonomis untuk
ditrasnportasikan

Berdasarkan diagram diatas, dapat diidentifikasi 11 atribut yang dapat digunakan dalam
perancangan kemasan ikan asar, meliputi :

1. Proteksi atau perlindungan bagi ikan asar ;
2. Daya tarik atau desain yang menarik;
3. Mudah dipakai/digunakan;
4. Baik untuk lingkungan atau ramah lingkungan
5. Informasi produk;
6. Mudah dan ekonomis untuk ditransportasikan;
7. Desain modern;
8. Warna menarik;
9. Daya muat (volume) sesuai jumlah yang dibeli;
10. Kekuatan kemasan untuk ditransportasikan
11. Mudah direkatkan/dibuka.

b. Matriks perencanaan (Planning Matrix)
i. Importance to Customer (ItC)

Tingkat kepentingan konsumen pada atribut – atribut diatas ditelusuri dengan mengajukan
pertanyaan berskala Liker, yaitu :
- Sangat Tidak Penting (STP) : 1
- Tidak Penting (TP) : 2
- Cukup Penting (CP) : 3

- Penting (P) : 4
- Sangat Penting (SP) : 5
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Hasil penelusuran dirangkum pada tabel dibawah ini.

Peta Morfologi
Pada tahap ini disajikan beberapa alternatif desain kemasan yang dijabarkan dalam bentuk-

bentuk komponen dari produk kemasan ini. Proses ini menggunakan metode Peta Morfologi
(Morphological Chart).
1. Identifikasi Fitur Atau Fungsi Yang Esensial Bagi Produk

Tabel 1. Identifikasi Fungsi Produk
Fungsi Produk Komponen Produk

1. Melindungi Produk a. Lapisan Dalam
b. Lapisan Luar

2. Daya Tarik Kemasan c. Bentuk Kemasan
d. Tampilan Kemasan

3. Identitas Produk e. Tampilan Kemasan
4. Desain Dari Bahan Yang Mudah dipakai f. Lapisan Dalam

g. Lapisan Luar
5. Memberi Kenyamanan Bagi Pemakai h. Bentuk Kemasan

i. Pegangan Kemasan

2. Penjabaran dan Seleksi Desain
Tabel 2. Penjabaran dan Seleksi Desain

No Fungsi/fitur Model 1 Model 2

1. Melindungi Produk

a. Jenis plastik yang digunakan
HDPE (High Density
Polyethylene) dengan
menggunakan perekat jepit

b. Jenis Karton

a. Jenis plastik yang digunakan
HDPE (High Density
Polyethylene) dengan
menggunakan perekat jepit

b. Jenis Kertas

2. Daya Tarik Kemasan

3. Identitas Produk

4.
Desain Dari Bahan
Yang Mudah dipakai

a. Plastik yang digunakan
HDPE (High Density
Polyethylene)

a. Plastik yang digunakan HDPE
(High Density Polyethylene)

5.
Memberi
Kenyamanan Bagi
Pemakai
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3. Prototipe Produk (Gambar Kemasan dan Spesifikasi)

a. Kemasan Kecil b. Kemasan besar

Gambar. Kemasan Ikan Asap

Spesifikasi
a. Bahan Kemasan :

 Kemasan dalam : Plastik
 Kemasan Luar : Karton

b. Dimensi : Kotak
 Panjang = 36,6 cm
 Lebar = 18,5 cm
 Tinggi =17,5 cm

c. Berat tanpa muatan = 18 g

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Customer Need (Kebutuhan Konsumen)
Berisi daftar terstruktur dari keinginan & kebutuhan konsumen (biasanya diperkirakan

dengan penelitian pasar yang kualilatif). Langkah-langkah yang biasanya digunakan untuk
membuat bagian ini :
a. Mengumpulkan pendapat dari para konsumen melalui wawancara dan keberatan-keberatan yang

diajukan oleh konsumen
b. Menyusun hasil yang didapat menjadi beberapa kategori utama,

Termasuk :
- Kebutuhan / keuntungan
- Substitusikan karakteristik kualitas
- Kebutuhan-kebutuhan reliabilitas, dll.

c. Mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam sebuah diagram afinitas
d. Menyusun kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bagian customer need.

Dari hasil wawancara langsung dengan responden (konsumen ikan asar) maka terjabarkan
masalah atau isu-isu yang berkaitan dengan buruknya kualitas kemasan ikan asar, yaitu :
1. Isu Keamanan

- Rendahnya proteksi atau perlindungan bagi ikan asar. Penyebabnya adalah
- Kurang ramah lingkungan
- Rendahnya kekuatan kemasan untuk ditransportasikan
- Kurang mudah dan aman untuk direkatkan/dibuka

Penyebab dari isu keamanan dan sub isu keamanan adalah kemasan yang di buat menggunakan
bahan-bahan yang sederhana seperti : daun pisang, kertas kopi, karton bekas, serta plastic kresek
sehingga produk tidak bias disimpan dalam waktu yang lama. Bahan-bahan yang digunakan diatas
mengakibatkan sulit untuk direkatkan sehingga menggunakan lakban secara berulang-ulang, maka
pada saat dibuka sulit sehingga kemasan tidak dapat digunakan kembali.
2. Isu Arsitektur

- Rendahnya daya tarik atau desain kurang menarik
- Tidak ada informasi produk
- Desain tidak modern
- Warna sederhana
- Variasi volume yang dapat ditampung
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Penyebab dari Isu Arsitektur dan sub Isu Arsitektur adalah kemasan dibuat sangat sederhana tanpa
proses desain hanya menggunakan daun pisang, karton bekas, kertas kopi, plastic kresek, sehingga
kemasan tersebut tidak menarik, tidak ada informasi produk, warna kurang menarik, serta
kurangnya variasi volume untuk kemasan.
3. Isu Fungsional

- Kurang mudah untuk dipakai/digunakan
- Kurang mudah dan ekonomis untuk ditransportasikan

Penyebab dari Isu Fungsional dan Sub Isu Fungsional adalah kemasan yang sederhana yang telah
dijelaskan diatas mengakibatkan tidak bisa digunakan kembali, karena proses perekatan yang
banyak maka untuk membukanya harus menggunakan pisau atau gunting, sehingga kemasan
menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali.

B. Analisa Atribut-Atribut Kemasan
Dari hasil analisa tingkat kepentingan konsumen pada atribut-atribut diatas ditelusuri dengan
mengajukan pertanyaan berskala Liker. Analisa atribut-atribut yang tinggi dan rendah
kepentingnya dalam mendesain kemasan ikan asar yang akan didesain, yaitu :

Tabel 3. Tingkat Kepentingan Konsumen

Tingkat Kepentingan Konsumen (ItC) Atribut

 Tinggi Tingkat Kepenting

1. Mudah dan ekonomis untuk ditransportasikan
2. Warna menarik;
3. Daya muat (volume) sesuai jumlah yang dibeli;
4. Kekuatan kemasan untuk ditransportasikan
5. Mudah direkatkan/dibuka
6. Proteksi atau perlindungan bagi ikan asar;
7. Daya tarik atau desain yang menarik;
8. Mudah dipakai/digunakan
9. Baik untuk lingkungan atau ramah lingkungan;
10. Informasi produk

 Rendah Tingkat Kepentingan 1. Desain modern

Dari hasil analisa data tingkat kepuasan konsumen terhadap kemasan ikan asar yang
digunakan perusahaan pada saat ini, konsumen merasa kurang puas dengan kemasan yang
digunakan perusahaan, dengan demikian perlu didesain kembali kemasan yang digunakan oleh
perusahaan agar lebih baik lagi dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.

Tabel 4. Tingkat Kepuasan Konsumen

Tingkat Kepuasan Konsumen (CuSP) Atribut
 Tinggi Tingkat Kepuasan 1. Mudah dan ekonomis untuk

ditransportasikan
2. Daya muat (volume) sesuai jumlah yang

dibeli;
3. Baik untuk lingkungan atau ramah

lingkungan;
 Rendah Tingkat Kepuasan 1. Warna menarik

2. Informasi produk
3. Kekuatan kemasan untuk ditransportasikan
4. Mudah direkatkan/dibuka
5. Proteksi atau perlindungan bagi ikan asar;
6. Daya tarik atau desain yang menarik;
7. Mudah dipakai/digunakan
8. Desain modern
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Dari hasil analisa tingkat kepuasan konsumen terhadap kemasan ikan asar yang digunakan
oleh pesaing pada saat ini, konsumen merasa kurang puas dengan kemasan yang digunakan oleh
pesaing, sehingga perlu mendesain kemasan yang baru

C. Analisa Model Kemasan
Bagian Technical Response berisi tentang produk atau jasa yang dikembangkan, yang

diutarakan dalam bahasa teknis perusahaan. Biasanya deskriptif teknis tersebut dikembangkan dari
keinginan dan kebutuhan konsumen pada bagian Customer Needs. Technical menunjukkan
rencana-rencana atau rancangan usaha-usaha teknis perusahaan dalam mewujudkan kebutuhan
konsumen yang terdapat dalam Customer Needs dalam bentuk :

Bagian Relationship berisi tentang penilaian dari tim pengembang terhadap kekuatan
hubungan antara tiap elemen yang terdapat pada Technical Response dengan tiap keinginan dan
kebutuhan konsumen, yang didasarkan dari nilai Impact, Relationship, dan Priority. Impact
menunjukkan setiap kekuatan hubungan antara Technical Response dengan Customer Needs yang
ada.

Priority digunakan untuk menentukan karakteristik teknik manakah yang perlu menjadi
prioritas penanganan utama atau urutan prioritas penanganan.
Langkah-langkah penentuan nilai Priority :
 Menghitung Contribution
 Menghitung Normalized Contribution
 Menentukan Prioritas

Prioritas ditentukan berdasarkan nilai Normalized Contribution terbesar s/d terkecil dari tiap
Technical Response.

Bagian Technical Correlation bagian ini mengandung perkembangan taksiran tim dari
hubungan antara implementasi antara elemen-elemen yang ada dengan Technical Response.

Bagian Technical Importance bagian ini mengandung 3 jenis informasi, yaitu :
a. Peringkat yang telah dihitung dari Technical Response, berdasarkan peringkat keinginan dan

kebutuhan konsumen dari Planning Matrix dan hubungan dengan Relationship.
b. Informasi perbandingan Technical Performance.
c. Target dari Technical Response .

Target yang ditetapkan merupakan besarnya tingkat atau standar yang ingin dicapai oleh
perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumennya. Dalam menentuan target ini, juga
mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri (Own Performance).
Dari hasil penjabaran peta Morfologi dan Prototipe produk, maka perusahaan dapat mendesain
produk kemasan ikan asar yang baik, menarik, dan mudah dikemas dan dibawa sehingga dapat
memenuhi kepuasan dan keinginan konsumen untuk membeli ikan asar sesuai dengan fungsi
kemasan tersebut.

KESIMPULAN

1. Keinginan konsumen Ikan Asap dikategorikan dalam 3 isu yaitu isu keamanan, arsitektur, dan
fungsional kemasan;

2. Atribut-atribut yang menjadi dasar penilaian kinsumen terhadap kemasan ikan asap meliputi
proteksi atau perlindungan bagi ikan asar, daya tarik atau desain yang menarik, mudah dipakai
atau digunakan, baik untuk lingkungan atau ramah lingkungan, informasi produk, mudah dan
ekonomis untuk ditransportasikan, desain modern warna menarik, daya muat (volume) sesuai
jumlah yang dibeli, kekuatan kemasan untuk ditransportasikan, serta mudah direkatkan atau
dibuka;

3. Berdasarkan Peta Morfology yang telah disajikan maka kita dapat mendesain kemasan produk
ikan asar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen berdasarkan fungsi produk.
Kemasan dibuat dengan menggunakan bahan dasar berupa karton dan plastic dan didesain
sedemikian rupa sehingga menghasilkan kemasan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
konsumen.
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ABSTRAK

Semakin berkurangnya luas ekosistem hutan mangrove sebagai habitat ikan lompa do desa
Haruku disebabkan karena adanya alih fungsi hutan mangrove sebagai dermaga pelabuhan speed
boat maupun  pembuatan talud dan aktivitas lainya. Dengan demikian perlu adannya upaya
rehabilitasi habitat ikan lompa (Trisena baelama).

Target luaran secara kualitatif adalah bertambahnya jumlah mangrove karena adanya
kegiatan penanaman. Sedangkan target luaran kualitatif adalah: a) Terjaganya tradisi sasi lompa,
b) Terlindungnya pantai dan daerah sepanjang sungai Learisa kayeli dari banjir, erosi dan abrasi
c) Mitra dibekali dengan pengetahuan tentang fungsi dan manfaatn mangrove.

Metode pelaksanaan yakni : sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan bagi kelompok tani dan
nelayan serta pembuatan persemaian /pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan mangrove.
Dari program pengabdian yang dilakuakn diharapkan dapat melestarikan ekosistem mangrove
sebagai habitat ikan lompa yang dapat memberikan manfaat kini dan di masa mendatang.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Habitat, Mangrove

ABSTRACT

The decreasing area of mangrove forest ecosystem as a living place for Lompa fish in
Haruku village is caused by the conversion of mangrove forests as a speed boat harbor and the
making of slope and other activities. Thus, there is need to rehabilitate the habitat of lompa fish
(Trisena baelama) .

Qualitative output targets are: a) Maintaining the sasi lompa tradition, b) Coastal
protection and the area along the Learisa kayeli river from floods, erosion and abrasion, c)
Partners are equipped with knowledge about mangrove function and benefits.

Implementation methods are: socialization, counseling and training for farmer groups and
fishermen as well as the establishment of nurseries planting and maintenance of mangroves. From
this community service program, it is expected to preserve the mangrove ecosystem as a lompa fish
habitat that can provide benefits now and in the future.

Keywords: Rehabilitation, Habitat, Mangrove

PENDAHULUAN

Pengelolaan  sumber daya alam  oleh masyarakat telah berlangsung lama dan turun-temurun.
Begitu pula dengan aturan dan kaidah yang dibuat baik secara lisan maupun tertulis yang mengatur
masyarakat dalam pengelolaan  sumber daya alam untuk tetap menjaga kelestarian hasil maupun
ekosistem walaupun telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan kemajuan zaman.  Di
Maluku aturan/ kaidah yang mengatur pengelolaan sumber daya alam tersebut yakni sasi (larangan)
untuk mengambil hasil sebelum waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan sasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi secara
kontinyu baik dilaut (sasi laut) maupun di dusung (sasi darat).Pelaksanaan sasi memungkinkan
agar sumber daya alam baik di darat maupun di laut dapat berkembang dan terjaga kualitas dan
kuantitasnya selama jangka aktu tertentu. Budaya sasi tidak mempunyai aturan tertulis namun
masih tetap berlaku, budaya sasi umumnya sama namun penerapannya berbeda sesuai dengan
kondisi sosial dan budaya serta lingkungan. Dengan demikian pelaksanaan sasi memberikan
manfaat bagi terjaminkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam maupun ekosistem agar tetap
lestari dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan juga sebagai aturan
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(peraturan tidak tertulis) yang didalamnya terkandung fungsi pemanfaatan, pengelolaan,
pengawasan, pemeliharaan, dan pengendalian sumber daya alam.

Penerapan budaya sasi juga diperlakukan di desa Haruku untuk menjaga sumber daya alam
laut khususnya ikan Lompa (Trisina baelama) dan hal ini telah berlangsung lama sehingga
membuat desa Haruku terkenal dengan budaya sasi ikan lompa (trisina baelama). Sasi lompa
biasanya dilakukan setahun sekali  yakni pemerintah dan saniri negeri memberlakukan sasi untuk
mengambil ikan lompa hingga satu agar populasi ikan lompa dapat berkembang dengan baik.
Tradisi ini banyak menarik kunjungan masyarakat bagi dari dalam maupun  luar Maluku untuk
datang dan melihat langsung tradisi budaya Buka Sasi Lompa. N amun seiring dengan waktu dan
kebutuhan manusia maka habitat ikan lompa yakni hutan mangrove yang berada di sepanjang
aliran sungai Learisa kayeli dan pesisir pantai dialihfungsikan dengan ditebang untuk dijadikan
dermaga(pelabuhan speed boat) dan dibuat talut disepanjang pantai. Hal ini terjadi karena mitra
belum sepenuhnya memahami tentang fungsi hutan mangrove baik secara langsung maupun tidak
langsung.Tindakan seperti ini mengakibatkan rusaknya habitat dan ekosistem mangrove yang
berdampak pada menurunnya populasi ikan lompa baik dari segi kualitas maupun kuantitas . Di sisi
lain dampak dari berkurangnya luasan hutan mangrove di desa Haruku yakni terjadinya banjir
besar yang melanda desa  Haruku pada tanggal 1 Agustus 2012 lalu yang mengakibatkan rusaknya
sarana dan prasarana maupun perumahan masyarakat. Hal ini dikarenakan ekosistem hutan
mangrove yang berfungsi untuk meredam dan menahan hempasan gelombang dan aliran air hujan
luasannya berkurang.

Jika hutan mangrove sebagai habitat dari ikan lompa (Trisina baelama) terus menerus
ditebang dan dialihfungsikan maka yang akan terjadi adalah hilangnya populasi ikan lompa
(Trisina baelama) maka secara langsung akan  hilang juga budaya sasi lomba sebagai suatu tradisi
dari desa Haruku. Permasalahan lain yang lebih serius akibat dari berkurangnya luasan hutan
mangrove yakni  ancaman terjadi abrasi,  erosi pantai dan sungai serta intrusi oleh gelombang laut.

Permasalahan prioritas yang dihadapi oleh mitra secara kuantitatif yakni jumlah tanaman
mangrove semakin berkurang dan menurunnya produktifitas perairan dalam menghasilkan ikan
khususnya ikan lompa (Trisina baelama) saat buka sasi hal ini akan berdampak pada hilangnya
tradisii sasi lompa.  Secara kualitatif dampak langsung yang terjadi dari berkurangnya luasan  hutan
mangrove adalah hilangnya pelindung pantai dan sungai dari abrasi , erosi dan intrusi gelombang
laut.

Untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi tersebut maka masyarakat khususnya  mitra
perlu dibekali dengan kemampuan melakukan teknik budidaya  mangrove yang benar program
yang akan dilakukan bersama mitra yaitu penyuluhan dan praktek di lapangan  agar dapat dengan
sendirinya berupaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam baik di waktu sekarang (jangka
pendek) maupun di waktu mendatang).

Berdasarkan permasalahan prioritas mitra, maka tim memberikan metode pendekatan yang
ditawarkan kepada mitra untuk merehabilihtasi hutan mangrove yang menjadi habitat bagi Ikan
lompa (Trisina baelama).

Target dan Luaran

1. Target luaran secara kuantitiatif adalah bertambahnya jumlah tanaman mangrove karena
adanya tindakan penanaman  1300 batang anakan mangrove jenis Rhizophora,sp dengan
jarak tanam 1x1 meter

2. Target luaran secara kualitatif adalah
a. Terjaganya tradisi sasi lompa (Trisina baelama)yang setiap tahun dilaksanakan karena

adanya tindakan penanaman mangrove sebagai habitat ikan lompa.
b. Terlindungi pantai dan daerah sepanjang muara sungai Learisa kayeli dari banjir, erosi

maupun abrasi
c. Mitra dibekali dengan pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat mangrove  melalui

tindakan penyuluhan
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METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Metode pelaksanaan kegiatan  meliputi:
a. Sosialisi dan Penyuluhan teknik pembibitan dan penanaman  mangrove
b. Pengadaan dan  pemeliharaan bibit
c. Penanaman

2. Prosedur Pelaksanaan
Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan, sebagai berikut :

a. Penyuluhan dan pelatihan teknik budidaya dan pemilihan jenis mangrove dilakukan kepada
mitra untuk menambah pengetahuan tentang teknik budidaya pemilihan jenis mangrove.
Penyuluhan dan pelatihan dilakukan melalui penyampaian materi  mengenai teknik
budidaya dan pemilihan jenis mangrove.

b. Pengadaan bibit tanaman dilakukan dengan pemungutan benih dari pohon induk yang telah
masak fisiologis (masak fungsional), adan ditanam pada polobag yang telah disipkan
terlebih dahulu.

c. Pembuatan lubang tanam dan penanaman dilakukan pada titik penanaman yang telah
dipersiapkan serta penanaman ajir.

d. Pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas persoalan prioritas
mitra adalah sebagai berikut :

2.1. Pelaksanaan tahap I :
- Penyuluhan dan pelatihan teknik budidaya dilakukan sebelum kebiatan pembibitan
- Penyuluhan dan pelatihan dilakukan di Desa Haruku dengan melibatkan aparat desa.

Materi penyuluhan meliputi teknik budidaya mangrove serta pemilihan jenis yang tepat..
Melalui pelatihan, Mitra dilatih secara langsung cara budidaya dan pemilihan jenis
mangrove .

2.2. Pelaksanaan tahap II :
a. Pengadaan Bibit
Persiapan persemaian , meliputi :

- Persiapan tempat persemaian, tempat persemaian lokasinya harus dekat dengan areal
penanaman.

- Pengisian polibag, media tanah yang digunakan adalah tanah yang berasal dari  bawah
tegakan mangrove.

Persiapan benih
- Benih yang diambil berasal dari pohon induk yang telah masak fisiologis ditandai dengan

telah jatuh dibawah pohon induk
Penyapihan benih

- Benih yang diambil langsung ditanam pada polibag yang telah disiapkan
2.3. Pelaksanaan tahap III :

- Melaksanakan inventarisasi tempat-tempat calon penanaman pengayaan dan sekaligus
menggali lubang-lubang tanaman,

- Lubang dibuat berukuran 1 x 1 m, dan diberi ajir dari tanaman nani/lara (Meterosidero
vera)dengan ukuran tinggi 1m.

- Penanaman dilakukan saat  bibit sudah siap tanam (berumur 4 bulan) jumlah bibit yang
ditanam sebanyak 1300 anakan lebih banyak dari rencana awal yang hanya 1000 anakan

Adapun pelaksanaan program IbM dilakukan bersama-sama dengan kedua kelompok tani
dan juga melibatkan lembagdat (kewang)  di desa Haruku  sebanyak 35 orang yang terdiri dari 20
anggota kelompok tani dan 3 orang  lembaga adat (kewang) dan 12 anggota masyarakat lainnya.
sebagai mitra kelancaran pelaksanaan program juga dibantu oleh 6 orang mahasiswa jurusan
kehutanan Fakultas Pertanian Unpatti. Sedangkan semua hal terkait dengan teknis pelaksanaan
baik dari pengambilan dan pemeliharaan bibit, persemaian hingga penanaman dilakuan oleh ketua
dan anggota tim pelaksana program.
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a. Benih Rhizophora sp b. Pembuatan Bibit

c.Persemaian d.Penanaman

Gambar. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilakukan di desa Haruku bersama dengan
kelompok mitra antara lain :
1. Pendekatan awal dengan masyarakat(kelompok tani dan kelompok nelayan), Pemerintah desa

(Raja dan Kewang) dimaksud untuk mendapatkan kesepakatan bersama kapan dilakukan
kegiatan dan persiapan yang perlu dilakuakn serta berbagai hal teknis yang dibicarakan.

2. Sosialisasi   untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan
yang akan dilakukan terkait dengan penanaman mangrove

3. Penyuluhan  : materi yang diberikan tentang”Teknik pembibitan dan penanaman mangrove)
kegiatan ini dihadiri oleh para anggota kelompok tani dan juga kewang desa Haruku. Manfaat
yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan yang diberikan yakni anggota kelompok tani lebih
memahami tentang fungsi dan manfaat mangrove bagi ekosistem ikan lompa (Trisena
baelama), teknik pembibitan dan penanaman mangrove.

4. Pembibitan : kegiatan pembibitan juga dilakukan bersama dengan mitra. Kegiatan ini dimulai
dengan pengambilan benih mangrove. Pemilihan benih mangrove yang dilakukan mesti
mempertimbangkan keadaaan lokasi yang penanaman. Benih yang diambil dekat dengan pohon
induk dan telah masak secara fisiologi juga harus merupakan benih yang baik dan mudah
beradaptasi dengan kondisi lokasi penanaman.  Selanjutnya benih-benih tersebut diisi didalam
polybag yang telah diberi media tanah. Dan diletakkan di lokasi persemaian yang telah dibuat
sebelumnya.
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2. Sosialisasi   untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan
yang akan dilakukan terkait dengan penanaman mangrove

3. Penyuluhan  : materi yang diberikan tentang”Teknik pembibitan dan penanaman mangrove)
kegiatan ini dihadiri oleh para anggota kelompok tani dan juga kewang desa Haruku. Manfaat
yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan yang diberikan yakni anggota kelompok tani lebih
memahami tentang fungsi dan manfaat mangrove bagi ekosistem ikan lompa (Trisena
baelama), teknik pembibitan dan penanaman mangrove.

4. Pembibitan : kegiatan pembibitan juga dilakukan bersama dengan mitra. Kegiatan ini dimulai
dengan pengambilan benih mangrove. Pemilihan benih mangrove yang dilakukan mesti
mempertimbangkan keadaaan lokasi yang penanaman. Benih yang diambil dekat dengan pohon
induk dan telah masak secara fisiologi juga harus merupakan benih yang baik dan mudah
beradaptasi dengan kondisi lokasi penanaman.  Selanjutnya benih-benih tersebut diisi didalam
polybag yang telah diberi media tanah. Dan diletakkan di lokasi persemaian yang telah dibuat
sebelumnya.
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a. Benih Rhizophora sp b. Pembuatan Bibit

c.Persemaian d.Penanaman

Gambar. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN
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kelompok mitra antara lain :
1. Pendekatan awal dengan masyarakat(kelompok tani dan kelompok nelayan), Pemerintah desa

(Raja dan Kewang) dimaksud untuk mendapatkan kesepakatan bersama kapan dilakukan
kegiatan dan persiapan yang perlu dilakuakn serta berbagai hal teknis yang dibicarakan.

2. Sosialisasi   untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan
yang akan dilakukan terkait dengan penanaman mangrove

3. Penyuluhan  : materi yang diberikan tentang”Teknik pembibitan dan penanaman mangrove)
kegiatan ini dihadiri oleh para anggota kelompok tani dan juga kewang desa Haruku. Manfaat
yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan yang diberikan yakni anggota kelompok tani lebih
memahami tentang fungsi dan manfaat mangrove bagi ekosistem ikan lompa (Trisena
baelama), teknik pembibitan dan penanaman mangrove.

4. Pembibitan : kegiatan pembibitan juga dilakukan bersama dengan mitra. Kegiatan ini dimulai
dengan pengambilan benih mangrove. Pemilihan benih mangrove yang dilakukan mesti
mempertimbangkan keadaaan lokasi yang penanaman. Benih yang diambil dekat dengan pohon
induk dan telah masak secara fisiologi juga harus merupakan benih yang baik dan mudah
beradaptasi dengan kondisi lokasi penanaman.  Selanjutnya benih-benih tersebut diisi didalam
polybag yang telah diberi media tanah. Dan diletakkan di lokasi persemaian yang telah dibuat
sebelumnya.
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5. Pemeliharaan bibit di persemaian dilakukan selama 3 (tiga) bulan yakni dengan melakukan
pembersihan bibit dari sampah dan gulma, penyiraman tanaman pagi dan sore hari.

6. Penanaman :kegiatan penanaman dilakukan di muara dan sepanjang sungai Learisa Kayeli
yang merupakan habitat ikan lompa (trisena baelama).  sebelum kegiatan penanaman dibuat
lobang tanam dan pengangkutan bibit tanaman ke lokasi penanaman. Selanjutnya penanaman
dilakukan dengan jarak tanam 1 x 1 meter. Jumlah tanaman yakni 1300 anakan. Tanaman
diberi ajir dan diikat dengan tali rafia agar tanaman tidak mudah lepas atau patah saat air
pasang maupun air surut.  Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari saat air laut surut agar
memudahkan kegiatan penggalian lubang tanam. Penanaman diikuti oleh tim, mitra dan juga 6
orang mahasiswa.

7. Pemeliharaan tanaman di lapangan : pemeliharaan tanaman dilakukan dan dipantau langsung
oleh anggota kelompok tani setempat. Mengingat lokasi penanaman jauh dari lokasi tim
(universitas pattimura) maka tim hanya melakukan monitoring sebulan sekali dengan meninjau
lokasi penanaman dan melakukan pembersihan tanaman dari sampah dan gulma juga perbaikan
ajir.

8. Kegiatan lain yang dilakukan oleh tim bersamaan dengan kegiatan monitoring perkembangan
tanaman mangrove di lapangan yakni tim mengikuti acara buka sasi ikan lompa (Trisina
baelama ). Acara buka sasi merupakan acara adat/tradisi tahunan untuk melakukan panen ikan
lompa oleh masyarakat desa Haruku. Hasil panen ikan lompa tahun ini dirasakan oleh lebih
banyak dari tahun sebelumnya. Dan diharapkan ke depan hasil panen lebih meningkat seiring
dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai habitat
ikan lompa. Dari hasil yang dicapai selama kegiatan yang dilakukan dirasakan sangat
bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat terutama kelompok tani dan kelompok nelayan di
desa Haruku dalam hal keterlibatan saat kegiatan mulai dari sosialisasi sampai pada kegiatan
penanaman dan pemeliharaan tanaman di lapangan. Sedangakn untuk pertumbuhan tanaman di
lapangan sebagian besar tanaman hidup, hal ini jika tetap dipertahankan maka ke depan akan
terbangun ekosistem mangrove yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Dengan dilakukannya penyuluhan dan pelatihan teknik budidaya  mangrove  maka mitra telah
memahami tentang cara budidaya mangrove serta fungsi dan manfaat mangrove

2. Kegiatan penanaman  1300 anakan mangrove (Rhizophora sp) di sekitar muara sungai Learisa
Kayeli yang merupakan habitat ikan lompa (Trisena baelama) telah dilakukan, selanjutnya
dilakukan pemeliharaan tanaman yakni pembersihan dari sampah dan gulma guna menjaga
agar tanaman tetap tumbuh dengan baik agar terbentuk ekosistem mangrove bagi keberlanjutan
dan kelestarian habitat  ikan  lompa (Trisena baelama) di masa mendatang.
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ABSTRAK

Sebagai kegiatan awal dari program pemuliaan pohon yaitu dilakukan kegiatan eksplorasi. Tujuan
dari kegiatan ini adalah  memberikan informasi mengenai  potensi benih samama dari sebaran
alami di desa Wakal  Maluku Tengah. Metode yang digunakan yaitu Pertama: eksplorasi materi
genetik berupa pengumpulan informasi distribusi dan musim berbuah samama; pemilihan dan
seleksi pohon induk; pengunduhan dan pengumpulan buah. Kedua; penanganan benih samama
yang terdiri  dari ekstraksi benih  berupa pelunakan buah, pemisahan biji, pengeringan biji  dan
pengemasan serta penyimpanan benih. Hasil eksplorasi diperoleh sebaran alami samama tersebar
pada berbagai tipe habitat mulai tepi pantai, dekat aliran sungai, dataran rendah hingga ketinggian
dan berada dalam hutan campuran atau berasosiasi dengan jenis lain. Jumlah buah yang terkumpul
yaitu 35 buah dari induk pohon terpilih sebanyak 5 pohon dengan menghasilkan rata-rata berat
benih per individu pohon yaitu15,56 gr.

Kata kunci: eksplorasi benih, samama, penanganan benih

ABSTRACT

As an initial activity of tree breeding programs are carried out exploration activities. The purpose
of this activity is to provide information on the potential of the natural distribution of seeds
Samama Wakal village in Central Maluku. The method used is First: the exploration of the genetic
material in the form of information gathering and distribution of the fruiting season Samama;
election and selection of the parent tree; downloading and collecting fruit. Second; Samama seed
treatment which consists of the extraction of the seed in the form of softening of the fruit, seed
separation, drying and packaging of seeds and seed storage. The results obtained by exploration of
the natural distribution Samama scattered in various habitat types ranging waterfront, near
streams, plains to a height and are in a mixed forest or in association with other types. The amount
of fruit collected at 35 selected pieces from the parent tree many as 5 trees with an average yield of
seed weight per individual tree 15,56 gr

Keywords: exploration seed, samama, seed treatmen

PENDAHULUAN

Samama (Anthocephalus macrophyllus(Roxb). Havil) atau dikenal juga dengan nama jabon
merah merupakan salah satu jenis pohon dari family Rubiaceae. Sebaran alami samama
terkonsentrasi di daerah Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan
Papua (Heyne, 1978). Pohon samama memiliki keunggulan yaitu merupakan tanaman cepat
tumbuh yang umur panennya 5-6 tahun (diameter 50-60 cm) hingga7-10 tahun (diameter 80-120
cm).Tinggi  pohon 80%  batang lurus, sisa 20% adalah cabang. Satu pohon dapat menghasilkan 0,8
kubik hingga 1,8 kubik usia ideal panen (Anonim, 2009). Harga jual kayu samama pada tahun 2010
berkisar antara Rp 900.000-1.000.000/m3 karena memiliki sifat fisik dan mekanik yang lebih
unggul (Halawane dkk., 2011). Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan berat jenis (density)
kayu berkisar 0,44-0,51 atau sedikit lebih tinggi diatas jabon putih (0,42). Warna kayu adalah
kemerah-merahan menyerupai kayu meranti dari Kalimantan (Sanyoto, 2010). Supraptono (1995)
melaporkan, bahwa berdasarkan klasifikasi kekuatan kayu  yang berlaku di Indonesia maka kayu
samama termasuk kelas kuat IV. Selain itu samama mampu berkembang biak secara dominan,



Vol.4 No. 2 Juli 2015 | BAKTI - UNPATTI (Jurnal of Community Service) 70

yaitu mampu dapat hidup diantara jenis tanaman lainnya dan dominan dalam menyerap unsur hara
dalam tanah.

Beberapa keunggulan samama tersebut menjadikan samama sebagai salah satu jenis pohon
lokal Indonesia yang berpotensi baik untuk dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman
maupun untuk tujuan lainnya, seperti penghijauan, reklamasi lahan bekas tambang dan sebagai
pohon peneduh (Mansur, 2010).

Untuk tujuan pembangunan hutan tanaman, pemilihan jenis tanaman diarahkan pada jenis-
jenis cepat tumbuh dan berkualitas, yang memenuhi persyaratan sebagai bahan baku industri dan
memiliki nilai ekspor yang tinggi. Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pembangunan hutan
tanaman tersebut, keberhasilannya sangat ditentukan oleh penyediaan benih yang bermutu, yaitu
unggul secara genetik, tersedia dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan mempunyai
kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya, karena akan menentukan
mutu tegakan  yang akan dihasilkan dimasa mendatang.

Benih yang bermutu genetik unggul hanya didapat dari sumber benih yang dikelola dengan
baik yaitu dengan cara penerapan pengetahuan pemuliaan pohon. Balai Perbenihan Tanaman
Hutan Maluku dan Papua saat ini telah menetapkan samama sebagai pohon induk/pohon plus untuk
sumber benih sebanyak 25 pohon di desa Wakal Kabupaten Maluku Tengah namun pohon plus
tersebut belum pernah dieksplorasi potensi benihnya. Oleh karena dilakukan penelitian dengan
judul Eksplorasi Potensi Benih Samama (Athocephalus macrophyllus) dari Provenan Desa Wakal.

METODOLOGI PELAKSANAAN

1) Waktu dan Tempat
Kegiatan eksplorasi dan pengumpulan materi genetik benih samama (A. macrophyllus)
dilaksanakan pada bulan Mei 2014 pada sebaran alami populasi  samama di Desa Wakal
Kabupaten Maluku Tengah dan Penanganan benih dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan
Fakultas Pertanian UNIDAR Ambon.

2) Bahan dan Alat
Bahan dan peralatan yang digunakan meliputi:
a.Eksplorasi dan koleksi materi genetik:
 GPS untuk mengukur koordinat tempat tumbuh pohon
 Phiband untuk mengukur diameter pohon
 Spiegel Relaskop untuk mengukur elevasi
 Kantong plastik  untuk  tempat buah hasil eksplorasi
 Tally sheet untuk mencatat data-data hasil eksplorasi
 Kertas label untuk memberikan label pada  buah hasil eksplorasi
 Alat tulis menulis untuk mencacat data hasil eksplorasi

b.Penanganan benih
 Ember untuk merendam buah
 Saringan benih untuk menyaring benih
 Air untuk melunakan buah
 Plastik untuk pengemasan benih
 Caliper untuk mengukur diameter buah
 Timbangan analitik untuk menimbang berat buah dan benih
 Kertas label untuk memberikan label pada  benih hasil ekstraksi
 Alat tulis menulis untuk mencatat data hasil ekstraksi benih

3) Metode Penelitian
a.Eksplorasi materi genetik

Tahapan  kegiatan yang dilakukan adalah:
1.Pengumpulan informasi distribusi dan musim berbuah samama
 Pengumpulan informasi mengenai sebaran alam dan musim berbuah samama di

Kabupaten Maluku Tengah dilakukan sebelum kegiatan eksplorasi. Kegiatan ini
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dilakukan dengan menjalin komunikasi langsung serta koordinasi dengan institusi terkait
yakni Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Maluku dan Papua.

2.Pemilihan dan seleksi pohon induk
 Sebelum dilakukan pengumpulan materi genetik terlebih dahulu dilakukan pemilihan

pohon induk. Pemilihan pohon induk didasarkan pada keterwakilan sebaran tempat
tumbuh. Individu-individu pohon yang dijadikan sumber pengumpulan materi genetik
lokasinya agak berjauhan (kurang lebih100 m) supaya buah atau benih yang
dikumpulkan tidak hanya merupakan hasil perkawinan dari individu-individu yang
dipilih tetapi merupakan hasil perkawinan lebih dari jumlah individu-individu pohon
yang terpilih. Informasi yang dikumpulkan dari lokasi pengumpulan materi genetik atau
provenan meliputi habitat, asosiasi tumbuhan dan informasi pohon induk. Informasi
pohon induk yang dikumpulkan antara lain tinggi, diameter, dan morfologi lain.

3.Pengumpulan Buah
 Pengumpulan buah dilakukan terhadap pohon terpilih dengan mengumpulkan buah

yang telah jatuh kemudian disimpan di dalam kantong plastik sesuai nomor pohon
induk. Kemudian dilakukan penimbangan berat dan pengukuran diameter buah.

b.Penanganan Benih Samama
Penanganan atau manajemen benih dilakukan agar materi genetik yang sudah dikumpulkan atau
dikoleksi terjaga kualitasnya, terkelola dan terdokumentasi dengan baik. Kegiatan yang
dilakukan dalam penanganan benih meliputi:
1.Ekstraksi benih dengan metode ekstraksi basah yang meliputi:
 Pelunakan buah

Buah samama yang dikumpulkan semuanya dalam kondisi masak pohon dengan kondisi
buah yang masih keras. Oleh karena itu buah samama harus lebih dahulu dilunakan.
Pelunakan buah samama dilakukan dengan merendam buah dalam air atau menyimpannya
dalam wadah plastik. Lamanya waktu pelunakan buah tergantung tingkat kemasakan buah.
Rata-rata waktu yang dibutuhkan 3-5 hari. Buah samama yang lunak akan memudahkan
peremasan buah hingga menjadi bubur.
 Pemisahan biji

Bubur buah samama selanjutnya diremas-remas dan disaring dengan menggunakan saringan
santan berdiamaeter 0,5-1 mm di dalam wadah berisi air. Biji samama akan tenggelam dan
daging buah akan terapung. Penyaringan dilakukan berulangkali (3-4 kali) hingga biji benar-
benar terpisah dari daging buah.
 Pengeringan biji

Biji yang sudah terpisah dari daging buah selanjutnya dikeringkan. Pengeringan dilakukan
dengan meletakan biji diatas nampan plastik yang sebelunya dilapisi dengan tissue.
Penggunaan tissue dimaksudkan untuk menyerap air yang menempel pada biji. Pengeringan
biji tidak dilakukan dibawah terik matahari langsung tetapi cukup dikeringkan dalam ruangan
(angin-anginkan). Hal ini untuk menghindari rusaknya biji. Biji yang sudah kering kemudian
dimasukkan dalam kantung plastik kedap udara. Selanjutnya ditimbang dan diberi label yang
disesuaikan dengan tanggal ekstraksi  dan lokasi pengumpulannya.

2. Pengemasan dan Penyimpanan Benih
Biji sudah kering kemudian masukkan ke dalam kantung plastik kedap udara. Selanjutnya
biji tersebut ditimbang, dan diberi label. Pelabelan benih disesuaikan dengan nomor pohon
induk dan lokasi pengumpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksplorasi Materi Genetik
Tegakan alam samama di desa Wakal tersebar pada berbagai tipe habitat mulai tepi pantai, dekat

aliran sungai, dan dataran rendah hingga ketinggian 34-98 mdpl. Jarak antar pohon 50-100 m.
Jenis-jenis tumbuhan yang berasosiasi dengan samama antara lain sagu (Metroxylon sp), durian
(Durio zibethinus), pala (Myristica fragrans), ketapang (Terminalia catappa), kayu titi (Gmelina
moluccana) (Gambar 1).
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Gambar 1. Tegakan Samama (A. macrophyllus) di Desa Wakal

Untuk  memperoleh informasi tentang pohon induk yaitu tinggi dan diameter serta ciri-ciri
morfologi  yang terdapat di lokasi eksplorasi pengumpulan materi genetik dibagi dalam 3 (plot)
diperoleh hasil tinggi rata-rata pohon 41,4 m dengan diameter rata-rata 46,4 cm (Tabel 2) dengan
kondisi kesehatan pohon katagori sehat dan pembukaan tajuk yang terbuka dan berkembang baik.
Sedangkan ciri morfologi yang di amati adalah kulit batang samama yaitu coklat, beralur dan
pecah-pecah. Produksi benih samama, yaitu  musim berbunga bulan September-Oktober puncak
berbunga bulan Oktober. Musim buah masak bulan Nopember-Januari puncak buah masak bulan
Januari.

Table 1. Hasil Pengukuran Tinggi dan Diameter Pohon Sumber Benih

Plot No.
Pohon

Diameter (cm)
Tinggi (m) Pembungaan

(Ya/Tidak)Total Bebas Cabang

I

1 82 35 13 Ya
2 40 33 11 Ya
3 35 30 12 Ya
4 33 37 15 Ya
5 42 30 11 Ya

Jumlah:5 Rata-rata:46,4 Rata-rata:33 Rata-rata:12,4

II

1 31 43 13 Ya
2 37 41 11 Ya
3 41 47 23 Ya
4 38 45 25 Ya
5 34 41 17 Ya
6 37 38 15 Ya
7 28 35 15 Ya

Jumlah:7 Rata-rata:35,2 Rata-rata:41,4 Rata-rata:17

III
1 89 67 27 Ya
2 32 40 13 Ya

Jumlah:2 Rata-rata:60,5 Rata-rata:53,5 Rata-rata:20

Hasil wawancara, mayoritas masyarakat desa Wakal hanya memanfatkan kayu samama sebagai
bahan bagunan (kayu pertukangan) dan kayu bakar (kayu energi). Sedangkan pemanfaatan lain dari
samama tidak banyak diketahui oleh masyarakat terutama nilai ekonomis dari buah samama yang
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jika diekstraksi menjadi benih samama memiliki harga jual yang sangat tinggi. Benih samama
dengan grade A di jual dengan harga Rp. 3.200.000 tau  1/4 kg sebesar 825 ribu (Anonim, 2014).

B.  Penanganan Benih
Berdasarkan hasil eksplorasi pohon induk samama (A.macrophyllus) ditemukan ada buah yang

sudah jatuh dan ada yang belum jatuh dan siap diunduh dengan cara memanjat. Untuk mengetahui
potensi benih samama dalam eksplorasi ini digunakan buah yang telah jatuh dilantai hutan dengan
tingkat kemasakan buah antar pohon induk  relatif seragam yaitu dipilih buah masak yang secara
fisiologis berwarna hijau tua hingga kuning kemerahan/kecoklatan dengan rambut buah mulai
rontok/gundul (Gambar 2). Pengumpulan buah dilakukan pada 5 pohon induk dengan masing-
masing pohon induk diambil sebanyak 7 buah jadi total buah yang terkumpul sebanyak 35 buah.

Gambar 2. Buah yang Berasal dari  Pohon Induk Samama (A. macrophyllus)

Hasil eksplorasi diperoleh berat buah rata-rata  terbesar yaitu 16,03 gr dan diameter buah
rata-rata tersebar yaitu 5,8 cm. Hasil ekstraksi basah benih samama terbanyak yaitu 15,56 gr
dengan warna benih coklat dan hitam (Tabel 2).

Tabel 2.  Hasil Eksplorasi Buah dan Benih Hasil Ekstraksi
Pohon No Buah Berat (gr) Diameter (cm) Benih Hasil Ekstraksi (gr)

G4

1 8,01 5,1

13,98

2 9,78 5,5
3 14,29 6,3
4 11,98 6,1
5 12,00 5,6
6 15,20 5,9
7 12,18 5,8

Rata-rata 11,92 5,1

G6
1 14,38 5,9

15,562 13,91 5,6
3 14,95 6,1
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Pohon No Buah Berat (gr) Diameter (cm) Benih Hasil Ekstraksi (gr)
4 16,85 6,0
5 15,62 6,1
6 11,16 5,6
7 15,34 6,4

Rata-rata 14,60 5,2

G20

1 9,99 5,7

13,56

2 20,36 7,0
3 14,68 6,4
4 15,21 6,0
5 15,10 5,7
6 14,76 6,5
7 7,84 4,9

Rata-rata 13,99 4,4

G19

1 16,48 6,5

14,620

2 18,41 6,7
3 18,46 6,9
4 15,31 6,8
5 14,19 6,3
6 16,61 6,7
7 12,70 6,0

Rata-rata 16,02 58

G5

1 20,75 7,0

13,830

2 17,74 7,0
3 19,59 6,6
4 16,29 6,8
5 14,21 6,4
6 11,23 5,9
7 10,46 5,5

Rata-rata 15,75 4,7

Benih hasil ekstraki tersebut selanjutnya dikemas dalam kantong plastik dan diberi label
dengan nomor pohon induk dan asalnya. Samama memiliki ukuran benih yang sangat kecil
sehingga dibutuhkan teknik khusus untuk memisahkannnya dari daging buah. Biji samama dapat di
ekstrak dengan dua cara, yaitu melalui ekstrak kering dan ekstrak basah. Untuk memperoleh
kemurnian benih samama yang maksimal dalam kegiatan ini cara yg digunakan adalah ekstraksi
basah (Gambar 3). Menurut  Sutopo (2002), bahwa kemurnian benih adalah merupakan persentase
berdasarkan berat benih murni yang terdapat dalam suatu contoh benih. Penggunaan metode
ekstraksi basah dalam kegiatan ini merujuk Mansur (2010) menyatakan bahwa biji jabon yang
diekstraksi kering kemurnian benih kurang dari 50% karena tercampur dengan serbuk dari daging
buah selain itu ekstrak kering juga sulit untuk membedakan antara biji dengan serbuk daging buah
yang berukuran sama. Sedangkan ekstraksi basah, kemurnian benih bisa mencapai 100% dan biji
dapat dilihat dengan jelas.

Kemudian benih dapat langsung disemaikan atau disimpan dilemari pendingin. Tujuan
penyimpanan benih dalam kegiatan ini sebagai bahan/materi genetik yang akan digunakan dalam
kegiatan pemuliaan khusunya perbanyakan samama dengan menggunakan bioteknologi kultur
jaringan. Sutopo (2002) menyatakan bahwa maksud dari penyimpanan benih di waktu tertentu
adalah agar benih dapat ditanam pada waktu yang diperlukan dan  untuk tujuan pelestarian benih
dari suatu jenis tanaman. Benih samama tergolong benih rekalsitran/tidak dapat disimpan dalam
waktu yang lama karena karena akan menurunkan viabilitas atau daya kecambah benih. Mulyana,
dkk. (2011) menyampaikan bahwa benih samama dapat disimpan dalam jangka waktu relatif
singkat yaitu 2-3 bulan dan hanya memiliki viabilitas (daya kecambah) 60-70%. Sementara benih
yang sudah disimpan lebih dari tiga bulan tergolong benih yang kurang baik untuk dibibitkan.
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Gambar 3. Metode Ekstraksi Basah Benih Samama (A. macrophyllus)

KESIMPULAN

Sebaran alami samama di desa Wakal tersebar pada berbagai tipe habitat mulai tepi pantai ,
dekat aliran sungai, dan dataran rendah hingga ketinggian dan berada dalam hutan campuran atau
berasosiasi dengan jenis lain. Hasil eksplorasi potensi benih samama dihasilkan rata-rata berat
benih per individu pohon sebanyak15,56 gr.

Untuk memperoleh tingkat keragaman genetik yang lebih tinggi perlu dilakukan ekplorasi
materi genetik pada beberapa provenan.
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ABSTRAK

Masyarakat Desa Hatusua Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sudah sejak
lama memanfaatkan tumbuhan Aren (Arenga pinnata Merr) untuk diambil Nira-nya, tetapi bagian-
bagian lain dari tumbuhan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Tujuan dari kegiatan ini
adalah agar petani dapat mengetahui pemanfaatan dari bagian-bagian tanaman pohon aren dan cara
pemanfaatan  buah Aren menjadi kolang-kaling untuk meningkatkan pendapatan.

Kegiatan yang dilakukan kelompok tani di Desa Hatusua dalam membuat kolang-kaling
dari buah Aren adalah sebagai berikut: Penyuluhan pemanfaatan pohon aren dan cara membuat
kolang-kaling, Penyiapan buah aren, Penyiapan kayu bakar, Pembakaran Buah Aren, Pelepasan
kulit buah dengan cara menumbuk dan Perendaman kolang-koling pada air.

Kolang-kaling yang sudah siap dipasarkan dijual dengan harga lokal berkisar Rp. 5.000 per
“Cupa” atau Rp. 20.000 per kg. Masyarakat Hatusua dapat menjualnya ke pasar terdekat seperti
pasar Gemba atau dibawa dan dipasarkan ke Kota Ambon.

Kata Kunci : Arenga pinnata Merr, Buah Aren, Kolang-kaling, Pendapatan.

ABSTRACT

The Community of Hatusua Village, West Seram Regency. Maluku Province has been using
the Aren Palm (Arenga Pinnata Merr) plant to take Nira, but other parts of the plant has not been
used optimally. The aim of this activity was that farmers can find out the use of the parts of palm
tree plants and how to use Aren fruits made “kolang-kaling” to increase their income.

Activities carried out by farmer groups in Hatusua Village were make kolang-kaling from
Aren fruits as follows: by explaining how to utilize of aren palm trees and how to make kolang-
kaling, by preparing Aren fruits, by preparing  firewood, by burning Aren fruits, and by releasing
of fruit from the coats by mashing and soaking kolang-kaling in water.

The finished product of Kolang-kaling  can be sold at the market at local prices Rp. 5,000
per "Cupa" or Rp. 20,000 per kg. The Hatusua community can sell it to the nearest market such as
the Gemba market or bring it to Ambon City.

Keywords : Arenga pinnata Merr, Aren fruits, Kolang-kaling, income.

PENDAHULUAN

Aren (Arenga pinnata Merr) banyak tumbuh dan tersebar di hutan desa Hatusua.  Pohon
aren merupakan pohon yang menghasilkan bahan-bahan industri sudah sejak lama sudah dikenal.
Hampir semua bagian atau produk tanaman ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi.
Menurut Effendi dalam Muchtar dkk (2013)  tanaman aren dapat tumbuh dengan baik di dekat
pantai sampai pada dataran tinggi 1200 m dari permukaan laut. Tanaman aren sangat cocok pada
kondisi landai dengan kondisi agroklimat beragam seperti daerah pegunungan dimana curah hujan
tinggi dengan tanah bertekstur liat berpasir. Dalam pertumbuhan tanaman ini membutuhkan kisaran
suhu 20-25°C, terutama untuk mendorong perkembangan generatif agar dapat berbunga dan
berbuah. Sedang untuk pembentukan mahkota tanaman, kelembaban tanah dan ketersediaan air
sangat diperlukan dimana curah hujan yang dibutuhkan antara 1200-3500 mm/tahun agar
kelembaban tanah dapat dipertahankan. Manfaat tanaman aren menurut bagian tanamannya adalah
sebagai berikut:
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a. Perakaran
Akar aren menyebar cukup dalam, sehingga cocok sebagai vegetasi untuk pencegahan

erosi. Akar aren juga dapat digunakan sebagai bahan anyaman dan cambuk karena sifatnya yang
kuat dan ulet, disamping sebagai bahan obat tradisional untuk penyakit kencing batu, disentri dan
penyakit paru-paru.
b. Batang

Batang yang keras dapat digunakan sebagai bahan pembuat alat-alat rumah tangga dan
kadang-kadang digunakan sebagai bahan bangunan dan jembatan. Batang jika dibelah dapat
dipakai untuk saluran atau talang air. Sedangkan umbutnya yang berasa manis dapat digunakan
sebagai sayur mayur.
c. Daun

Daun aren terdiri dari pelepah (tangkai daun), helaian daun dan lidi (tulang daun). Pelepah
daun yang sudah tua dapat digunakan sebagai kayu bakar dan pelepah yang masih muda dipakai
sebagai peralatan rumah tangga. Kulit dari pelepah dapat dibuat bahan tali yang kuat dan awet.
Helaian daun (anak daun) adalah bahan untuk berbagai jenis anyaman seperti bakul, tas dan
sebagainya.
d. Tandan Buah

Tandan buah aren yang terdapat pada batang dapat mengahasilkan nira, yang dapat diolah
lebih lanjut menjadi produk olahan nira. Nira adalah cairan yang keluar dari tandan bunga jantan
yang disadap.
e. Buah

Buah betina menghasilkan sedikit bahkan tidak menghasilkan nira sama sekali, sehingga
umumnya dibiarkan menjadi buah. Buahnya apabila diolah akan menjadi kolang-kaling, kola,
campuran es dan sebagainya.
f. Ijuk

Sampai saat ini pemanfaatan ijuk dari tanaman aren terutama untuk pembuatan sapu, sikat,
tali dan jok.

Lebih lanjut Evalissa (2014) mengemukakan dari tanaman aren dapat dipanen ijuk pada umur
tanaman 5 tahun, nira pada umur tanaman 8 tahun dan kolang-kaling dipanen pada umur tanaman
10 tahun. Produksi dan harga adalah sebagai berikut :

a. Satu (1) batang tanaman aren dapat menghasilkan nira dalam 1tahun selama 6 bulan
dengan rata-rata produksi 16 liter/hari, dengan harga Rp.1000,- /liter

b. Ijuk dihasilkan pada tanamanberumur 5 tahun, denganproduksi rata-rata 40 kg/batangdan
harga Rp 2.000,-/kg

c. Kolang-kaling dihasilkan padatanaman berumur 10 tahun dengan rata-rata produksi 600
kg/batang dengan harga Rp.12.000,-/kg

Aren merupakan tanaman yang memberikan banyak manfaat. Dari tanaman aren dapat dihasilkan
berbagai produk seperti : nira, ijuk, buah kolang-kaling. Dari berbagai produk ini dapat diolah
menjadi berbagai produk industri. Penerimaan dari nira diperoleh mulai pada umur tanaman 8
tahun sampai dengan umur ekonomis tanaman yaitu umur 20 tahun, penerimaan dari ijuk pada
tahun ke 5, dan penerimaan dari kolang-kaling diperoleh pada umur tanaman 10 tahun.

Nirmalasari dkk (2013) mengemukakan rata-rata pendapatan usaha rumah tangga yang
diperoleh pengrajin gula merah di Desa Ambesia sebesar Rp 498.449 per bulan dan rata-rata
pendapatan yang diperoleh pengrajin gula tapo sebesar Rp 2.437.639 per bulan di Desa Ambesia.
Di Kampung Kuta, Gula aren tidak hanya sekadar bahan pelengkap makanan sehari-hari, tetapi
secara religius sangat penting artinya bagi kehidupan warga dalam memenuhi keperluan upacara
adat atau selamatan-selamatan dalam menyajikan makanan dan minuman, baik untuk sesajen
maupun sajian bagi para undangan. Selain sebagai sumber makanan, gula aren dalam masyarakat
Kampung Kuta bermanfaat pula untuk memelihara kesehatan, misalnya untuk meningkatkan
tenaga. Sebagai masyarakat yang sehari-hari bekerja keras, maka badan yang sehat dan kuat sangat
dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari sebagai petani (Nisfiyanti, 2013).

Masyarakat Desa Hatusua Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sudah sejak
lama memanfaatkan tumbuhan ini untuk diambil niranya, tetapi hasil lain dari tumbuhan ini belum
dimanfaatkan secara optimal. Contohnya dari buah aren dapat dibuat sejenis makanan yaitu
“Kolang-kaling” yang dipergunakan untuk pelengkap minuman atau makanan lainnya.
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Saat pemanenan nira, buah aren ini dibuang secara percuma, padahal bila dijadikan
“Kolang-kaling” sangat bernilai komersil. Di pasaran Ibukota Provinsi (Ambon) saat ini harganya
mencapai Rp. 20.000 per kg. Namun pada hari-hari besar tertentu harganya bisa lebih mahal karena
banyak dicari orang untuk dijadikan pelengkap minuman atau makanan.

METODE PELAKSANAAN
 Lokasi dan Waktu :

Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Buah Aren (Arenga Pinnata Merr) Untuk Peningkatan
Pendapatan Petani bertempat di Desa Hatusua, Kecamatan Seram Bagian Barat Provinsi Maluku,
pada tanggal 23 Desember 2013.

 Metode Pelaksanaan :
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah praktek langsung di lapangan yang

dengan cara penyuluhan, pelatihan dan pendampingan.
Tahap-tahap kegiatan Program ini adalah sebagai berikut :
a. Persiapan materi, bahan dan alat Program Ipteks bagi Masyarakat.
b. Pendekatan awal dengan masyarakat  di lokasi Program Ipteks bagi Masyarakat.
c. Pelaksanaan Kegiatan

 Pembentukan Kelompok
 Pembagian brosur dan percontohan kepada peserta.
 Penyuluhan : Cara pemanfaatan buah Aren
 Pelatihan : Cara pemanfaatan buah Aren

d. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aren (Arenga pinnata Merr) termasuk suku Arecaceae (pinang-pinangan), merupakan
tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae) yaitu biji buahnya terbungkus daging buah. Buah aren
berbentuk bulat, berdiameter 4 - 5 cm, di dalamnya berisi biji 3 buah, masing-masing berbentuk
seperti satu siung bawang putih. Bagian-bagian dari buah aren terdiri dari:

1. Kulit luar, halus berwarna hijau pada waktu masih muda, dan menjadi kuning setelah tua
(masak).

2. Daging buah, berwarna putih kekuning-kuningan.
3. Kulit biji, berwarna kuning dan tipis pada waktu masih muda, dan berwarna hitam yang

keras setelah buah masak.
4. Endosperm, berbentuk lonjong agak pipih berwarna putih agak bening dan lunak pada

waktu buah masih muda; dan berwarna putih, padat atau agak keras pada waktu buah sudah
masak.
Tiap untaian buah panjangnya mencapai 1,5 -1,8 meter dan tiap tongkol (tandan buah)

terdapat 40 - 50 untaian buah. Tiap tandan terdapat banyak buah, beratnya mencapai 1 – 2,5 kuintal.
Buah yang setengah masak dapat dibuat kolang kaling. Pada satu pohon aren sering didapati 2 - 5
tandan buah yang tumbuhnya agak serempak.

Tiap buah aren mengandung 3 biji buah, yang bentuk bijinya jika sudah tua seperti biji
salak yang mendekati bentuk satu siung umbi bawang putih, Kulit bijinya berwarna hitam kecoklat-
coklatan dan keras. Buah aren yang setengah masak, Kulit biji buahnya tipis, lembek dan berwarna
kuning; inti biji (endosperm) berwarna putih agak bening, lembik. Dari inti biji buah aren setengah
masak itu dapat dibuat kolang kaling (Sunanto, 1993).

Kolang kaling adalah endosperm biji buah aren yang berumur setengah masak setelah
melalui proses pengolahan. Setelah diolah menjadi kolang kaling, maka benda ini menjadi lunak,
kenyal, dan berwarna putih agak bening. Kolang kaling merupakan komoditas untuk pembuatan
minuman dan makanan yang sudah banyak kita kenal, misalnya: minuman ronde, kolak, atau
dimasak dengan bumbu gula dan zat aroma serta diberi pewarna untuk dimakan langsung atau
dirangkai dengan tusuk lidi seperti sate. Kolang kaling mempunyai nilai ekonomi karena sampai
sekarang ini masih digemari banyak orang.
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Adapun cara pembuatan kolang kaling itu dapat dijelaskan berikut: Diawali dengan
pemilihan buah aren yang masih berada pada pohon aren, yaitu satu tandan buah aren yang masih
setengah masak (tak terlalu muda dan belum tua), yang ditandai dengan warna kulit buah yang
masih hij au segar. Dengan memanj at pohon menggunakan tangga bambu, diambil satu tandan
buah aren dengan memotong tangkai tandan atau tongkolnya menggunakan sabit atau parang yang
tajam. Karena satu tandan buah aren itu cukup berat, maka setelah tangkai tandannya dipotong
kemudian tandan yang berisi banyak buah aren itu langsung jatuh ke tanah. Ikatan antara buah aren
dengan untaiannya sangat kuat, sehingga walaupun dijatuhkan dari pohon dengan ketinggian di
atas 15 m buah-buah aren tidak lepas dari untaiannya.

Buah-buah aren kemudian dilepas satu per satu dari untaiannya dan dimasukkan dalam
bakul atau karung goni untuk dibawa ke tempat pembuatan kolang kaling.

Ada 2 cara untuk membuat kolang kaling, yaitu dengan membakar buah aren atau merebus
buah aren. Tujuan utama pembakaran atau perebusan itu adalah untuk menghilangkan lendir buah
yang menyebabkan rasa gatal (Sunanto, 1993).

Dengan dibakar, maka daging buah menjadi agak hangus, namun bijinya tidak hangus.
Dengan menggunakan pisau, biji-biji aren yang masih terbungkus kulit biji yang tipis itu dapat
diambil satu per satu tanpa menimbulkan rasa gatal pada tangan. Pengambilan biji ini harus
dilakukan secara hati-hati jangan sampai teriris pisau sehingga biji aren dalam keadaan utuh.
Kemudian kulit biji yang tipis itu dilepas dari bijinya; hal ini dapat dilakukan mudah dengan meng-
gunakan pisau secara hati-hati.

Dapat lebih praktis dan efektif dan dapat diperoleh hasil yang lebih banyak secara cepat
serta tercegah rusaknya biji aren dari kebakaran, jika melalui cara perebusan buah aren. Terlebih
dulu disiapkan belanga (kuali), atau jika buah aren yang akan dibuat kolang kaling itu jumlahnya
banyak dapat digunakan belanga dari potongan drum bekas. Isilah belanga tersebut dengan air
secukupnya, sehingga seluruh atau sebagian buah aren yang akan dibuat kolang kaling itu dapat
terendam seluruhnya dalam air.

Belanga berisi air dan buah aren itu kemudian diletakkan di atas tungku perapian untuk
direbus. Perebusan dilakukan sampai airnya mendidih selama 1 - 2 jam. Selesai direbus, belanga
diangkat dari tungku perapian dan ditaruh pada suatu tempat (lantai atau tanah) dan dibiarkan
sehingga airnya dingin. Ambil satu per satu buah aren yang sudah direbus itu untuk diambil bijinya.
Pengambilan biji dapat dilakukan dengan mengiris atau membelah daging buah aren dengan pisau
tajam secara hati-hati agar biji aren tidak teriris (terluka) oleh pisau. Kemudian lepaskan kulit biji
yang tipis dan berwarna kuning itu sehingga tinggal biji aren yang berwarna putih agak bening.
Setelah biji aren tanpa kulitbiji itu terkumpul, kemudian dicuci dengan air bersih sehingga biji-biji
aren menjadi bersih.

Belanga berisi air larutan kapur disiapkan dan merendam biji-biji aren yang sudah bersih
itu dalam larutan kapur selama 2 - 3 hari. Air kapur ini berfungsi mengendapkan segala kotoran
dan dapat lebih mengkenyalkan biji-biji buah aren. Selesai perendaman ini, tampaklah biji-biji aren
yang terapung berwarna putih bersih agak bening yang disebut dengan kolang kaling. Kolang
kaling dikumpulkan dan siap dijual di pasaran.

Kegiatan yang dilakukan kelompok tani di Desa Hatusua dalam membuat kolang-kaling
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyuluhan pemanfaatan pohon aren dan cara membuat kolang-kaling
2. Penyiapan buah aren yang sesuai dipilih dari pohon untuk pembuatan kolang-kaling
3. Penyiapan kayu bakar
4. Pembakaran
5. Pelepasan kulit buah dengan cara menumbuk
6. Perendaman kolang-koling pada air
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Gambar. 1. Penjelasan Pembuatan Kolang-kaling dan Penyiapan Kayu Bakar

Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada kelompok tani tentang
pemanfaatan buah aren. Ada manfaat lain dari pohon aren yang selama ini belum diketahui oleh
masyarakat. Manfaat bagian-bagian tanaman dari aren seperti akar, batang, daun dan buah. Selain
itu juga dijelaskan keuntungan secara ekonomis pemanfaatan buah aren menjadi kolang-kaling.
Setelah diberikan pemahaman manfaat pohon aren dilanjutkan dengan penjelasan cara pembuatan
kolang-kaling dari buah aren dengan cara membakar.

Gambar. 2. Proses Pembakaran Buah Aren

Pembuatan kolang-kaling dengan cara membakar tergolong mudah karena tersedianya
kayu bakar yang cukup banyak dan tidak memerlukan banyak wadah dibandingkan dengan cara
merebus.

Gambar. 3. Buah Aren yang sudah dibakar dan siap dilepaskan kulitnya.
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Kayu bakar disiapkan diambil dari kebun bekas ranting dan pohon yang lapuk, serta bambu
kering yang tidak dimanfaatkan lagi. Kayu bakar disusun dan diletakan tandan buah aren di atasnya,
selanjutnya menutup lagi tandan buah aren dari atas dengan kayu bakar. Setelah semua kayu bakar
tersusun rapih maka dinyalakan api untuk membakar tandan buah aren tersebut.

Gambar. 4. Kelompok Tani yang terlibat dalam kegiatan

Gambar. 5. Proses pelepasan kulit Buah Aren dan perendaman dengan air.

Buah aren yang sudah terbakar diangkat untuk dilepaskan kulitnya dengan cara yang
sederhana yaitu menumbuknya dengan batu. Satu per satu buah aren dilepaskan kulitnya kemudian
direndam di dalam belanga yang berisi air.

Gambar. 6. Kegiatan Pemanfaatan Buah Aren yang melibatkan Anak-Anak.
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Selain orang dewasa, kegiatan ini juga mengikutsertakan anak-anak untuk bersama-sama
mengetahui cara membuat kolang-kaling dengan cara membakar. Anak-anak diajar cara
menumbuk dan melepaskan kulit buah aren yang sudah dibakar. Sejak dini mereka harus diberikan
pengetahuan agar kelak dapat memanfaatkan buah-buah aren yang terbuang percuma di kebun-
kebun mereka untuk menghasilkan uang. Pada waktu luang mereka dapat melakukan hal seperti ini
dan membantu orang tua untuk menambah penghasilan keluarga.

Gambar. 7. Buah Aren yang sudah terlepas dari kulitnya.

Kolang-kaling yang telah direndam dan dibersihkan sudah siap dimanfaatkan atau dijual ke
pasaran. Kolang-kaling dijual dengan harga lokal berkisar Rp. 5.000 per “cupa” (±1/4 kg) atau Rp.
20.000 per kg. Masyarakat dapat menjualnya ke pasar terdekat seperti pasar Gemba atau dibawa
dan dipasarkan ke Kota Ambon.

Gambar. 8. Kolang-kaling yang sudah siap dipasarkan

Bila perkiraan minimal satu kali pemanenan setiap pohon menghasilkan 10 kg buah
“kolang-kaling” dengan harga Rp. 20.000/kg, berarti petani tersebut dapat menghasilkan Rp
200.000.  Jika petani tersebut mempunyai 10 pohon saja berarti dapat menambah penghasilan
sebesar Rp. 2.000.000 setiap kali panen. Sedangkan pemanenan buah dan penyadapan nira dapat
dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap tahun.  Berarti petani tersebut dapat menambah
penghasilan sebesar Rp. 4.000.000 – 6.000.000 per tahun. Perhitungan ini masih bersifat perkiraan
minimal, namun bila harga di pasaran lebih mahal dan petani mempunyai lebih dari 10 pohon maka
pendapatannya akan lebih tinggi lagi.
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KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan yang dilakukan kelompok tani di Desa Hatusua dalam membuat kolang-kaling

dari buah Aren adalah sebagai berikut: Penyuluhan pemanfaatan pohon aren dan cara
membuat kolang-kaling, Pemilihan dan penyiapan buah aren, Penyiapan kayu bakar,
Pembakaran Buah Aren, Pelepasan kulit buah dengan cara menumbuk dan Perendaman
kolang-koling pada air.

2. Kegiatan ini juga mengikutsertakan anak-anak untuk bersama-sama mengetahui cara
membuat kolang-kaling dengan cara membakar. Anak-anak diajar cara menumbuk dan
melepaskan kulit buah aren yang sudah dibakar.

3. Kolang-kaling yang sudah siap dipasarkan dijual dengan harga lokal berkisar Rp. 5.000 per
“cupa” (±1/4 kg)  atau Rp. 20.000 per kg. Masyarakat Hatusua dapat menjualnya ke pasar
terdekat seperti pasar Gemba atau dibawa dan dipasarkan ke Kota Ambon.
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