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ABSTRAK 
 
 

Kredibiltas, daya tarik dan kemampuan seseorang merupakan 
karakteristik yang berhubungan dengan diakuinya seseorang sebagai sumber 
pendapat disuatu masyarakat. Seringnya seseorang dijadikan sumber pendapat 
baik pada satu aspek atau beberapa aspek inilah yang memunculkan adanya 
pemuka pendapat (Pemimpin Opini) pada suatu komunitas masyarakat.  

 Diakuinya seseorang sebagai Pemimpin Opini pada bidang perikanan 
karena fungsi yang dijalankannya antara lain: (1) membantu pelaku utama 
perikanan dalam mencapai tujuan usahanya; (2) memperlancar komunikasi antar 
pelaku utama perikanan; (3) meningkatkan motivasi dalam berusaha; (4) 
membantu memperlancar fasilitas usaha; (5) membantu memecahkan masalah 
yang dihadapi pelaku utama.  Hasil penelitian yang dilakukan di Blok Coklat 
Waduk Cirata terhadap komunitas pembudidaya ikan di Kolam Jaring Apung 
(KJA) dengan metode Sosiometri dari 8 (delapan) orang yang merupakan 
sumber pendapat usaha buddaya ikan KJA, ada 2 (dua) yang merupakan paling 
banyak dan paling sering dimintai pendapat oleh para pembudidaya ikan KJA 
untuk menjalankan usahanya.  

 Berdasarkan hasil analisis korelasi Rank Spearmant bahwa terdapat 
hubungan yang erat dan sangat erat diakuinya seseorang sebagai pemimpin 
Opini dengan fungsi Pemimpin Opini. 
 
Kata Kunci: Pemimpin Opini, Kredibilitas, Daya Tarik, Kemampuan, dan 
                  Pengakuan 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

 Berkembangnya pola-pola 
usaha perikanan baru seperti pada 
usaha pembesaran ikan pada Kolam 

Jaring Apung (KJA) air tawar, yang 
ditunjang oleh 4 (empat) faktor yaitu: 
(1) tersedianya inovasi, (2) adanya 
individu-individu yang berperan 
sebagai sumber informasi dan 
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mendifusikan inovasi, (3) keberadaan 
pelaku utama perikanan yang relatif 
banyak, serta (4) tersedianya lahan 
untuk mengembangkan inovasi 
teknologi. 
 Salah satu Kabupaten Cianjur 
adalah Kabupaten di Provinsi Jawa 
Barat yang memiliki Waduk Cirata dan 
dimanfaatkan antara lain untuk 
pembesaran ikan di Kolam Jaring 
Apung (KJA). Berdasarkan ke empat 
factor pendukung pengembangan pola 
pembesaran ikan di KJA, keberadaan 
individu-individu yang berperan pada 
proses difusi dan adopsi yang 
berkaitan dengan pembesaran ikan di 
KJA merupakan fenomena menarik.   
Individu-individu tersebut umumnya 
berasal dari para pembudidaya ikan 
KJA sendiri dan menjadi sumber 
informasi dan pendapat mengenai 
berbagai hal yang berkaitan dengan 
usaha ikan di KJA. Individu-individu 
yang demikian oleh Rogers (1986) 
disebut sebagai Pemimpin Opini 
(Opinion Leader).  Keberadaan para 
Pemimpin Opini, khususnya di wilayah 
usaha KJA sangat berperan, karena 
kebutuhan para pelaku utama 
perikanan di KJA terhadap informasi 
inovasi teknologi dalam rangka 
meningkatkan keberhasilan usahanya.   
Hal tersebut juga disebabkan informasi 
inovasi teknologi terkait dengan usaha 
perikanan di KJA yang diharapkan dari 
lembaga/institusi yang ada dirasakan 
belum memadai. 

 Masalah dalam kegiatan 
penelitian ini antara lain: (1) belum 
terideintifikasinya para Pemimpin Opini 
di wilayah KJA, (2) karakteristik 
internal dan eksternal yang 
berhubungan dengan tingkat 
pengakuan oleh pelaku utama 
perikanan, (3) fungsi yang dilakukan 
Pemimpin Opini terhadap pelaku 
utama. 
 Tujuan dari penelitian ini 
adalah; (1) mengidentifikasi 
keberadaan Pemimpin Opini di 
kawasan budidaya ikan Kolam Jaring 
Apung (KJA), (2) menganalisis 
hubungan karakteristik internal dan 
eksternal pembudidaya ikan KJA, (3) 
menganalisis hubungan fungsi 
Pemimpi Opini dengan tingkat 
pengakuan pembudidaya ikan KJA, 
dan (4) menganalisis hubungan 
karakteristik internal dan eksternal 
pada pembudidaya ikan KJA 
 

KERANGKA PIKIR PENELITIAN 
 

 Terdapat beberapa factor yang 
berhubungan dengan tingkat 
pengakuan pembudidaya ikan KJA 
terhadap Pemimpin Opini yaitu; (1) 
karakteristik internal pembudidaya ikan 
KJA, (2) karakteristik eksternal 
pembudifaya ikan KJA, (3) Fungsi 
Pemimpin Opini.  Disamping itu 
terdapat pula hubungan diantara 
ketiga faktor tersebut.  Kerangka pikir 
penelitian seperti pada Gambar 1.  
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    Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
 

HIPOTESIS 
 

1.  Terdapat hubungan yang erat 
antara karakteristik internal 
pembudidaya ikan KJA dengan 
tingkat pengakuan terhadap 
Pemimpin Opini 

2. Terdapat hubungan yang erat 
antara karakteristik eksternal 
pembudidaya ikan KJA dengan 
tingkat pengakuan terhadap 
Pemimpin Opini 

3. Terdapat hubungan yang erat 
antara fungsi Pemimpin Opini 
dengan tingkat pengakuan 
terhadap Pemimpin Opini 

4. Terdapat hubungan yang erat 
antara karakteristik internal dan 
eksternal pembudidaya ikan KJA 
dengan fungsi  Pemimpin Opini 
 

 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

 Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif korelasional. Data 
primer dikumpulkan melalui 
wawancara menggunakan kuesioner 
dari responden terpilih, sedangkan 
data sekunder dikumpulkan dari 
instansi terkait. 
 Penelitian dilakukan dalam dua 
tahapan. Tahap pertama adalah 
mencari dan mengidentifikasi 
keberadaan individu-individu yang 
paling sering menjadi tempat bertanya 
dan meminta pendapat dari para 
pembudidaya ikan KJA dengan 
menggunakan Analisis Sosiometri.  
Responden yang diambil pada 
penelitian ini sebanyak 70 orang atau 
sekitar 70% dari jumlah populasi 
pembudidaya ikan KJA (98 orang) 
dengan memberikan pertanyaan 
seputar 6 (enam) inovasi terkait usaha 
kolam ikan KJA. 

Karakteristik Eksternal (X2) 
 

1. Peran lembaga Penyuluhan 
2. Peran lembaga Bisnis Perikanan 

Fungsi Pemimpin Opini (X3) 
1.  Membantu Pencapaian Tujuan Usaha 
2. Membantu Memperlancar Komunikasi 
3. Meningkatkan Motivasi Usaha 
4. Memperlancar fasilitas Usaha 
5. Membantu menyelesaikan masalah Usaha 

Karakteristik Internal (X1) 
 Umur 
 LamaPendidikan 
 Pengalaman usaha 
 Skala Usaha 
 Keinovatifan 
 Kekosmopolitan 
 Kebutuhan Informasi 

Tingkat Pengakuan (Y) 
 

1. Kredibilitas 
2. Daya tarik  
3. Kemampuan 
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 Analisis terhadap faktor-faktor 
yang berhubungan dengan tingkat 
pengakuan pada Pemimpin Opini 
adalah analisis hubungan antara 
variabel penelitian dengan uji Korelasi 
Rank Spearman. 
 
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 Hasil penelitian menunjukkan di 
wilayah usaha ikan KJA di Blok Coklat 
terdapat 8 (delapan) orang yang 
dianggap sebagai Pemimpin Opini 
bagi para pembudidaya ikan KJA 
lainnya.  Sebaran persentase pengikut 
(klik) ke delapan Pemimpin Opini 
tersebut seperti pada Grafik berikut ini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ket: PO=Pemimpin Opini; KJA=Inovasi KJA; Bik=Inovasi Benih Ikan; PIK=Inovasi 

Pakan Ikan; HP=Inovasi hama dan Penyakit; PP=inovasi Panen dan 
Pascapanen; PH=Inovasi Pemasaran Hasil 

 
Karakteristik Pembudidaya Ikan KJA 

Karakteriktik internal pembudidaya ikan Kolam Jarring Apung (KJA) seperti 
pada Tabel 1. 
Tabel 1. Sebaran Karakteriktik Internal 
NO KARAKTERISTIK KATAGORI PERSENTASE 

(N=60) INTERVAL RATA-
RATA 

 
1 

 
UMUR 

Muda       (<27,5 th) 
Sedang    (27,5-49,9th) 
Tua          (>49,9th) 

18,3 
63,4 
18,3 

 
23-63 th 

 
38,7 th 

 
2 

 
LAMA PENDIDIKAN 

Rendah    (<6,8th) 
Sedang    (6,8-11th) 
Tinggi       (>11,8th) 

21,7 
48,3 
30,0 

 
6-16 th 

 
9,3 th 

 
3 

 
PENGALAMAN USAHA 

Rendah     (<3th) 
Sedang     (3-9,2 th) 
Tinggi       (>9,2th) 

16,7 
66,6 
16,7 

 
1-14 th 

 
6,0 th 

 
4 

 
SKALA USAHA 

Kecil         (<1,2 unit) 
Sedang     (1,2-8,2 unit) 
Besar        (>8,2 unit) 

8,3 
81,7 
10,0 

 
1-17 unit 

 
4,4 unit 

 
5 

 
TINGKAT 
KEINOVATIFAN 

Rendah     (<3,30) 
Sedang     ( 3,30-4,02) 
Tinggi        (>4,02) 

15,0 
85,0 

0 

 
2,9-4 

 
3,47 

 
6 

 
TINGKAT 
KEKOSMOPOLITAN 

Rendah     (<2,3 
Sedang     ( 2,34-3,46 
Tinggi        (>3,46) 

26,7 
55,0 
18,3 

 
1,7-3,7 

 
2,90 

 
7 

 
KEBUTUHAN 
INFORMASI 

Rendah     (<3,12) 
Sedang     ( 3,12-3,85) 
Tinggi        (>3,85) 

8,3 
48,3 
43,4 

 
3.0-4,0 

 
3,65 
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Pada Tabel 1 memperlihatkan 

bahwa umur pembudidaya ikan di KJA 
blok coklat 63% pada kisaran umur 
sedang (27,5 tahun-49,9 tahun dengan 
rata-rata 38,7 tahun, Kisaran umur 
tersebut merupakan usia produktif 
dalam berusaha, dalam arti dari segi 
fisik punya kemampuan untuk 
melakukan usaha KJA.  Dari segi 
pendidikan 48,3% menunjukkan para 
pembudidaya ikan KJA tamat Sekolah 
dasar, dan hanya 21% yang 
katagorinya tidak tamat Sekolah dasar.  
Dengan demikian dalam kegiatan 
penyuluhan para pembuduidaya relatif 
bisa baca tulis dan menghitung usaha. 
 Pengalaman berusaha pada 
katagori sedang sekitar 66,7% punya 
pengalaman 3-9 tahun, Dengan 
lamanya pengalaman tersebut berarti 
para pembudidaya minimal sudah 

berproduksi rata-rata 6 kali.  Dari segi 
skala usaha juga ada korelasi dengan 
pengalaman sekitar 81,7% 
pembuddaya ikan KJA memiliki antara 
1-8 unit (4-32 kolam). 
 Tingkat keinovatifan sebanyak 
85% katagorinya sedang, artinya para 
pembudidaya ikan KJA responden 
mudah mengadopsi inovasi.  Demikian 
pula tingkat kekosmopolitan sekitar 
55% para pembudidaya ikan KJA aktif 
mencari informasi terkait dengan 
pengembangan usaha KJA.  Dari segi 
tingkat kebutuhan informasi berkorelasi 
kuat dengan tingkat kekosmopolitan, 
hasil penelitian menunjukkan bahwa 
para pembudidaya ikan di KJA  
sebesar 48,3% tingkat kebutuhan 
informasi pada katagori sedang, dan 
sekitar 43,4% pada tingkat kebutuhan 
yang tinggi. 

 
Tabel 2.  Tabulasi Silang karakteristik internal dengan Karakteristik Pribadi  
                  Pembudidaya Ikan KJA (%) 

       Karakteristik Internal 
 
 
Karakteristik Pribadi 

Umur 
 

R                 S             T 

Pendidikan 
 

R              S            T 

Pengalaman 
 

R             S              T 

Skala Usaha 
 

R            S               T 

                                         R 
 
Keinovatifan                   S 
  
                                         T 

50              10,5          0 
 
50              89,5         100 
 
0                  0              0 

21,4        10,7        5,6 
 
78,6        89,3       94,4 
 
0              0             0 

36,4       12,8        15,4 
 
63,6       87,2        84,6 
 
0             0              0 

40         11,5        33,3 
 
60         88,5        66,7 
 
0            0               0 

     
                                         R 
 
Kekosmopolitan            S 
 
                                         T 

30              25             20 
 
70              65             30 
 
0                10             40 

16,6        30          16,6 
 
41,7        60          55,6 
 
41,7        10          27,8 

20          17,9        63,6 
 
70         56,4         27,3 
 
10         25,7           9,9      

60         20,4         50 
 
40         55,1         50 
 
0           24,5          0 

     
                                         R 
 
Kebutuhan Informasi     S 
 
                                         T 

18,2           2,6             0 
 
182           52,6          63,6 
 
63,6          48,8          36,4 

O            10,7         0 
 
66,7        50          21,4 
 
33,3        39,3       78,6 

10           5,1            0 
 
40          43,6        72,7 
 
50          51,3        17,3 

0             5,1         20 
 
60          51,3        50 
 
40          43,6        30 

     

Ket: R = Rendah; S = Sedang; T = Tinggi 
 
Tabel 2, menunjukkan bahwa usia 
pembudidaya ikan di KJA berbanding 
lurus dengan tingkat keinovatifan, 
Dalam hal ini semakin tua usia 
pembudidaya ikan KJA, sikap untuk 
mau dan mencoba suatu inovasi 
semakin rendah. Namun  tingkat 

kekosmopolitan, semakin tinggi sejalan 
dengan usia pembudidaya ikan KJA 
yang semakin tua.  Pada tingkat 
kebutuhan informasi berbanding 
terbalik dengan usia.  Semakin muda 
usia pembudidaya ikan KJA, 
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kebutuhan informasi inovasi budidaya 
ikan di KJA semakin tinggi.  
Tingkat pendidikan, pengalaman 
usaha dan skala usaha pembudidaya 
ikan KJA baik katagori rendah, sedang 
maupun tinggi tingkat keinovatifan 
pada katagori sedang.  Namun tingkat 
pendidikan tersebut berbanding 
terbalik dengan tingkat 
kekosmopolitan.  Pada pendidikan 
dengan katagori rendah, kebutuhan 
mencari informasi ke luar daerahnya 
semakin tinggi.  Namun pada tingkat 
kebutuhan informasi berbanding lurus 
dengan usia, semakin tua usia 
pembudidaya ikan KJA semakin tinggi 
kebutuhan terhadap informasi inovasi 
KJA. 

Pengalaman usaha 
pembudidaya ikan KJA berbanding 
terbalik dengan tingkat 

kekosmopolitan, semakin tinggi 
pengalaman tingkat kekosmopilitan 
semain rendah.  Namun pada 
pengalaman yang rendah dan sedang 
tingkat kebutuhan terhadap informasi 
semakin tinggi, 
 Skala usaha pembudidaya ikan 
KJA berbanding lurus dengan tingkat 
kekosmopolitan, semakin rendah/kecil 
skala usaha maka tingkat 
kekosmopolitan juga semakin rendah, 
dan pada tingkat kebutuhan informasi 
umumnya pada katagori sedang baik 
pada skala usaha kecil, sedang, 
maupun besar. 
 Hasil analisis korelasi Rank 
Spearman antara karakteristik internal 
pembudidaya ikan di KJA dengan 
tingkat pengakuan terhadap Pemimpin 
Opini di wilayahnya seperti pada  
Table 3. 

   
     Tabel 3.  Nilai Korelasi karakteristik Internal dengan Tingkat Pengakuan 

                TK. Pengakuan 
 
Karakteristik 

 
Kredibilitas 

 
Daya tarik 

 
Kemampuan 

Umur 0,13 0,001 -0,028 
Pendidikan 0,184 0,123 0,062 
Pengalaman usaha 0,321* 0,124 0,036 
Skala Usaha -0,141 0,002 0,026 
Tingkat keinovatifan 0,412** 0,215 0,329** 
Tingkat Kekosmopilitan -0,048 -0,172 -0,083 
Tingkat kebutuhan Informasi 0,396** 0,283** 0,296* 

       Ket; * = menunjukkan nyata taraf kepercayaan 0,05 
               ** = menunjukkan nyata pada taraf nyata 0,01 
 
Pada Tebal 3 menunjukkan bahwa 
pengalaman, pembudidaya ikan di KJA 
sering meminta pendapat dan 
berkonsultasi terkait dengan usaha di 
KJA pada Pemimpin Opini yang 
memiliki daya tarik, sedangkan para 
pembudidaya dengan tingkat 
keinovatifan yang tinggi mengakui 
Pemimpin Opini disamping yang 
memiliki daya tarik juga yang memiliki 
kemampuan dalam usaha budidaya 

ikan di KJA.  Para pembudidaya ikan di 
KJA dengan tingkat kebutuhan 
informasi yang tinggi, mengakui 
Pemimpin Opini sebagai tempat 
bertanya dan berkonsultasi terkait 
dengan usahanya pada Pemimpin 
Opini yang memiliki kredibilitas, daya 
tarik dan kemampuan. Hasil analisis 
nilai korelasi karakteristik Pemimpin 
Opini di antara karakteristik eksternal 
dengan jelas pada Table 4. 

  

6 
 



Tabel 4. Nilai Korelasi Karakteristik Eksternal dengan Karakteristik Pemimpin  
              Opini 
               Karakteristik Pemimpin 
Opini 
Karakteristik Eksternal 

 
Kredibilitas 

 
Daya tarik 

 
Kemampuan 

Keberadaan dan Peran Lembaga 
Penyuluhan 

-0,250* -0,087 -0,145 

Keberadaan dan peran Lembaga 
Bisnis Perikanan 

-0,231* -0,145 -0,108 

Ket: * = menunjukkan nyata taraf kepercayaan 0,05 
 
Pada Table 4 memperlihatkan 
tingginya pengakuan para 
pembudidaya ikan KJA pada 
Pemimpin Opini berhubungan erat 
dengan rendahnya peran lembaga 

penyuluhan dan lembaga bisnis 
perikanan. 
 Nilai korelasi hubungan antara 
fungsi Pemimpin Opini dengan 
karakteristik Pemimpin Opini seperti 
pada Tabel 5. 

 
Table 5. Nilai Korelasi Fungsi Pemimpin Opini dengan Karakteristik Pemimpin 
              Opini 

                Karakteristik Pemimpin Opini 
 
 
Fungsi Pemimpin Opini 

 
Kredibilitas 

 
Daya tarik 

 
Kemampuan 

Membantu Pencapaian Tujuan Usaha 0,326** 0,294** 0,034 
Membantu Memperlancar Komunikasi 0,322** 0,320** 0,539** 
Membantu Memotivasi Usaha 0,164 0,430** 0,207 
Membantu Memperlacar saprokan 0,270* 0,256* 0,200 
Membantu menyelesaikan masalah 0,340** 0,082 0,153 

Ket: * = menunjukkan nyata taraf kepercayaan 0,05 
       ** = menunjukkan nyata pada taraf nyata 0,01 
 

 
Kredibilitas, daya tarik dan 

kemampuan untuk diakuinya 
seseorang sebagai Pemimpin Opini 
berhubungan nyata dan sangat nyata 
dengan berjalannya kelima fungsi 
Pemimpin Opini yang diananlisis.  Hal 
ini menunjukkan bahwa para 
pembudidaya ikan di KJA sangat 
terbantu oleh Pemimpin Opini yang 
menjalankan fungsinya dengan baik 
dalam membantu kegiatan usaha 
budidaya ikan di KJA. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
1. Pada komunitas pembudidaya 

ikan KJA yang ada di Blok Coklat 
waduk Cirata terdapat 2 (dua) 
orang Pemimpin Opini yang diakui 
mayoritas oleh para pembudidaya 
ikan. 

2. Peran Pemimpin Opini pada 
komunitas pembudidaya ikan KJA 
adalah sebagai, mendifusikan 
inovasi, sumber informasi dan 
konfirmasi terhadap inovasi-
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inovasi yang berkaitan dengan 
usaha ikan di KJA 

3. Peranan dan fungsi seseorang 
mau membantu para 
pembudidaya ikan terkait dengan 
inovasi-inovasi pengembangan 
usaha budidaya ikan di KJA, 
merupakan faktor diakuinya 
seseorang sebagai Pemimpin 
Opini 

4. Kurang berperannya lembaga 
penyuluhan dan lembaga bisnis 
perikanan terhadap para 
pembudidaya ikan di KJA 
mengakibatkan meningkatnya 
peran seseorang sebagai 
Pemimpin Opini. 

 
Saran 
Dalam kegiatan penyuluhan sangat 
diperlukan kerjasama dan kemitraan 
dengan para Pemimpin Opini di suatu 
wilayah, baik dalam penentuan 
kebutuhan materi penyuluhan, metode 
penyuluhan maupun media 
penyuluhan.  Demikian pula dalam 
pelaksanaan kegiatan penyuluhan. 
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DENGAN METODE VERTIKAL LONGLINE 
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ABSTRAK 
Rumput laut merupakan bahan baku bubur kertas (pulp) untuk pembuatan 

kertas.  Jenis rumput laut yang dapat dijadikan bahan baku kertas adalah rumput laut 
yang mempunyai serat (fiber).  Salah satu jenis rumput laut yang mempunyai serat 
tinggi dan baik adalah jenis Gelidium amansii.  Rumput laut Gelidium amansii berasal 
dari perairan Negara Korea Selatan, yang diintroduksi ke perairan Indonesia untuk 
dikembangkan.  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan uji pengembangan 
rumput laut Gelidium amansii dengan menggunakan metode apung sistem longline 
vertikal agar dibudidayakan di perairan Indonesia.  Pertambahan bobot yang tinggi 
terjadi pada minggu ke-4 pengamatan yaitu antara 1 – 2 gram per titik sedangkan 
panjang thallus mencapai 7 – 9 cm. 

Ujicoba ini  menggunakan metode apung sistem longline yang dimodifikasi 
yang dilakukan di perairan pantai selatan Pulau Lombok yaitu perairan Gerupuk 
Kecamatan Pujut Lombok Tengah Provinsi NTB.  Kegiatan ini dilakukan pada bulan 
Agustus 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010. 
 
Kata kunci : Ujicoba, Rumput Laut Gelidium amansii, Longline vertikal,                        

Pertumbuhan 
 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Teknologi pengolahan rumput laut 

semakin meningkat seiring dengan 
tingginya kebutuhan manusia. Hasil 
olahan rumput laut selain dijadikan 
sebagai bahan makanan, obat-obatan, 
kosmetika dan lainnya, juga dapat 
dijadikan bahan baku bubur kertas (pulp) 
untuk pembuatan kertas.  Jenis rumput 
laut yang dapat dijadikan sebagai raw 
material bubur kertas adalah jenis rumput 
laut alga merah (red algae) yang 
mempunyai kandungan serat (fiber) yang 
tinggi.  Komoditas rumput laut yang dapat 
dijadikan sebagai bahan baku bubur 

kertas mempunyai dampak positif yang 
besar terhadap keselamatan lingkungan 
perairan dan lingkungan lahan atas 
(daratan). Rumput laut mempunyai 
potensi menyerap karbondioksida (CO2 

sink) dan juga dapat melepaskan oksigen 
(O2) ke udara.  Penggunaan kayu dari 
hutan sebagai bahan baku pulp dapat 
dikurangi, bahkan dapat tergantikan.  

Pada saat ini, kurang dari 70 
persen bahan baku untuk industri kertas 
berasal dari hutan alam.  Indonesia 
sendiri memasok 2,5 persen dari 
kebutuhan kertas dunia yang mencapai 
350 juta ton, dan pulp yang 200 juta ton 
per tahun. (www.beritaindonesia.com).  
Saat ini 90% bahan baku pulp di dunia 
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berasal dari kayu, yang mencakup angka 
sekitar 170 juta ton per tahun. Sebanyak 
640 juta meter kubik dikonsumsi setiap 
tahunnya, atau hampir sekitar 13% dari 
total kayu yang digunakan di seluruh 
dunia. Untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut tanpa harus menebang hutan 
alam, maka dibutuhkan sekitar 10 juta 
hektar hutan tanaman yang harus 
ditanami setiap tahunnya. Inilah yang 
menjadikan pembuatan kertas dari bahan 
baku kayu berbenturan dengan 
kelestarian lingkungan hidup.  

Pemanfaatan makro alga (rumput 
laut) merupakan salah satu alternatif 
sebagai penghasil bioethanol dan dapat 
menghasilkan bubur kertas (pulp).  Sejak 
tiga tahun lalu, Prof. DR. Grevo Gerung 
bersama bersama Hack-Churl You 
(Pegasus International Inc) mengadakan 
penelitian. Mereka menemukan beberapa 
spesies rumput laut dan teknologi 
pengolahnya untuk menjadi pulp atau 
bubur kertas. Dari hasil riset, rumput laut 
dapat menghasilkan etanol dari 
fermentasi galaktosa. Grevo Gerung dan 
Hack-Churl You 2009 dalam 
penelitiannya menggunakan rumput laut 
red algae. Spesies yang dikembangkan 
yaitu Ptilophora sp dan Pteloclodia sp.  
Salah satu jenis rumput laut yang 
mempunyai serat tinggi dan baik adalah 
jenis Gelidium amansii.  Rumput laut 
Gelidium amansii berasal dari perairan 
Negara Korea Selatan, yang diintroduksi 
ke perairan Indonesia untuk 
dikembangkan.   

 
Tujuan  

Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk melakukan ujicoba budidaya 
rumput laut Gelidium amansii dengan 
menggunakan metode apung sistem 
longline vertikal agar dapat dibudidayakan 
di perairan Indonesia, sehingga 
menjadikannya sebagai komoditas 

diversifikasi selain rumput laut kotonii 
(Kappaphycus alvarezii). 

 
METODOLOGI 

 
Waktu dan Tempat 
 Waktu pelaksaanaan kegiatan 
dilakukan pada bulan Agustus - Oktober 
2010 di perairan selatan pulau Lombok 
yaitu perairan Gerupuk Kecamatan Pujut 
Kabupaten Lombok Tengah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat. 
 
Alat dan Bahan 
 Alat-alat yang digunakan adalah 
peralatan kualitas air, timbangan eletrik 
dan alat tulis.  Bahan yang digunakan 
adalah sarana budidaya metode apung 
sistem longline vertikal 1 (satu) unit (100 
m) dan rumput laut Gelidium amansii 
sebanyak 100 kg. 
 
Metode 

Tahap kerja dalam kegiatan 
domestikasi ini adalah sebagai berikut 
penentuan lokasi, pembuataan sarana 
budidaya, penanaman, pemeliharaan dan 
kontroling, pengukuran kualitas perairan, 
pengukuran bobot dan panjang thallus.   
Bobot thallus dihitung dengan rumus 
sederhana yaitu : 
 W  = W1 – Wo      (1)     W= bobot akhir 
 
Panjang thallus dihitung dengan rumus  
 P  = P1 – Po         (2)  P = Panjang akhir 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penentuan Lokasi 
 Habitat asli (wild type) rumput laut 
Gelidium amansii hidup melekat pada 
bebatuan atau karang  di dasar perairan.  
Mereka hidup dan tumbuh pada musim 
panas dimana suhu perairan berada pada 
kisaran antara 20 – 26 0C.  Oleh karena 
itu, pola adaptasi yang dilakukan adalah 
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dengan mengidentifikasi lokasi yang 
dapat meyerupai habitat aslinya.  Adanya 
keterbatasan ketersediaan lahan 
budidaya dengan menggunakan lepas 
dasar atau lokasi pasang surut, sehingga 
diupayakan dilakukan budidaya dengan 
metode apung.  
 Penentuan lokasi ujicoba 
pengembangan budidaya rumput laut 
Gelidium amansii disesuaikan dengan 

kebiasaan hidupnya di alam, terutama 
kondisi perairan seperti suhu dan arus.  
Tidak semua perairan di Indonesia yang 
mempunyai karakteristik dengan perairan 
habitat rumput laut ini.  Oleh karena itu 
diperlukan identifikasi yang akurat tentang 
lokasi ujicoba budidaya rumput laut ini.  
Adapun hasil identifikasi lokasi perairan 
yang menyerupai kehidupan habitat 
rumput laut ini adalah : 

 
       Tabel 1.  Kondisi Perairan Lokasi Budidaya 

No Parameter Ukuran 
1 Suhu (oC) 20 – 29 
2 Salinitas (ppt) 32 – 33 
3 Kecerahan (%) 100 
4 Arus (cm/det) 25 – 40 
5 pH 7.7 – 8.2 

         (sumber : Rusman 2007). 
 

Lokasi yang dipilih sebagai areal 
budidaya harus steril dari aktifitas lainnya 
seperti penangkapan dan budidaya laut 
lainnya, untuk mencegah terjadinya 
kontaminan terhadap rumput laut 
Gelidium amansii.  Areal budidaya bersih 
dari predator seperti bulu babi (Diadema 
sitosum) dan ikan-ikan herbivora.  Selain 
itu areal bersih dari tumbuhan laut lainnya 
yang dapat mengganggu kehidupan 

rumput laut Gelidium amansii seperti Ulva 
sp, Gracillaria sp dan lumut benang.   

 
Konstruksi Sarana Budidaya 
 Metode ujicoba budidaya yang 
digunakan adalah sistem longline yang 
dimodifikasi.  Panjang longline yang 
digunakan adalah 100 meter.   Spesifikasi 
bahan yang digunakan dalam metode 
lepas dasar ini adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.  Spesifikasi Bahan Sistem Longline Vertikal.   
No Spesifikasi Bahan Ukuran 
1 Tali utama PE 12 mm 110 m 
2 Tali gantungan ris vertikal PE 10 mm 2 meter 
3 Pemberat Beton, besi 100 kg, jangkar 
4 Pelampung bola Plastik Diameter 35 cm 
5 Pocket mutiara Waring persegi 100 x 100 cm 

 
Pada prinsipnya konstruksi yang 

digunakan sama dengan konstruksi 
longline untuk budidaya mutiara atau 

rumput laut kotoni (Kappaphycus 
alvarezii).  Adapun konstruksinya adalah 
sebagai berikut : 
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Tabel 3.  Spesifikasi Konstruksi Metode Lepas Dasar 
No Spesifikasi Ukuran 
1 Panjang tali utama 100 m 
2 Jarak antar pelampung bola 10 m 
3 Jarak antar gantungan 5 m 
4 Kedalaman gantung 1- 2 meter 
5 Panjang tali pemberat 15 meter 
8 Jumlah titik tanam per pocket  100 titik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Metode Longline Vertikal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.  Model Penanaman Rumput Laut pada “Pocket Mutiara” 
 
Penanaman bibit 
 Bibit diikat pada pocket mutiara 
dengan menggunakan tali monofilament 
(tasik).  Berat bibit yang ditanam dalam 
wadah pocket mutiara antara 20 – 30 
gram/titik dengan panjang thallus sekitar 
5 – 7 cm (thallus terpanjang).  Dalam satu 
pocket ukuran 1 x 1 meter terdapat bibit 
sebanyak 90 - 100 titik, sehingga dalam 
satu pocket terdapat 2000 gram atau 2 kg 
bibit rumput laut.  Pocket yang berisi bibit 
digantung pada longline dengan 
kedalaman antara 1 – 2 meter dan jarak 
antar gantungan pocket 5 meter.  Jumlah 
gantungan pocket dalam satu unit 

longline adalah 19 pocket, sehingga 
jumlah bibit yang ditanam adalah 38 kg. 
 
Pemeliharaan 
 Kontroling dilakukan setiap 
minggu untuk melihat kondisi 
pertumbuhan dan gangguan berupa 
penyakit dan predator serta organisme 
penempel seperti lumut benang dan 
sponge.  Debu laut yang penempel 
dibersihkan dengan menggoyang-
goyangkan pocket sampai pocket terlihat 
bersih, sedangkan sponge dan lumut 
dibersihkan dengan mencongkel atau 
membuangnya. 

100 m

2 m

5 m
1 m
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Pertumbuhan  
 Hasil pengamatan dan 
pengukuran tingkat hidup dan 
pertumbuhan rumput laut jenis Gelidium 
amansii, menunjukkan hasil yang masih 
rendah.  Banyak faktor yang 
mempengaruhi tingkat hidup serta 
pertumbuhan rumput laut jenis Gelidium 
ini diantaranya kondisi perairan yang 
terjadi seperti suhu perairan dan 
kecepatan arus serta gangguan 
organisme penempel adalah : 
 
1. Suhu  

Suhu perairan mempunyai peran 
penting dalam kehidupan jenis alga 
merah Gelidium sp ini, karena habitat asal 
dari jenis adalah wilayah yang 
mempunyai iklim subtropis atau dingin.  
Gelidium sp dapat hidup dengan baik 
pada kisaran suhu 18 – 26 0C, sedangkan 
suhu perairan di Indonesia sebagai iklim 
tropis antara 20 – 31 0C.   

 
2. Salinitas  

Salinitas di perairan laut hampir 
tidak ada perbedaan yang ekstrim kecuali 
salinitas disekitar sungai dan daerah 

limpasan air tawar yang besar.  
Umumnya salinitas air laut antara 32 – 33 
ppt. 

 
3. Arus perairan  

Arus perairan mempunyai peran 
penting dalam pasokan nutrient.  Selain 
itu, arus bersama dengan pasang surut 
mengaduk perairan sehingga sebaran 
suhu dalam kolom perairan merata 
(mixing).  Arus juga membantu dalam 
membilas atau mencuci rumput laut dari 
kotoran atau tumbuhan penempel lainnya 
seperti lumut atau sponge. 

 
4.  Gangguan organisme penempel dan 
kotoran 
 Jenis rumput laut alga merah 
seperti Gelidium amansi  Ptilophora sp 
mengeluarkan cairan sejenis lendir. 
Lendir inilah yang memacu organisme 
menempel dan kotoran seperti debu dan 
pasir serta sponge untuk melakukan 
penempelan pada rumput laut tersebut.   
 Tingkat pertumbuhan selama 
pengukuran yang dilakukan setiap 
minggu adalah sebagai berikut : 

  
Gambar 3.  Tingkat Pertambahan Bobot selama Masa Pemeliharaan 
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Pertumbuhan rumput laut 
Gelidium amansii ini sangat kecil.  
Kemungkinan disebabkan oleh daya 
adaptasi yang lambat terhadap 
lingkungan perairan dan metode yang 
digunakan.  Proses adaptasi rumput laut 
ini terjadi karena adanya perubahan 
kondisi hidup yaitu dari dasar perairan 
menuju ke permukaan perairan, sehingga 
pola kehidupan kemungkinan berubah. 

Hasil pengamatan beberapa 
sample yang diuji, diperoleh rata-rata 
tingkat pertumbuhan antara 2 – 3 gram 
per siklusnya selama masa pemeliharaan 

65 – 70 hari.  Pertambahan rata-rata 
bobot terjadi pada minggu ke-4, kemudian 
kembali stabil pada minggu ke-7 
pemeliharaan. Beberapa diantara sampel 
juga mengalami kematian akibat tidak 
mampu beradaptasi.  Kematian bibit 
ditandai dengan perubahan pigmen 
warna thallus menjadi berwarna hijau 
kemudian berubah menjadi warna putih.  
Tingkat kehidupan bibit yang ditanam 
selama masa pemeliharaan adalah 
80 % dari total bibit yang ditanam  
yaitu 1900 menjadi 1520 titik. 

 
 

 
Gambar 4.  Tingkat Pertambahan Panjang selama Masa Pemeliharaan 
 
Panjang thallus hasil pengukuran 

pada thallus terpanjang diperoleh rata –
rata 7 – 9 cm dari panjang awal sekitar 5 
– 7 cm.   Rendahnya capaian panjang 
yang diperoleh karena seringnya ujung 
thallus pemutihan (bleaching) dan patah.  
Kemungkinan disebabkan oleh serangan 
predator yaitu ikan-ikan kecil (herbivora) 
yang memakan thallus dan pergantian 
thallus.  Walaupun panjang thallus 
menunjukkan peningkatan yang baik 
tetapi tidak sebanding dengan 
pertambahan bobot.  Hal ini disebabkan 

karena rumput laut ini banyak mengalami 
perubahan morfologi yaitu diantaranya 
besar thallus yang makin kecil dan tidak 
elastis lagi. 

Secara keseluruhan, rumput laut 
tersebut menunjukkan hasil yang baik dan 
dapat dibudidayakan di permukaan 
perairan, walaupun masih menunjukkan 
pertumbuhan kecil.  Kemungkinan rumput 
laut ini dapat beradaptasi dan 
berkembang dengan baik pada keturunan 
selanjutnya. 
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Pengukuran Kondisi Perairan 
 Hasil pengamatan dan 
pengukuran kondisi perairan di areal 
budidaya selama proses ujicoba 

pengembangan budidaya rumput laut 
Gelidium amansii ini adalah sebagai 
berikut : 

 
Gambar  5.  Grafik Kualitas Perairan Teluk Gerupuk. 

 
 
Kondisi kualitas air pada musim kemarau 
(bulan Agustus – Oktober) sangat 
mendukung kehidupan rumput laut 
Gelidium amansii, terutama parameter 
suhu perairan.  Suhu perairan tercatat 
selama pengamatan berada pada 
ambang kehidupan rumput laut ini yaitu 
25 – 26 0C, dimana suhu optimunnya 
antara 24 – 26 0C.  Suhu perairan ini, 
tidak berbeda jauh dengan suhu perairan 
di perairan Korea (musim panas), dimana 
rumput laut ini berasal yaitu 18 – 26 0C.   
Walaupun demikian, proses adaptasi 
terhadap suhu sangat lambat.  Hal ini 
ditandai dengan banyaknya thallus yang 
memutih (bleaching) akibat perubahan 
suhu.  Kecepatan arus yang terjadi di 
areal budidaya sangat baik bagi budidaya 
rumput laut ini yaitu rata-rata 30 - 40 
cm/det.   Walaupun demikian, kondisi 
tersebut belum dapat mencegah 
terjadinya penempelan organisme 
penempel seperti sponge dan tumbuhan 
laut lainnya serta kotoran masih 

menempel pada rumput laut Gelidium 
amansii.   
 
Kendala dan Hambatan 
 Beberapa kendala yang dihadapi 
dalam ujicoba pengembangan rumput laut 
jenis Gelidium sp ini adalah ; 
1.  Perubahan kondisi perairan  
 Perubahan kondisi perairan yang 
paling sering terjadi adalah suhu perairan.  
Perubahan ini karena adanya perbedaan 
suhu yang eksrim yang terjadi.  Pada 
siang hari, penetrasi cahaya matahari 
sangat tinggi, menyebabkan suhu 
perairan kadang naik 1 – 2 0C menjadi 29 
– 30 0C.  Fluktuasi suhu yang besar ini 
menyebabkan tingkat stressing yang 
tinggi dan dapat menyebabkan thallus 
menjadi putih (bleaching). 
2.  Penempelan benda asing 
 Rumput laut ini sangat mudah 
ditempeli oleh tumbuhan jenis lainnya 
seperti Ulva sp, Gracillaria sp, sponge 
dan tumbuhan laut lainnya.  Walaupun 
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tidak berbahaya tetapi dapat 
menghambat pertumbuhan, bahkan dapat 
menyebabkan kehilangan pigmen warna.  
Selain itu, butiran pasir dan debu laut 
sangat mudah menempel, sehingga 
menghalangi cahaya matari untuk 
mengenai thallusnya. 
3.  Serangan Predator 
 Predator yang sering menyerang 
rumput laut ini adalah ikan-ikan kecil, 
walaupun serangannya kecil tapi dapat 
merusak fisik rumput laut.  

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil 
dari kegiatan domestikasi rumput laut 
Gelidium amansii ini adalah : 
1. Proses adaptasi yang sangat lambat, 

karena rumput laut ini sebagian 
thallusnya akan mengalami 
kerontokan, dan kemudian bertumbuh 
lagi. 

2. Lingkungan perairan yang mempunyai 
pengaruh sangat besar adalah suhu 
perairan yaitu suhu yang baik bagi 
kehidupan rumput laut ini adalah 25 – 
26 0 C.  Arus perairan yang 
mendukung kehidupan rumput laut ini 
adalah 30 – 40 cm/det. 

3. Pertambahan bobot yang tinggi terjadi 
pada minggu ke-4 pengamatan yaitu 
antara 1 – 2 gram per titik sedangkan 
panjang thallus mencapai 7 – 9 cm. 

4. Kendala yang sering muncul adalah 
penempelan organisme penempel 
seperti sponge, ulva sp, dan debu 
laut.  Hal ini dapat merusak tanaman 
rumput laut. 

 
Saran 
 Uji coba pengembangan rumput 
laut Gelidium amansii ini sebaiknya 
dilakukan selama setahun untuk 

memperoleh data yang time series 
sehingga dapat diperoleh data mengenai 
musim pertumbuhan optimun dan data 
kualitas perairan yang mendukung 
pertumbuhan rumput laut ini.  Masih 
dibutuhkannya kondisi areal budidaya 
yang memadai untuk kehidupan rumput 
laut tersebut seperti kedalaman perairan. 
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ABSTRAK 
 

Harga jual harus menghasilkan laba yang mencukupi, seimbang, dengan 
investasi yang ditanamkan. Maka dari itu informasi biaya produk atau jasa sangat 
diperlukan dalam pengambilan keputusan penentuan harga jual, walaupun biaya 
bukan satu-stunya faktor penentu yang harus dipertimbangkan dalam penentuan 
harga jual. Industri agar-agar kertas di Kecamatan Pameungpeuk misalnya, saat 
ini masih ditangani secara tradisional, dengan permodalan yang relatif kecil 
dengan kapasitas produksi antara 16-20 kg agar-agar per hari, dengan tenaga 
kerja 5 orang, serta persaingan semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian 
maka biaya produksi memberikan kontribusi terhadap harga jual sebesar 81,80% 
pada industri kecil tersebut, sedangkan sisanya 18,20% dipengaruhi oleh faktor 
variabel lain. 
 
Kata Kunci : Biaya, Agar-agar Kertas, Harga. 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Pembinaan terhadap  Industri 
kecil dan menengah  perlu dilakukan  
agar menjadi usaha yang  efisien dan 
mampu berkembang,  serta mampu  
meningkatkan pendapatan 
masyarakat, membuka lapangan kerja 
berperan dalam  penyediaan barang 
dan jasa serta berbagai komponen,  
untuk memenuhi  pasar dalam negeri 
dan luar negeri.  Persaingan di 
berbagai usaha semakin besar  
terutama pada usaha yang 
memproduksi barang sejenis.  
Keadaan ini adalah  ancaman bagi 
industri kecil yang harus segera di 
upayakan karena mempengaruhi 
kelangsungan hidup usahanya,  
mengingat penjualan merupakan 

sumber pendapatan utama bagi 
perusahaan.  Dalam upaya  mengatasi 
hal tersebut perusahaan dituntut untuk 
antisipasi terhadap segala 
kemungkinan yang terjadi pada 
persaingan.  Salah satunya adalah  
menentukan harga jual. 

Perolehan laba yang diinginkan 
secara maksimal umumnya 
merupakan tujuan utama dari suatu 
kegiatan produksi.  Biaya produksi dan 
laba yang diinginkan akan berperan 
dalam mempertimbangkan 
terbentuknya harga jual.  Salah satu 
faktor yang memiliki kepastian dalam 
menentukan harga jual adalah biaya 
produksi.  Biaya produksi memberikan 
batas bawah terhadap harga jual yang 
ditentukan.  Perusahaan akan 
mengalami kerugian apabila harga jual 
berada di bawah biaya produksi,  
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kerugian yang timbul dalam jangka 
waktu tertentu akan mengakibatkan 
terhambatnya dalam pertumbuhan 
usaha.  Maka perusahaan memerlukan 
informasi tentang biaya produk dalam 
pengambilan keputusan harga jual. 

Pengaruh dari luar perusahaan 
menyangkut permintaan konsumen 
atas produk bisa elastis maupun 
inelastis kepada siapa produk di jual , 
permintaan konsumen juga faktor-
faktor lain di luar perusahaan tidak 
mudah di tentukan, maka penentuan 
harga jual yang dilakukan menghadapi 
banyak ketidakpastian.  Untuk itu  
perlu di ketahui sejauh mana kontribusi 
biaya produksi berpengaruh terhadap 
penentuan harga jual suatu produk 
pada industri pembuatan agar-agar 
kertas di kecamatan Pameungpeuk 
Kabupaten Garut. 

Saat situasi normal pada 
dasarnya harga jual produk atau jasa 
harus menutupi biaya penuh yang 
bersangkutan dengan produk atau jasa 
serta menghasilkan laba yang di 
kehendaki.  Biaya penuh merupakan 
total pengorbanan sumberdaya untuk 
memperoleh produk dan jasa, 
sehingga seluruh pengorbanan ini 
harus dapat ditutup oleh pendapatan 
yang di peroleh dari penjualan produk 
atau jasa.  Harga jual juga harus 
menghasilkan laba yang mencukupi, 
seimbang dengan investasi yang 
ditanamkan.  Maka dari itu informasi 
biaya produk atau jasa sangat 
diperlukan dalam pengambilan 
keputusan penentuan harga jual, 
walaupun biaya bukan satu-satunya 
faktor yang harus di pertimbangkan 
dalam penentuan harga jual. 

Sasaran utama industri agar-
agar kertas rumput laut adalah 
memperoleh laba. Dalam upaya 
memperoleh laba tersebut mereka 

mengeluarkan pengorbanan atau 
biaya yang tinggi, sehingga pengusaha 
harus berusaha keras dalam 
melaksanakan usahanya dengan 
tujuan untuk menutupi biaya-biaya 
yang dikeluarkan dengan harapan 
memperoleh hasil yang mendatangkan  
keuntungan yang tinggi. 

Industri pembuatan agar-agar 
kertas di kecamatan Pameungpeuk 
saat ini masih ditangani secara 
tradisional, dengan permodalan yang 
relatif kecil, kapasitas produksi antara 
16 – 20 kg agar-agar per hari, dengan 
tenaga kerja 4 – 5 orang, juga karena 
persaingan. Untuk dapat 
mempertahankan usahanya, 
pengusahan dituntut memiliki 
kemampuan menghadapi persaingan 
guna memperoleh peluang pasar. 

Dalam menentukan harga jual 
pembuat agar-agar belum 
memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi harga jual produknya, 
perhitungan biaya belum dilakukan  
secara benar, ada biaya yang belum di 
perhitungkan dalam penghitungan 
biaya produksi, seperti biaya tenaga 
kerja pemilik atau keterkaitan keluarga 
dalam usaha. Selain itu perusahaan  
belum memperhitungkan biaya 
overhead pabrik, misalnya biaya 
reparasi mesin atau peralatan pabrik 
dan biaya pemeliharaan mesin.  Sudah 
seharusnya perusahaan 
memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam penentuan 
harga jual produk untuk kelangsungan 
usahanya.  Pada industri pembuatan 
agar-agar kertas ini belum 
memperhatikan faktor-faktor tersebut 
terutama biaya produksi.  Dengan 
demikian ada ketidaksesuaian antara 
kondisi ideal dengan kenyataan di 
lapangan, sehingga kurang tepat 
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dalam melakukan penentuan harga 
jual. 
 
Kerangka Pemikiran 
          Setiap perusahaan tentu 
mempunyai maksud dan tujuan yang 
ingin dicapai. Dalam rangka 
pencapaian maksud dan tujuan 
tersebut perusahaan harus mempunyai 
strategi.  Salah satunya yaitu 
penentuan harga jual.  Penelitian ini 
hanya mengkaji satu faktor saja biaya 
produksi.  Faktor biaya produksi 
sangat berperan dalam menentukan 
harga jual.  Agar harga jual sesuai 
dengan yang diinginkan, maka harus 
memperhatikan biaya-biaya untuk 
memproduksi suatu produk, karena 
biaya akan memberikan informasi 
batas bawah terhadap harga jual yang 
akan ditentukan. 

 Dengan memperhatikan biaya 
produksi tersebut diharapkan akan 
tepat dalam penentuan harga jual.  Hal 
ini menunjukkan suatu keterkaitan 
antara biaya produksi dan harga jual. 
Secara umum untuk membentuk harga 
jual suatu produk merupakan 
penjumlahan antara laba yang di 
inginkan dengan biaya produksi.  Jadi 
jika Biaya produksi yang dikeluarkan 
pada suatu produk tinggi, maka laba 
yang diinginkan seharusnya 
disesuaikan dengan harga jual di 
pasaran dan sebaliknya jika 
menginginkan laba yang diinginkan 
tinggi maka produsen harus dapat 
menekan biaya produksi. Keterkaitan 
tersebut dapat di gambarkan dalam 
kerangka pikir sebagai berikut:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekomendasi untuk Perusahaan 
 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 
 
Metode Penelitian 

Penelitian di lakukan pada 
bulan Mei sampai dengan bulan Juni 
tahun 2010, bertempat di perusahaan 
agar-agar kertas Kecamatan 
Pameungpeuk, Kabupaten Garut. 

Variabel di bedakan menjadi dua yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat.  
Variabel bebas (X) adalah variabel 
yang mempengaruhi.  Variabel terikat 
(Y) adalah akibat (Arikunto, 2000).  
Adapun dalam penelitian ini sebagai 

Data Perusahaan 
(Produsen) 

Biaya Produksi 
 Biaya Bahan Baku 
 Biaya Tenaga 

Kerja 
 Biaya Overhead 

 
Harga penjualan 
(Laba + Biaya produksi) 
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variabel bebasnya yaitu biaya produksi 
(X) sedangkan   variabel terikat yaitu 
harga jual (Y). 
Pengambilan data di lakukan dengan 
cara observasi dan wawancara 
langsung dengan  3 pemilik industri 
agar-agar kertas, sehingga data di 
sajikan merupakan hasil rata-rata 
biaya yang di keluarkan oleh pemilik 
industri tersebut. 

  Model analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi 
sederhana, persamaan linear 
sederhana menunjukkan hubungan 
antara dua variabel, yaitu variabel X 
sebagai variabel independen dan 
variabel Y sebagai variabel dependen 
(Algifari, 2000).  Regresi linear 
sederhana digunakan untuk 
mengetahui pengaruh biaya produksi 
terhadap harga jual.  Model 
persamaan regresi yang digunakan 
dalam pengujian adalalah: 
 
a.  Persamaan  regresi Sederhana 

Regresi sederhana 
 

 
 

 
 
Keterangan : 
Y’     = Subyek dalam variabel 

dependen yang diprediksikan 
a       =    Harga Y bila X = 0 (harga 

konstan) 
b = Angka Arah atau koefisien 

regresi, yang menunjukkan 
angka peningkatan ataupun 
penurunan variabel dependen 
yang didasarkan pada 
variabel independen. 

              Bila b ( + ) maka naik, dan 
bila ( - ) maka terjadi 
penurunan. 

X = Subyek pada variabel 
independen yang mempunyai 
nilai tertentu. 

   (Sugiyono, 2005). 
Atau dengan menghitung a dan b yaitu 
dengan rumus: 
a  =  (∑Y1)(∑X1

2) – (∑X1)(∑X1Y1) 
               N∑X2

1 – (∑X1)2 

b   =   n ∑X1Y1 – (∑X1)(∑Y1) 
             n∑X1

2   -  (∑X1)2 

        
b.Uji hipotesis 
1). Uji t-statistik 
 Uji t digunakan untuk menguji 
koefisien regresi secara parsial dari 
variabel independennya.  Nilai t hitung 
masing-masing kooefisien regresi 
dapat diketahui dari hasil perhitungan 
komputer.  Untuk menentukan nilai  t 
statistik tabel di tentukan tingkat 
signifikasi 5 % dengan df= (n-k-1) 
dimana n adalah jumlah  observasi 
dan k adalah jumlah variabel termasuk 
intersep dengan kriteria uji adalah : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho 
ditolak 
Jika t hitung > t tabel, maka Ha 
di terima 
Hipotesisnya yaitu : 
Ho  =  ß 1 = 0           ß2  =  0 
tidak terdapat pengaruh yang 
signifika dari variabel 
independen (X) terhadap 
variabel dependen (Y) 
Ho = ß  #  0         ß  #  0 
Artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan dari variabel 
indefenden (X) terhadap 
variabel dependen (Y) 

2).    Koefisien diterminasi 
 Untuk ukuran statistik yang 
dapat menggambarkan hubungan 
antara suatu variabel dengan variabel 
lain adalah koefisien determinasi dan 
koefisien korelasi.  Koefisien 
determinasi di beri simbol (r2) dan 

           

Y׳ =  a  +  bx 
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koefisien korelasi diberi simbol r.  
Koefisien determinasi adalah salah 
satu nilai statistik yang dapat 
digunakan untuk mengetahui apakah 
ada hubungan pengaruh antara dua 
variabel. 
 Koefisien determinasi (r2) dari 
hasil regresi sederhana menunjukkan 
tingkat kejelasan yang dapat diberikan 
oleh model tersebut terhadap 
perubahan variabel dependen.  Secara 
umum nilai r2 terletak pada nilai 0 
sampai dengan 1 (0< r2 <1).  Nilai 

koefisien determinasi menunjukkan 
persentase variasi nilai variabel 
dependen yang dapat di jelaskan oleh 
persamaan regresi yang di hasilkan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pencapaian harga jual rata-rata 
setiap bulan pada tahun 2009 dari 4 
industri agar-agar Kertas yang ada di  
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten 
Garut disajikan dalam Tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1. Harga Penjualan Agar-agar Kertas, Biaya Bahan Baku Agar-agar 

Kertas, Biaya Tenaga Kerja, Biaya Overhead Pabrik Tahun 2009 
Bulan Harga Jual BBB BTK  BOP 
Januari Rp.   59.076.000,- Rp.   22.770.000,- Rp.   7.500.000,- Rp.   1.500.000,- 
Febuari Rp.   41.220.000,- Rp.   21.274.000,- Rp.   7.000.000,- Rp.      850.000,- 
Maret Rp.   45.665.000,- Rp.   23.478.000,- Rp.   7.550.000,- Rp.   2.000.000,- 
April Rp.   49.620.000,- Rp.   22.774.000,- Rp.   7.500.000,- Rp.   1.250.000,- 
Mei Rp.   45.665.000,- Rp.   22.864.500,- Rp.   7.750.000,- Rp.   1.000.000,- 
Juni Rp.   44.250.000,- Rp.   23.384.000,- Rp.   7.500.000,- Rp.      750.000,- 
Juli Rp.   45.665.000,- Rp.   23.479.000,- Rp.   7.750.000,- Rp.      500.000,- 

Agustus Rp.   44.250.000,- Rp.   22.770.000,- Rp.   7.750.000,- Rp.   2.200.000,- 
September Rp.   55.831.000,- Rp.   23.479.000,- Rp.   7.500.000,- Rp.      850.000,- 

Oktober Rp.   44.250.000,- Rp.   22.860.000,- Rp.   7.500.000,- Rp.      500.000,- 
November Rp.   44.250.000,- Rp.   23.384.000,- Rp.   7.500.000,- Rp.      500.000,- 
Desember Rp.   57.081.250,- Rp.   23.479.000,- Rp.   7.500.000,- Rp.   1.500.000,- 

Total Harga 
Jual 

Rp. 576.823.250,- Rp. 275.995.500,- Rp. 90.300.000,- Rp. 13.400.000,- 

Ket: BBB = Biaya Bahan Baku 
      BTK  = Biaya Tenaga Kerja 
      BOP  = Biaya Operasional Pabrik 
 

Secara keseluruhan persentase tingkat pengeluaran biaya produksi untuk 
tahun 2009 adalah sebagai berikut:  
  
 Tabel 2. Persentase Biaya Produksi Tahun 2009 

Persentase Biaya Produksi 
Tahun 2009 Jenis Biaya Biaya Persentase (%) 

Biaya Bahan Baku  Rp.  275.995.500,-  72,68 
Biaya Tenaga Kerja  Rp.    90.300.000,-  23,81 
Biaya Overhead Pabrik  Rp.    13.400.000,- 3,51 

Total Rp.  379.695.500,-   100 
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Hasil Penelitian  
Sub bab ini merupakan hasil 

data industri Agar-agar Kertas  di 
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten 
Garut yang meliputi biaya produksi dan 
harga jual pada tahun 2009. Hasil 
penelitian ini akan memaparkan hasil 
persamaan regresi sederhana.  

 

Hasil Persamaan Regresi Sederhana  
Hasil analisis regresi linier 

sederhana dengan menggunakan 
program SPSS release 16,0 pada 
penelitian ini diperoleh persamaan 
regresi yang menyatakan persamaan 
pengaruh biaya produksi (X) terhadap 
harga jual (Y) 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Correlasi 
  Harga Jual Biaya Produksi 

Pearson Correlation harga jual 1.000 .905 

Biaya produksi .905 1.000 

Sig. (1-tailed) harga jual . .000 

Biaya produksi .000 . 

N harga jual 12 12 

Biaya produksi 12 12 
     

Hasil Correlations Tabel 3 
variabel X dengan Y, nilai yang 
diperoleh sebesar 0,905 berarti 
terdapat hubungan yang sangat kuat 
antara variable biaya produksi dan 
variabel harga jual.  Dan nilai 
signifikansinya (1-tailed) sebesar 0,000 
kemudian di bandingkan dengan 
probabilitas 0,05 , ternyata nilai 
probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai 
probabilitas sig (1-tailed) atau (0,05 > 
0,000), maka Ho di tolak dan Ha di 
terima artinya signifikan.  

Terbukti bahwa biaya produksi 
mempunyai hubungan secara 
signifikan terhadap harga jual.  
Hasil dari uji koefisien (Tabel.4) 
diperoleh model regresi untuk 
menyatakan persamaan pengaruh 
biaya produksi (X) terhadap harga jual 
(Y) yaitu: Y= -386471,987 + 0,905. 
Dari persamaan regresi ini diperoleh 
t
hitung 

sebesar 6.713. Sedangkan nilai 

t
tabel 

dari df1=1dan df2=10 dengan taraf 

signifikan 0,01 adalah sebesar 3,169. 

 
Tabel 4. Hasil uji Coefficients 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Correlations 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Partial Part 

1 (Constant) -386471.987 7.258E6  -.053 .959    

Biaya 
produksi 

1.421 .212 .905 6.713 .000 .905 .905 .905 

a. Dependent Variable: harga 
jual 
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Maka dapat diketahui bahwa t
hitung 

= 

6.713 > t
tabel 

= 3,169 yang berarti 

terdapat adanya pengaruh biaya 
produksi terhadap harga jual. 

Koefisien regresi (Tabel.4) 
sebesar 0,905 menyatakan bahwa 
setiap penambahan (karena tanda +) 
Rp. 1 rupiah biaya produksi akan 
meningkatkan harga penjualan  Rp. 
0,905 juta. Sebaliknya, jika biaya 
produksi turun sebesar Rp. 1 maka 
harga penjualan juga di prediksi 
mengalami penurunan sebesar Rp. 
0,905.  Jadi tanda +  Hasil dari Model 
Summary (Tabel. 10), pada bagian ini 

di tampilkan nilai R = 0,905 dan 
koefisien Determinan (R square) 
sebesar 0,818, hal ini menunjukkan 
bahwa harga penjualan (Y) di 
pengaruhi sebesar 81,80 % oleh biaya 
produksi (X) sedangkan sisanya (100 
% - 81,8 % = 18,2 %) di jelaskan oleh 
sebab-sebab lain. 

Regresi linear menyatakan 
arah hubungan yang searah, dimana 
kenaikan atau penurunan variable 
independen (X) akan mengakibatkan 
kenaikan/penurunan variable 
dependen (Y). 

 
  Tabel 5.  Hasil Uji Model Summary 

Model Summaryb 

Mod
el R 

R 
Squar

e 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 
R 

Square 
Change 

F 
Chang

e df1 df2 
Sig. F 

Change 
1 .905a .818 .800 2.65314E

6 .818 45.066 1 10 .000 

a. Predictors: (Constant), 
Biaya produksi 

      

b. Dependent Variable: 
harga jual 

 
 

     

 
Tabel 6.   Hasil Uji Anova 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.172E14 1 3.172E14 45.066 .000a 
Residual 7.039E13 10 7.039E12   
Total 3.876E14 11    

a. Predictors: (Constant), Biaya produksi    
b. Dependent Variable: harga jual    
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Melihat Tabel Anova, Tabel 6 hasil nilai F 45,066 dengan tingkat 
probabilitas 0,001, oleh karena probabilitas 0,001 jauh lebih kecil dari 0,05, maka 
model regresi bisa di pakai untuk memprediksi penjualan. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
                   Gambar 2.  Grafik Regresi Linear

 
                Gambar 3. Normal Probability Plot 
 

Pada Gambar 3 menunjukkan 
penyebaran data-data yang ada pada 
variabel (menggambarkan regresi) 
karena titik-titik terletak mendekati atau 
sekitar garis lurus. 
 
Pembahasan  

Pada umumnya harga jual 
produk dan jasa ditentukan oleh 
perimbangan permintaan dan 

penawaran di pasar, sehingga biaya 
produksi dan laba bukan satu-satunya 
penentu harga jual. Selera konsumen, 
jumlah pesaing yang memasuki pasar, 
dan harga jual yang ditentukan 
pesaing, merupakan contoh faktor-
faktor yang sulit untuk diramalkan, 
yang mempengaruhi pembentukan 
harga jual produk di pasar.   Menurut 
Suryadi (2001) Penetapan harga jual 
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yang tepat adalah merupakan salah 
satu faktor penting bagi perusahaan. 
Akan tidak berarti kalau sebuah 
perusahaan dapat memproduksi 
barang sangat baik namun tidak dapat 
menetapkan harga jual dengan tepat 
untuk barang produksinya. Pada 
pendekatan ini, harga jual ditentukan 
sebesar biaya total di tambah laba 
yang ditargetkan dan jumlah tersebut 
selanjutnya dengan unit produk atau 
jasa yang di anggarkan (Supriyono, 
1989).   

Dari data harga jual Tabel 1 
diperoleh nilai rata-rata per bulan 
adalah sebesar Rp 48.068.604.  maka 
dapat diketahui bahwa nilai harga jual 
pada bulan, Januari, April, September,  
dan Desember,  diatas nilai rata-rata. 
Secara umum hal ini disebabkan 
karena penjualan atau pesanan produk 
Agar-agar kertas pada saat ini banyak 
dibutuhkan rumah tangga pada bulan 
ini terjadi peningkatan,  dikarenakan 
pada bulan Januari dan April produk 
agar-agar kertas banyak konsumen 
yang memesan untuk keperluan tahun 
baru dan acara keluarga seperti acara 
pernikahan, sedangkan bulan 
September,  dan Desember bertepatan 
dengan Menjelang perayaan Idul fitri 
dan Natal Sehingga  penjualan juga 
meningkat. 

Untuk harga jual Produk  
dibawah rata-rata perbulan di capai 
pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, 
Juli, Agustus, dan Nopember.  Karena 
pada bulan ini tidak banyak konsumen 
yang membutuhkan Produk agar-agar 
Kertas, sehingga pesananpun 
menurun. 

Tabel, 2,3, dan 4 menunjukkan 
data biaya yang di keluarkan oleh 
perusahaan dalam tahun 2009.  
Diketahui perusahaan mengeluarkan 
biaya yang terdiri dari biaya Bahan 

Baku, Biaya Tenaga Kerja Dan Biaya 
Overhead Pabrik. Menurut Mulyadi 
(1999), Biaya produksi merupakan 
biaya yang terjadi untuk mengolah 
bahan baku menjadi produksi jadi yang 
siap untuk di jual, misalnya biaya 
bahan baku, biaya bahan penolong, 
biaya gaji karyawan dan lain-lain.  
 
Pengaruh Biaya Produksi terhadap 
Harga Jual   
 

Hasil penelitian mengenai biaya 
produksi tahun 2009 pada industri 
Produk agar-agar kertas terdiri dari tiga 
macam yaitu biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja dan biaya overhead 
pabrik. Pengaruh biaya produksi 
terhadap harga jual ini sebesar 
81,80%. Sedangkan sisanya sebesar 
18,2 % di pengaruhi sebab-sebab lain. 
Biaya merupakan faktor yang 
menentukan harga minimal yang harus 
di tetapkan agar perusahaan tidak 
megalami kerugian. Oleh karena itu, 
setiap perusahaan pasti menaruh 
perhatian pada aspek struktur biaya 
(Tetap dan variabel), serta jenis-jenis 
biaya lainnya. (Fandy Tjiptono, 1997).   
Hasil Correlations (Tabel. 3) variabel X 
dengan Y, nilai yang diperoleh sebesar 
0,905 berarti terdapat hubungan yang 
sangat kuat antara variable biaya 
produksi dan variabel harga jual.  Dan 
nilai signifikansinya (1-tailed) sebesar 
0,000 kemudian di bandingkan dengan 
probabilitas 0,05 , ternyata nilai 
probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai 
probabilitas sig (1-tailed) atau (0,05 > 
0,000), maka Ho di tolak dan Ha di 
terima artinya signifikan.  Terbukti 
bahwa biaya produksi mempunyai 
hubungan secara signifikan terhadap 
harga jual.  

Hal ini sudah sesuai dengan 
pendapat Mulyadi (1999), bahwa biaya 
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mempunyai kepastian yang relatif 
tinggi dalam penentuan harga jual. 
Dalam penelitian ini diperoleh 
pengaruh yang sangat besar sekali, 
hal ini disebabkan karena penjualan 
produk berupa pesanan dengan 
penghitungan biaya variabel. Jadi 
biaya yang dikeluarkan akan berubah 
sebanding dengan kegiatan volume 
produksi. 

Dari data biaya produksi tahun 
2009 Tabel 1 diperoleh Nilai rata-rata 
biaya produksi perbulan adalah 
sebesar Rp 22.999.625. untuk 
pengeluaran biaya produksi di bawah 
rata-rata terjadi pada bulan Januari, 
Februari, April, Mei, Agustus dan 
Oktober, . Sedangkan untuk 
pengeluaran biaya produksi yang 
diatas rata-rata terjadi pada bulan 
Maret, Juni, Juli, September, 
Nopember dan Desember.  Bila di lihat 
dari data harga jual dan biaya 
produksi, terdapat perbedaan dimana 
pada bulan-bulan tertentu keadaan 
harga produksi berada di bawah rata-
rata, akan tetapi harga jual berada di 
bawah rata-rata tidak pada bulan yang 
sama. Dengan keadaan harga jual di 
bawah rata-rata. Untuk harga bahan 
baku Agar-agar rumput laut relative 
tidak mengalami kenaikkan, harga 
relative stabil , untuk jenis Rumput 
Laut Jerum merah per kilogram Rp. 
12.000,- Rumput Laut Cotonii per 
kilogram,    Rp. 9.000,- Rumput Laut 
Spinosum per kilogram Rp. 6.000,-. 

Untuk biaya tenaga kerja pada 
industri pembuatan agar-agar kertas  
ini ada 2 macam yaitu tenaga kerja 
yang dibayar secara harian dan tenaga 
kerja borongan. biaya tenaga kerja 
pemilik atau anggota keluarga tidak 
dimasukkan dalam biaya tenaga kerja, 
padahal pemilik perusahaan atau 
anggota keluarganya juga ikut serta 

dalam kegiatan produksi jadi 
seharusnya ikut dimasukkan dalam 
biaya tenaga kerja. biaya tenaga kerja 
yang berhubungan langsung dengan 
proses produksi.  Misalnya (gaji 
karyawan pabrik, upah mandor pabrik 
dan gaji manajer pabrik).(Fandi 
Tjiptono 1997). 

Biaya overhead pabrik pada 
industri Agar-agar kertas ini adalah 
biaya yang dikeluarkan untuk 
pembelian Kayu Bakar,  ada juga yang 
untuk membayar listrik. Dalam 
penghitungan biaya overhead pabrik 
pada industri Agar-agar  ini juga 
kurang diperhitungkan dengan benar 
karena banyak unsur-unsur yang tidak 
dimasukkan dalam penghitungan biaya 
overhead pabrik, seperti biaya 
penyusutan peralatan mesin, biaya 
reparasi dan pemeliharaan mesin atau 
peralatan lainnya. 

Secara keseluruhan persentase 
tingkat pengeluaran biaya produksi 
untuk tahun 2009 adalah seperti yang 
di tampilkan  pada Tabel 2. Tabel 
tersebut menunjukkan bahwa biaya 
produksi yang terendah pada biaya 
overhead pabrik yaitu sebesar 3,51%, 
untuk biaya tenaga kerja sebesar 
23,81%, sedangkan biaya produksi 
tertingginya untuk biaya bahan baku 
yaitu sebesar 72,68%. Dengan melihat 
hal tersebut jelas bahwa penghitungan 
biaya produksi tidak diperhitungkan 
dengan benar, terutama dalam 
penghitungan biaya tenaga kerja dan 
biaya overhead pabrik.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan  
1. Berdasarkan dari hasil penelitian, 

maka dapat di ambil kesimpulkan 
bahwa biaya produksi ( biaya 
bahan baku, biaya tenaga kerja 
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dan biaya overhead pabrik), 
memberikan kontribusi terhadap 
harga jual sebesar 81,80% pada 
industri kecil pembuatan Agar-
agar Kertas di Kecamatan 
Pameungpeuk Kabupaten Garut, 
sedangkan sisanya sebesar 
18,2% dipengaruhi oleh variabel 
lain.  

2. Hasil Uji Correlation menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan biaya produksi yang di 
keluarkan terhadap penetapan 
harga jual, dengan nilai sig (1-
tailed) 0,000.  Dengan tingkat 
probabilitas 0,05, yakni tingkat 
kepercayaan 95 %.  

3. Hasil dari uji koefisien diperoleh 
model regresi untuk menyatakan 
persamaan pengaruh biaya 
produksi (X) terhadap harga jual 
(Y) yaitu: Y= -386471,987 + 0,905. 
Dari persamaan regresi ini 
diperoleh t

hitung 
sebesar 6.713. 

Sedangkan nilai t
tabel 

dari 

df1=1dan df2=10 dengan taraf 
signifikan 0,01 adalah sebesar 
3,169. 
Maka dapat diketahui bahwa t

hitung 

= 6.713 > t
tabel 

= 3,169 yang berarti    

terdapat adanya pengaruh biaya 
produksi terhadap harga jual. 
 

Saran  
Sebagai sumbang saran yang 

dapat di berikan dari hasil penelitian ini 
adalah  sebagai berikut :  Biaya 
produksi sebaiknya harus 
diperhitungkan dengan terperinci 
dalam satu rangkaian proses produksi 
tanpa kecuali karena biaya memberi 
sumbangan yang besar dalam 
penentuan harga jual. Terutama dalam 
penghitungan biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik harus 
dipertimbangkan dengan cermat. Dan 
biaya-biaya lainnya  yang 
berhubungan dengan kegiatan 
produksi sebaiknya dimasukkan dalam 
biaya produksi.  
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PENGARUH PEMBERIAN PASTA IKAN BELUT  
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN SINTASAN 

 PADA LARVA IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus) 
 

 
Oleh : 

 
Ade Sunaryo 

Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 
 
 

ABSTRAK 
 

Phase larva adalah phase yang kritis dan rentan terhadap kematian yang 
disebakan  oleh ketersediaan pakan dan faktor media pemeliharaannya.  Pada 
tingkat larva, lele dumbo perlu diberikan pakan yang mudah dicerna sehingga 
pakan yang diberikanan dapat dicerna dengan baik. Dalam penelitian ini 
dipelihara larva ikan lele dumbo sebanyak 900 ekor di dalam 9 buah hapa yang 
berukuran 60cm x 40cm x 40cm yang ditempatkan di tengah  kolam plastik trepal 
ukuran 4m x 3m x 0,5 m plastik dengan kedalaman air 20 cm. Pergantian air 
dilakukan setiap 7 hari sekali sebanyak 20% volume air pemeliharaannya.  

Lama waktu uji pemeliharaan larva benih lele dumbo ini selama 21 hari, 
oksigen berasal dari hasil difusi melalui pemasangan pompa aerasi . Larva yang 
dipelihara diberi pakan yang berbeda berupa larva Daphnia sp yang terlebih 
dahulu disaring dengan saringan halus , cacing tubifex diberikan dalam bentuk 
segar dan pasta ikan belut yang dibentuk bulat dengan diameter 5mm  dengan 
frekuensi pemberian 3 kali/hari secara adlibitum. 
Hasil perhitungan ANOVA pada akhir penelitian menunjukkan  bahwa 
pertumbuhan harian dan kelulushidupan atau sintasan menghasilkan F hitung > 
F table 0,01 yang berarti bahwa pemberian pakan jenis ekstrak ikan belut 
memberikan perbedaan yang sangat nyata pada laju pertumbuhan harian (SGR) 
sintasan (SR) larva ikan lele dumbo, sintasan tertinggi dicapai  pada perlakuan 
P2 (88,34%) dengan pakan pasta ikan belut jika dibandingkan pada perlakuan 
pakan Daphnia P1(68,75%) dan cacing tubifex sebagai kontrol P3(72,50%). 
 
Kata Kunci :  Larva lele dumbo, daphnia sp, tubifex sp, pasta ikan belut, 

sintasan dan    pertumbuhan harian 
 
 
  

PENDAHULUAN 
 

Kendala dalam meningkatkan 
produksi benih ikan lele dumbo salah 
satunya adalah rendahnya sintasan 
larva yang baru mencapai 50%.  

Rendahnya sintasan tersebut 
disebabkan karena masih tingginya 
mortalitas pada phase larva terutama 
setelah menetas hingga mencapai 
ukuran 1-2 cm baik di dalam bak 
ataupun akuarium. Terjadinya 
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mortalitas yang tinggi pada phase larva 
salah satunya disebabkan oleh 
ketidasesuaian manajemen pakan baik 
dari kualitas maupun kuantitasnya 
yang diberikan kepada larva karena 
ketersediannya terbatas dan juga 
mahal harganya. Selain hal tersebut 
ada juga pakan alami yang sering 
digunakan pada stadia larva yang 
dapat berperan sebagai carier 
pathogen (misalnya cacing tubifex) 
sehingga ada kalanya dapat 
menyebabkan penurunan tingkat 
kesehatan larva. 

Upaya yang perlu dilakukan 
adalah dengan penyediaan pakan 
yang tepat dan tersedia waktu dengan 
tingkat kesesuaian yang baik untuk 
diberikan kepada larva ikan lele 
dumbo. 

Hasil penelitian diharapkan ada 
solusi akan alternatip dalam 
penyediaan pakan yang dapat tersedia 
setiap waktu dengan tingkat 
kebersihan yang aman diberikan 
kepada larva ikan lele dumbo atau 
bebas pathogen.  

Dalam penelitian ini dilakukan 
uji coba pemberian pasta ikan belut 
dan daphnia pada larva usia 3 hari 
setelah menetas dengan kontrol 
berupa  larva ikan lele dumbo yang 
diberi cacing. 

 
Tujuan  

1. Meningkatkan prosentase 
sintasan pada phase larva dari 
50% s.d. 70% 

2. Membuat alternatif penyediaan 
jenis pakan alami untuk larva 
lele dumbo 
 

Hyphothesis 
H0  :  Ada pengaruh pemberian pakan 

pasta belut pada pertmbuhan 
dan sintasan larva lele dumbo 

H1 :  Tidak ada pengaruh perlakuan 
pemberian pakan pasta belut 
pada pertumbuhan dan 
sintasan larva lele dumbo 

 
METODE PENELITIAN 

 
Waktu dan Tempat 

Penelitian dimulai bulan Juli 
s.d. Agustus 2010 di Hatchery STP 
Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor 
Jawa Barat. 

1. Hewan Uji : 
Hewan uji yang digunakan 
untuk kegiatan penelitian ini 
adalah larva ikan lele Dumbo 
umur 3 hari (pasca 3 hari 
menetas) berasal dari 
pemijahan sendiri.   
2. Pakan Uji : 
Pasta ikan belut, daphnia sp, 
dan cacing tubifex sebagai 
kontrol 

           Pakan cacing tubifex berasal 
dari sekitar wilayah penelitian. 
Pasta ikan belut berasal dari 
olahan daging ikan belut 
dengan formulasi sederhana 
tanpa tambahan bahan lainnya. 

a. Prosedur Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan 

meliputi beberapa tahapan 
kegiatan sebagai berikut : 
1. Penyiapan larva lele dumbo 

umur 3 hari 
2. Penyiapan pakan uji  
3. Uji Pemeliharaan larva lele 

dumbo yang diberi pakan alami 
jenis dapnia sp dan cacing 
tubifex sebagai kontrolnya, dan 
pasta belut sebagai tujuan 
bahan uji pada penelitian ini. 

 
Desain Penelitian  
       Rancangan percobaan dalam 
penelitian ini adalah  RAL (Rancangan 
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Acak Lengkap). Rancangan percobaan 
ini terdiri dari dan 3 perlakuan 3 
ulangan yaitu sebagai berikut : 
Perlakuan   (P1)   : Daphnia 3 ulangan  
(P2)  : Pasta Belut 3 ulangan. Kontrol     
(P3)   : Cacing Tubifex  3 ulangan 
 
Uji  Pemeliharaan larva  

Dalam penelitian ini dipelihara 
larva ikan lele dumbo sebanyak 900 
ekor di dalam happa yang berukuran 
60 x 40 x 40 cm dengan kedalaman 
air 20 cm.  Pasokan  oksigen berasal 
dari hasil difusi melalui pemasangan 
pompa aerasi . Larva yang dipelihara 
diberi pakan yang berbeda berupa 
Daphnia sp, pasta ikan belut, dengan 
kontrol  cacing tubifex. Daphnia yang 
diberikan adalah larva yang baru 
menetas terlebih dahulu disaring 
dengan scopnet halus,  pasta belut 
dibentuk bulat-bulat dengan diameter 
5mm, sedangkan cacing tubifex 
diberikan langsung dalam keadaan 
segar. Pergantian air dilakukan setiap 
7 hari sekali sebanyak 20% dari 
volume air pemeliharaan. Adapun  
frekuensi pemberian 3 kali/hari pada 
setiap pukul 06.00 , 13.00 dan 19.30 
secara adlibitum. 

 
Parameter yang diukur   
Kualitas Air 

 Parameter Kualitas Air yang 
diukur pada penelitian ini terdiri dari 
(DO, pH,     NH3,  Nitrit, Nitrat ) 
 
Pertumbuhan dan Sintasan 

Pertumbuhan dan sinatasan 
akan diukur dengan menggunakan  
rumus pertumbuhan    harian dan 
sintasan sebagai berikut : 
Pertumbuhan Harian (Formula De 
Silva dan Anderson, 1995) : 
 

 
   SGR = ln (W2) – ln (W1) X 100% 
                            t2-t1 
      lnW1 = Berat biomas awal 
      lnW2= Berat biomas akhir 
      t1/t2 = waktu      
Sintasan  
      SR = N2/N1 x 100% 
      SR :  Survival Rate 
      N1 : Jumlah individu awal 
      N2 : Jumlah individu akhir 
Analisis hasil penelitian  
Analisis hasil penelitian diuji dengan 
ANOVA untuk melihat apakah ada 
perbedaan yang nyata atau berbeda 
nyata dari seluruh pengaruh perlakuan 
pemberian pakan pasta belut pada 
larva ikan lele dumbo terhadap 
pertumbuhan dan sintasan yang 
dibandingkan dengan larva yang diberi 
dapnia sp atau cacing tubifex  sebagai 
control selama kegiatan penelitian 
dilaksanakan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

a.  Pertumbuhan (SGR/ Spesific 
Growth Rate) 
Hasil penelitian pada perlakuan 
2 (dua) perlakuan dan 1 kontrol 
jenis pakan dapat dilihat pada 
Tabel 1.  Hasil perhitungan 
ANOVA laju pertumbuhan berat 
spesifik menghasilkan F hitung 
> F table 0,01 yang berarti 
bahwa pemberian pakan jenis 
ekstrak ikan belut memberikan 
perbedaan yang sangat nyata 
pada laju pertumbuhan berat 
spesifik larva ikan lele dumbo, 
yaitu pada perlakuan P2 
dengan pakan alami ekstrak 
pasta ikan belut jika 
dibandingkan pada perlakuan 
P1 dan P3 (kontrol). 
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Tabel 1. Data rata-rata laju pertumbuhan spesifik dan pertumbuhan panjang 
               mutlak larva ikan Lele Dumbo hasil perlakuan 3 (tiga) jenis pakan alami  
               yang berbeda. 
Perlakuan SGR ± SD ( % BT/Hari) Lm ± SD (mm) 
P1( Daphnia) 11,7078 ± 0,3551a  7,2250 ± 0,53771a 
P2 (Pasta Belut) 15,9522 ± 0,2747b 15,1250 ± 0,3500b 
P3 (Tubifex ) 14,7078 ± 0,2125c 12,7750 ± 0,8021c 

Ket :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan adanya  
          perbedaan  yang nyata (p < 0,05) 
 

b.  Sintasan (Survival Rate) 
Data sintasan larva ikan lele 
dumbo yang hidup pada akhir 
penelitian terdapat pada  
Tabel 2.  Hasil perhitungan 
ANOVA kelulushidupan atau 
sintasan menghasilkan F hitung 
> F table 0,01 yang berarti 
bahwa pemberian pakan jenis 

ekstrak ikan belut memberikan 
perbedaan yang sangat nyata 
pada laju sintasan larva ikan 
lele dumbo, yaitu pada 
perlakuan P2 dengan pakan 
alami ekstrak pasta ikan belut 
jika dibandingkan pada 
perlakuan P1 dan P3. 

 
      Tabel 2.  Data Sintasan larva ikan Lele Dumbo (%) 

Perlakuan SR ( % Sintasan) 
P1 ( Daphnia) 68,75 ± 2,0967a  
P2 (Pasta Belut) 88,34 ± 2,3570b 
P3 (Tubifex) 72,50 ± 4,1670c 

Ket :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan 
adanya perbedaan yang nyata(p < 0,05) 
 
Larva ikan Lele Dumbo yang 
diberi perlakuan pakan alami 
yang berbeda mengalami 
peningkatan seiring 
bertambahnya waktu 
pemeliharaan, demikian juga 
dengan laju pertumbuhannya.  
Laju pertumbuhan berat paling 
tinggi pada larva ikan lele 
dumbo dengan perlakuan pasta 
ikan belut 88,34% .  Hal 
tersebut menunjukan bahwa 
pasta ikan belut dapat diterima 
oleh larva ikan lele yang 
berumur 3 (tiga) hari  sebagai 
pakan alami awal setelah 
kuning telur habis dan larva lele 

sudah memerlukan pakan 
alternatif.  Sehingga dengan 
demikian maka perlu adanya 
penelitian lanjutan tentang 
tingkat perbedaan kecernaan 
atau kemudahan mencerna 
pakan alami, karena penelitian 
kaji terap ini baru dilakukan dan 
belum ada penelitian yang 
dilakukan sebelumnya. Menurut 
Praptokardiyo (2006) bahwa 
pakan adalah merupakan 
fungsi produksi (f(X2), 
diperkirakan bahwa pasta ikan 
belut mudah dicerna oleh larva 
ikan lele dumbo. 
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Perlakuan ke P2 menggunakan 
pakan alami cacing tubifex 
yang menunjukan sintasan dan 
pertumbuhan bobot spesifik 
pada hasil penelitian ini dapat 
dikatakan sudah baik dengan 
sintasan 72,50 ± 4,1670c 
(72,50%) karena cacing adalah 
termasuk jenis pakan alami 
yang disukai oleh ikan lele 
dumbo.  Hal tersebut 
dikarenakan ikan lele dumbo 
adalah jenis ikan yang 
sebagian besar akan 
menempati wilayah dasar 
kolam dengan jenis pakan 
alami detritus (Viveen, 1986; 
Zonneveld, 1987).  
Cacing tubifex spp, memiliki 
serat kasar yang rendah yaitu 
0,29 % sehingga disukai oleh 
dan mudah dicerna oleh larva 
ikan lele dumbo yang nantinya 
berpengaruh terhadap 
pertumbuhan (Ayinla and 
Akande, 1988). 
Perlakuan P1 menggunakan 
pakan alami jenis Daphnia spp, 
menunjukan pertumbuhan dan 
dan sintasan terendah yaitu 
68,75 ± 2,0967a (68,75%)   jika 
dibandingkan dengan 
perlakuan pasta ikan belut dan 
perlakuan P3 cacing tubifex 
spp pada P2.  Ini kemungkinan 
terjadi karena ukuran jasad 
renik daphnia spp tidak mudah 
dicerna karena mengandung 
cangkang lapisan kulit yang 
juga ikan atau udang 
memerlukan energi atau enzym 
khusus dalam melakukan 
percernaan, jika percernaan 
terhambat maka penyerapan 
energi dari asupan pakan akan 
terhambat dan mempengaruhi 

aktivitas metabolisme dalam 
tubuh (Sunaryo and 
Schwark,2006).  

c.  Paramater Kualitas Air 
Parameter kualitas air yang 
banyak berperan dalam 
pertumbuhan dan kelulus 
hidupan atau sintasan 
organisme air diantaranya yaitu 
suhu, pH, oksigen terlarut dan 
amonika.  Selama penelitian 
dilaksanakan suhu air berkisar 
antara 22- 28  ͦC.  Pada kisaran 
suhu tersebut larva ikan lele 
dapat hidup dengan baik 
(Purnomo, 2006) yang 
menyatakan bahwa ikan lele 
dumbo dapat hidup pada 
kisaran suhu 20 ͦ C ,untuk suhu 
optimum antara 25 – 28 ͦ C. 
Derajat keasaman (pH) selama 
penelitian berkisar antara 6 – 7, 
kisaran pH ini sesuai dengan 
pernyataan Rukmana (2003), 
bahwa pH yang ideal untuk 
pemeliharaan ikan lele dumbo 
adalah 6,5 – 8,0. 
Konsentrasi oksigen terlarut 
pada penelitian ini berkisar 
antara 3 ppm – 5 ppm.  Tingkat 
kelarutan oksigen tersebut 
sudah memenuhi syarat untuk 
pemeliharaan larva ikan lele 
dumbo yaitu harus 3 ppm 
(Rukmana, 2003).  Amoniak 
merupakan gas buangan hasil 
metabilisme ikan dari 
perombakan protein, baik dari 
feces maupun sisa pakan atau 
sisa metabolisme (Lesmana, 
2001). Adapun hasil penelitian 
bahwa konsentrasi amoniak 
berkisar antara 0,003 – 0,005 
ppm, Rukmana (2003) 
menyatakan bahwa amoniak 
pada pemeliharaan larva lele 
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dumbo harus kurang dari 0,005 
ppm.   
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan  
Hasil sintasan pada penelitian 
pakan alami jenis pasta ikan belut 
dengan sintasan 88,34% sebagai 
hasil penelitian tertinggi 
sintasannya , pakan jenis tubifex 
spp 72,50% dan pakan jenis 
daphnia spp 68,75%.   Sedangkan 
pertumbuhan berat spesifik 
tercapai pada perlakuan P2 yaitu 
dengan SGR 15,9522 % BT/hari. 

 
Saran 

Menyimak hasil penelitian maka 
pasta ikan belut disarankan 
sebagai prototipe pakan alami 
alternatif untuk larva ikan lele 
dumbo umur 3 (tiga) hari setelah 
kuning telur sebagai sumber energi 
larva habis dapat menggunakan 
pasta ikan belut sebagai pakan 
alami.  Perlu dilakukan penelitian 
lanjutan untuk mengetahui tingkat 
kecernaan pasta belut oleh larva 
benih ikan lele.  Jika dikaji secara 
ekonomis biaya pengadaan pasta 
ikan belut harganya masih dapat 
dikatakan mahal dibandingkan 
jenis pakan alami tubifex spp 
ataupun daphnia spp, oleh karena 
itu perlu ada penelitian lanjutan 
tentang tingkat efisiensi 
penggunaan pasta ikan belut 
dengan menguji campuran bahan 
baku pakan ikan yang tepat 
sebagai bahan tambahan 
campuran pembuatan pasta ikan 
belut sehingga didapat biaya yang 
murah, efektif dan efisien dalam 
pemakainnya. 
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ABSTRAK 
 

Ikan lele mempunyai kandungan protein yang tinggi sehingga sangat baik 
digunakan sebagai bahan pangan. Ikan lele indukan yang sudah tidak produktif 
mempunyai harga yang rendah. Dengan memanfaatkan daging ikan lele sebagai 
salah satu bahan untuk membuat jajanan anak-anak diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas gizi jajanan anak-anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
membuat bakso warna warni yang dapat diterima oleh anak-anak sekolah. Hasil 
penelitian memperlihatkan bakso ikan lele dapat diterima oleh anak-anak dengan 
tingkat penerimaan 68%. Bakso mempunyai komposisi protein 10,88%, lemak 
9%, kadar abu 2%, kadar air 60% dan kadar karbohidrat sebesar 9%. 
 
Kata kunci: bakso ikan warna warni, lele (Clarias sp.), jajanan anak sekolah 
 

PENDAHULUAN 
 

Pemerintah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan,menargetkan 
peningkatan konsumsi ikan perkapita 
dari 30 kg/tahun menjadi 31,4 
Kg/tahun pada tahun 2010.Bahkan 
tahun 2014 ditarget konsumsi ikan 
ditingkatkan lagi menjadi 38,67 
kg/kapita/tahun.Di sisi lain pada tahun 
2008, Provinsi Jawa Barat termasuk 
dalam provinsi yang rendah tingkat 
konsumsi ikannya perkapita yaitu 
sebesar 16,65 kg/tahun (Ditjen 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 2009). Hal ini menjadi 
tantangan bagi para pengolah ikan 
untuk membuat produk ikan yang 
disukai konsumen. 

Ikan lele (Clarias sp.)ini 
merupakan salah satu komoditas 
unggulan ikan air tawar di Kabupaten 
Bogor.Produksi ikan lele bahkan 
merupakan yang terbesar diantara 

spesies lainyaitu sebesar 6.355 ton 
dari total produksi ikan tawar yaitu 
sebesar 17.577 ton pada tahun 
2007.Jumlah produksi lele meningkat 
30% pada tahun 2008, yaitu sebesar 
9.738,17 ton dan pada tahun 2009 
meningkat menjadi 10.890,48 ton 
(Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. 
Bogor 2010).Ikan lele indukan yang 
sudah tidak produktif mempunyai nilai 
ekonomi yang rendah. Berdasarkan 
survei pada penelitian ini yang 
dilakukan di pasar ikan Parung, Kab. 
Bogor, harga ikan lele tersebut adalah 
Rp. 7000,00 per ekor, dimana rata-rata 
beratnya adalah 1-2 kg/ekor. 

Ikan lele dalam bentuk fillet 
basah 159 gr, mempunyai kandungan 
protein sebesar 24,7 gr atau sekitar 
16% dari, lemak8%, mikro mineral 
seperti Fe, Na, Ca, Mg, K, P dan 
vitamin A, C, B, B12 dan asam lemak 
bebas EPA dan DHA (Nutrition Data 
2010).Komposisi gizi ikan lele 
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selengkapnya disajikan pada Tabel 1. 
Melihat komposisi gizi ini, maka ikan 
lele dapat dikelompokkan dalam ikan 

yang tinggi protein dan tinggi lemak 
(Clucas dan Ward1996). 

 
 

Tabel 1. Komposisi Gizi Ikan Lele dalam 159 gr penyajian 
Komponen Nilai Satuan 

Protein 24,7 Gram 
Karbohidrat 0 Gram 
Lemak 12 Gram 
Sodium 84,3 Miligram 
Kalsium 14,3 Miligram 
Magnesium 36,6 Miligram 
Fosfor 321 Miligram 
Kalium 475 miligram 
Zat besi 0,8 miligram 
Vitamin A 79,5  IU 
Vitamin C 1,0 miligram 
Vitamin E (Alfa 
tokoferol) 

1,9 Miligram 

Vitamin B12 3,9 Miligram 
Asam folate 15,9 Mcg 
Asam lemak 
omega 3 

732 Miligram 

Asam lemak 
omega 6 

1393 Miligram 

Sumber: www.nutritiondata.com diunduh 15 Juni 2010 
 

Anak usia sekolah membutuhkan 
asupan protein yang tinggi. Pada usia 
7-12 tahun, anak memiliki angka 
kecukupan gizi untuk pemenuhan 
kebutuhan protein sebesar 
1,4 - 1,8 g/kg berat badan (Depkes 
2004).  Penampakan seperti warna, 
bentuk dan tekstur terkadang 
merupakan suatu parameter yang 
menjadi acuan dasar dalam 
memutuskan untuk membeli atau 
mengkonsumsi suatu produk 
(Meilgaard et al. 1999).  Mengingat 
kandungan gizi ikan lele yang tinggi 
dan kebutuhan protein yang tinggi pula 
pada anak-anak, maka ikan lele 
digunakan sebagai bahan utama pada 
pembuatan jajanan yang disukai anak-
anak, yaitu bakso.  Bahan utama yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 
ikan lele indukan yang sudah tidak 
produktif (lele afkir).  Bakso ikan lele ini 
diberi pewarna alami untuk 
meningkatkan daya tariknya. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mengidentifikasi tingkat 
penerimaan konsumen anak-anak 
terhadap bakso yang diberi pewarna 
alami dan tanpa pewarna serta 
menentukan komposisi gizi bakso ikan 
lele.  Manfaat dari penelitian ini adalah 
dapat meningkatkan nilai ekonomi dari 
ikan lele afkir dengan membuat bakso 
berwarna yang berkualitas gizi tinggi 
dalam bentuk jajanan anak-anak 
sekolah. Informasi mengenai bakso 
warna-warni ini dapat dijadikan 
sebagai materi dalam kegiatan 
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penyuluhan terhadap anak-anak 
sekolah agar lebih pintar memilih 
jajanan yang bergizi tinggi. 
 

METODE 
 

Penelitian dilaksanakan selama 
bulan Juli sampai dengan Oktober 
2010.  Penelitian dilaksanakan di 
Laboratorium Pasca Panen Hasil 
Perikanan, Laboratorium Kimia STP 
Jurusan Penyuluhan Perikanan dan 
Departemen Teknologi Hasil Perairan, 
IPB.  Peralatan yang diperlukan dalam 
pembuatan bakso ikan antara lain: 
food processor, panci, kompor, dan 
sealer. Sedangkan bahan yang 
diperlukan dalam pembuatan bakso 
ikan adalah ikan lele indukan, tepung 
tapioka, es batu, garam, angkak, 
kunyit, daun katuk dan telur. 

Daging ikan lele indukan dibuat 
surimi dulu sebelum digunakan 
sebagai bahan utama bakso, karena 
ikan lele dengan berat rata-rata sekitar 
1020 gr mempunyai karakteristik 
berwarna merah (Yuniarti et al. 2010). 
Prosedur pembuatan bakso yaitu 
surimi dari ikan lele digiling 
menggunakan food processor, 
ditambahkan garam, tepung tapioka, 
bumbu-bumbu seperti bawang merah 
yang sudah digoreng sampai warna 
kekuningan dan dihaluskan, bawang 
putih yang sudah dihaluskan, gula 
pasir, lada dan ditambahkan es atau 
air es ke dalam adonan tersebut. 
Selanjutnya bakso yang telah diwarnai 
dengan konsentrasi pewarna alam 
yaitu kunyit, angkak, dan daun katuk 
diuji kadar protein, air, lemak, 
karbohidrat dan abu (SNI 01-3819-
1995). 

Pada penelitian pendahuluan 
dilakukan kombinasi dari prosentase 
tepung tapioka terhadap daging ikan 

lele (tepung 5%; tepung 10%; tepung 
15%; tepung 30%; kode 501: tepung 
40%; kode 601; tepung 50%).  
Pengujian yang dilakukan merupakan 
uji organoleptik.  Uji ini mengukur 
tingkat kesukaan panelis terhadap 
beberapa parameter bakso ikan yang 
diuji, dengan menggunakan skala 
pengujian 1 sampai 9.  Parameter 
yang diuji meliputi penampakan, 
warna, tekstur, uji lipat (folding test) 
dan uji gigit.  Panelis yang digunakan 
adalah panelis semi terlatih sejumlah 
30 orang.  
 Bakso ikan hasil penelitian 
pendahuluan yang terbaik selanjutnya 
dipergunakan dalam penelitian utama.  
Pada penelitian utama, bakso ikan 
ditambahkan pewarna alami berupa 
angkak, daun katuk dan kunyit.  
Konsentrasi bahan-bahan tersebut 
dalam bakso ikan akan dicobakan 
secara trial and error untuk 
memperoleh konsentrasi bahan yang 
memberikan pewarnaan terbaik. 
Selanjutnya bakso yang telah diwarnai 
dengan konsentrasi pewarna alami 
yang baik, diuji afektif metode 
preferensi kuantitatif secara overall 
(Meilgard et al. 1999)  dilakukan 
dengan cara siswa memilih satu 
diantara dua jenis bakso yang disukai.  
Uji ini dilakukan oleh 100 siswa SD di 
Bogor  kelas 3 sampai dengan kelas 6.  
Data hasil uji organoleptik disajikan 
secara rating hedonik. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Kombinasi prosentase tepung 

pada adonan bakso ikan lele 
menghasilkan beberapa sifat sensori 
bakso. Hasil uji organo leptis terhadap 
sifat tekstur, penampakan, uji lipat dan 
uji gigit bakso ikan lele disajikan pada 
Gambar 1 dan 2.  Pada sifat 
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penampakan bakso ikan, sampel 501 
dan 601 mempunyai penilaian yang 
paling tinggi yaitu rata-rata 6,5, yang 
artinya Keduanya tidak berbeda nyata. 
Uji organoleptis untuk tekstur 

menunjukkan hasil bahwa sampel 201, 
301, 401, 501, dan 601 mempunyai 
skor tertinggi dan keempatnya tidak 
berbeda nyata.   

 

 
Gambar 1. Penampakan bakso         Gambar 2. Tekstur bakso daging ikan 
                 ikan lele            
 

Tepung tapioca merupakan 
hasil ekstraksi parutan ubi kayu. 
Kelebihan tapioka sebagai bahan 
baku, selain harganya relative rendah, 
dapat memberikan dekstrin dengan 
kelarutan yang baik, cita rasa netral 
serta menyebabkan warna terang 
pada produk. Tapioka mempunyai 
kandungan amilosa 17% beralasan 
kuat sebagai bahan pengisi dan 
pengikat karena amilosa berperan 
besar dalam  proses gelatinisasi 
(Heckman 1977).  Pati-pati ini 
berfungsi penting dalam pembentukan 
struktur jaringan dari gel surimi-pati.  
Pati yang mengandung amilosa tinggi 
seperti maizena, terigu dan kentang 
membentuk gel yang lebih rapuh dan 
berwarna opaq dimana pati dengan 
kandungan amillo pektin tinggi seperti 

tapioca dan maizena membentuk gel 
adhesive dan kohesif dimana gel 
berwarna lebih transparan (Park 2000).  
Pati-pati tersebut akan mengembang 
dan menghambat terjadinya viskositas 
tinggi selama proses gelatinisasi dan 
membentuk gel yang kokoh/kompak 
ketika dimasak dan didinginkan pada 
suhu ruang (Lee et al 1992).  Pada 
penggunaan tepung tapioka, tepung 
sagu, tepung kentang, tepung jagung 
(maizena) dan tepung terigu tidak 
memberikan perbedaan yang nyata 
respon panelis terhadap hasil uji 
oraganoleptis bakso dari daging 
burung puyuh (quail) (Ikhlas et al. 
2011).  Hasil uji lipat dan uji gigit hasil 
penelitian bakso warna warni disajikan 
pada Gambar 3 dan 4. 
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Gambar 3. Hasil uji lipat bakso        Gambar 4. Hasil uji gigit bakso ikan lele 
       ikan lele          
 Uji afektif yang dilakukan 
terhadap 138 siswa SD kelas 3 sampai 
dengan kelas 6 menghasilkan respon 
bahwa 68% siswa memilih bakso yang 
berwarna, dan sisanya yaitu 32% 
memilih bakso yang polos atau tidak 
berwarna. Bakso ikan biasanya tidak 
berwarna atau putih.  Bakso yang 
berwarna merupakan produk baru, 
sehingga konsumen perlu 
pertimbangan khusus untuk memilih 
produk baru.  Warna yang menarik 
adalah salah satu pertimbangan untuk 
memilih produk baru (Meilgard 1999). 
Penerimaan konsumen terhadap 
produk bakso dilakukan dengan cara 
uji afektif metode preferensi kuantitatif 
secara overall. Hasil uji afektif adalah 
68% siswa memilih bakso ikan lele 
yang berwarna dan sisanya yaitu 32% 
memilih bakso yang tidak berwarna. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan 
bahwa warna merupakan salah satu 
sifat visual yang pertama kali dilihat 
oleh konsumen. Warna mempunyai arti 
dan peranan yang sangat penting 
pada komoditas pangan. Di antara 
sifat-sifat produk pangan yang paling 
cepat menarik perhatian konsumen 
dan paling cepat memberi kesan 
disukai atau tidak disukai adalah 
warna. Arti dan peranan warna pada 
produk pangan antara lain sebagai 
perinci jenis, tanda-tanda kerusakan, 
petunjuk tingkat mutu dan pedoman 
proses pengolahan (Soekarto 1985). 
Penampakan meliputi bentuk, tekstur 
permukaan, dan warna (Carpenter et 
al. 2000).  Hasil uji afektif metoda 
preferensi secara overall bakso ikan 
lele berwarna dan tidak berwarna 
disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Hasil uji afektif metoda preferensi secara overall bakso ikan lele 

berwarna dan tidak berwarna 
  

Dengan mengetahui respon 
konsumen yang menyukai bakso ini, 
maka bakso warna warni ini dapat 
menjadi alternatif jajanan anak-anak. 
Hal ini disebabkan anak-anak selama 
ini lebih menyukai produk makanan 
berbasis beras. Survey yang dilakukan 
oleh SEAFAST Centre IPB pada tahun 
2008 kepada anak-anak sekolah 
memperlihatkan dish menu berbasis 
olahan beras adalah yang paling 
banyak dibeli, yakni mencapai 61%. 
Kemudian diikuti oleh olahan daging, 
unggas, ikan dan telur (19%), dan 
olahan mie dan bihun (17%). 
Sedangkan konsumsi olahan sayur 

masih sangat rendah, yakni 3%. Jenis 
jajanan anak-anak yang digemari 
adalah produk ekstrusi (23%) dan 
gorengan (21%), sisanya adalah 
permen, chips, wafer, biskuit dan 
sebagainya.  Produk olahan 
daging/ikan hanya  kurang dari 2% 
(Kulinologi 2009).  

Bakso warna warni ikan lele ini 
mempunyai komposisi gizi yang baik 
terutama mempunyai kandungan 
protein yang tinggi.  Komposisi gizi 
hasil analisis kimia bakso ikan lele 
pada penelitian ini disajikan pada 
Tabel 1. 

  
Tabel 1.  Hasil Analisis Kimia Bakso Ikan Lele 

Parameter Nilai 
Kadar Air 66.87% 
Kadar Abu 1.51% 
Kadar Protein 10.88% 
Kadar Lemak 0.19% 
Karbohidrat 20.56% 

 
Kandungan air pada produk 

bakso ikan lele yang dihasilkan 
sebesar 66.87 %, lebih kecil dari nilai 
maksimal yang dipersyaratkan oleh 
SNI 01-3819-1995 yaitu sebesar 80 %. 
Air merupakan media perkembangan 

mikroorganisme, sehingga kadar air 
yang rendah akan meningkatkan daya 
simpan bakso ikan yang dihasilkan.  
Diharapkan, bakso lele yang dihasilkan 
dapat bertahan dalam suhu ruang 
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pada saat dijajakan kepada anak 
sekolah. 

Kandungan protein bakso ikan 
lele sebesar 10.88 % lebih besar dari 
persyaratan minimal SNI 01-3819-
1995 sebesar 9 %. Kandungan protein 
yang tinggi sangat bermanfaat bagi 
anak-anak usia Sekolah Dasar yang 
memiliki kebutuhan protein yang cukup 
tinggi dibandingkan orang dewasa. 
Siswa Sekolah Dasar (usia 7 – 12 
tahun) membutuhan protein sebesar 
1,4 – 1,8 g/kg berat badan, sedangkan 
orang dewasa (usia 19-60 tahun) 
memerlukan protein sebanyak 1 g/kg 
berat badan (BPS 2009).  Rata-rata 
berat bakso ikan yang dibuat sebesar 
5 gr/butir. Sehingga bakso ikan 
mengandung sekitar 0,5 gr protein 
pada setiap butirnya. Jika setiap anak 
mengkonsumsi 6 butir bakso ikan lele 
setiap hari, maka anak tersebut telah 
memperoleh asupan protein sebanyak 
3 gr setiap harinya. Sisa kebutuhan 
protein lainnya dapat dipenuhi dari 
makanan lainnya, yang dikonsumsi di 
rumah pada saat sarapan, makan 
siang, dan makan malam. Kandungan 
air, protein, lemak, mineral (abu) dan 
karbohidrat untuk beberapa produk 
bakso ikan komersil di Malaysia yaitu 
73.80-88.71%, 7.54-9.89%, 0.13-
1.75%, 1.61-3.40% dan 1.17-13.58% 
(Huda et al. 2012). 

Kandungan karbohidrat sebesar 
20.56 % pada bakso ikan 
dimungkinkan karena jumlah tepung 
yang digunakan dalam pembuatan 
bakso cukup banyak yaitu sebesar 40 
% dari jumlah surimi yang 
dipergunakan atau 25.9 % dari total 
bahan baku yang dipergunakan. 

Kandungan lemak sebesar 0.19 
% menunjukkan nilai yang jauh lebih 
kecil dari nilai maksimal yang 
dipersyaratkan sebesar 1 %. 

Pengunaan surimi sebagai bahan baku 
memungkinkan rendahnya kadar 
lemak dalam bakso ikan lele. 
Kandungan abu sebesar 1.51 % lebih 
kecil dari standar maksimal yang 
dipersyaratkan oleh SNI yaitu sebesar 
3 %. 
 

KESIMPULAN 
 

 Ikan lele telah dapat digunakan 
sebagai sumber protein pada jajanan 
anak-anak dengan jenis bakso. 
Dengan pemberian warna-warni pada 
bakso ikan lele ini, maka dapat 
meningkatkan penerimaan konsumen 
anak-anak sekolah terhadap bakso 
ikan lele. Kandungan protein pada 
bakso ini yaitu 10,88 %, nilaiini lebih 
tinggi dari standar SNI yang 
ditetapkan. Bakso ikan lele ini dapat 
menjadi salah satu jenis alternatif 
jajanan yang mengandung protein 
lebih tinggi di bandingkan jajanan 
anak-anak lainnya. Saran untuk 
penelitian selanjutnya yaitu analisa 
ekonomi terhadap bakso ikan lele agar 
dapat diaplikasikan kepada pedagang 
jajanan anak-anak. 
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2. Tata Cara Pengiriman Naskah 
 Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan di media cetak lain. 
 Naskah dikumpulkan dalam bentuk print out sebanyak satu rangkap dan copy 

disket/cd/flash disk ke tim redaksi Jurnal Penyuluhan 
 

3. Penyiapan Naskah 
 Bentuk naskah diketik diatas kertas kuarto atau A4. 
 Panjang naskah maksimal 5-10 halaman termasuk gambar dan tabel. 
 Naskah disusun dalam urutan sebagai berikut : judul, abstrak, kata kunci (key word), 

pendahuluan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. 
 Judul naskah mencerminkan isi tulisan 
 Nama penulis, jabatan dan instansi dibuat sebagai catatan kaki di bawah halaman pertama. 

Apabila penulis lebih dari satu orang, urutan penulisan nama harus mengikuti etika 
penulisan ilmiah. 
 Abstrak ditulis dalam (200-300) kata, ditulis dalam Bahasa Indonesia. 
 Tabel hendaknya diberi judul yang jelas disertai catatan bawah secukupnya berikut 

sumbernya. 
 Ilustrasi gambar atau foto harus tercetak jelas supaya dapat direproduksi. 
 Kesimpulan disajikan secara ringkas dengan mempertimbangkan tujuan dan hasil. Saran 

dicantumkan apabila perlu. 
 Pustaka harus disebut dalam teks dan disusun menurut abjad sesuai dengan nama penulis 

dan urutan waktu. 
  Contoh penulisan daftar pustaka 
  Soekanto, S. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. CV. Radjawali Press. Jakarta. 

 




