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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga seminar nasional dengan tema 

“Kiprah Perempuan Peneliti dan Peneliti Jender dalam Pembangunan Partisipatif dan 

Berkelanjutan” dapat terlaksana. Seminar ini merupakan forum untuk menyalurkan aspirasi 

perempuan baik yang dilakukan oleh peneliti perempuan maupun peneliti jender, yang secara rutin 

akan dilaksanakan setiap tahun. 

Tema Kiprah Perempuan Peneliti dan Peneliti Jender dalam Pembangunan Partisipatif dan 

Berkelanjutan dipilih karena pengarusutamaan jender melalui pendekatan ilmiah yang diperoleh dari 

berbagai kajian dalam hal ini penelitian tentang jender menemukan berbagai hal tentang 

permasalahan pada aspek hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan. 

Temuan-temuan penelitian perlu diimplementasikan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. 

Hasil dari peneliti perempuan dan penelitian jender belum diketahui secara luas sehingga hasil dari 

temuan itu perlu ditindaklanjuti secara konkret di berbagai aspek kehidupan oleh berbagai institusi 

terkait, misalnya institusi pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan 

ekonomi.Pada berbagai aspek kehidupan yang melibatkan perempuan masih banyak dijumpai 

ketimpangan atau ketidaksetaraan yang perlu diperjuangkan melalui penelitian maupun pengabdian 

pada masyarakat yang menyentuh aspek pemberdayaan perempuan.  

Pada kesempatan ini, penyelenggara menghimpun naskah-naskah akedemik dalam bentuk 

prosiding sesuai dengan tema yang ada. Media ini diharapkan dapat digunakan sebagai media 

komunikasi ilmiah, terutama yang terkait dengan tema seminar. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak atas bantuan dan kerjasamanya dalam 

pelaksanaan seminar ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan. 

 

Malang, Oktober 2015 

 

 

Tim Penyusun Prosiding 
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AYAH SIAGA WUJUD PERSPEKTIF GENDER  

PADA KESEHATAN REPRODUKSI 
 

Damiati 

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga  

Fakultas Teknik dan Kejuruan  

Universitas Pendidikan Ganesha 

 

 
Abstrak: Ibu merupakan kelompok yang paling rentan dan peka terhadap berbagai 

masalah kesehatan, seperti kejadian kesakitan dan gangguan gizi, yang seringkali 

berakhir dengan kecacatan atau kematian. Budaya di berbagai wilayah di Indonesia 

terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh budaya patrilinier, yaitu 

derajat kaum lelaki lebih tinggi dari kaum perempuan, tugas perempuan hanya 

hamil, melahirkan, dan melayani kebutuhan dan keinginan suami saja. Anggapan 

seperti ini sangat mempengaruhi perlakuan suami terhadap kesehatan reproduksi 

wanita, selain itu sebagian besar masyarakat masih menganut pandangan bahwa 

kematian pada saat kehamilan dan persalinan adalah hal yang normal dan tidak dapat 

dihindari, bahkan kematiannya dikatakan kematian syahid dimana ibu dan anak akan 

masuk surga. Salah satu metode perawatan yang berpusat pada keluarga saat ini 

adalah pemerintah melalui Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BP2KB) mempropagandakan program Gerakan Partisipatif Penyelamat ibu hamil, 

menyusui dan bayi, yaitu program suami siaga (Suami Siap Antar Jaga) yang 

dikembangkan untuk mendukung program GSI (Gerakan Sayang Ibu) . Suami siaga 

adalah kondisi kesiagaan suami dalam upaya memberikan pertolongan dalam 

merencanakan, persalinan dan nifas, terhadap istrinya. Suami siaga juga harus 

memiliki pengetahuan tentang bahaya kehamilan, persalinan, nifas, dan 

mengutamakan keselamatan istri. Sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru 

dalam upaya meningkatkan partisipasi suami yang dapat menimbulkan kesadaran 

dan kemauan diri suami untuk memberdayakan diri dan bertanggung jawab dengan 

istri, dan turut berperan dalam menekan angka kematian ibu dan bayi.   

 

Kata Kunci: Ayah Siaga, Perspektif Gender, Kesehatan Reproduksi 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Anggapan mengenai perbedaan antara jenis 

kelamin adalah “alamiah” atau merupakan fakta 

biologis telah terjadi sejak berabad-abad 

lamanya. Alamiah disini tidak selalu diartikan 

sebagai fakta biologis, tetapi sering sekali 

diartikan sebagai ketentuan Tuhan. Sehingga 

adanya steorotip perempuan sebagai makhluk 

emosional dan lelaki sebagai pemikir dan 

rasional tidak perlu dipertanyakan lagi 

mengingat hal tersebut lebih banyak ditentukan 

secara cultural, begitu pula perilaku yang pantas 

bagi perempuan maupun laki-laki baik anak-

anak maupun dewasa. 

Jenis kelamin (seks) merupakan pembagian 

berdasarkan fakta biologis, sedang gender  

merupakan pembagian yang didasarkan pada 

perbedaan seksual (biologis) tetapi termasuk 

didalamnya karakteristik yang dianggap khas 

perempuan dan laki-laki. 

Identitas gender merupakan definisi diri 

tentang seseorang, khususnya sebagai 

perempuan atau laki-laki, yang berinteraksi 

secara kompleks antara kondisi kondisi 

biologisnya sebagai perempuan maupun laki-

laki dengan berbagai karakeristik perilakunya 

yang dikembangkan sebagai hasil proses 

sosialisasinya. 

Menurut WHO (1998), gender merupakan 

peran sosial dimana peran laki-laki dan 

perempuan ditentukan perbedaan fungsi, peran 

dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan 

sebagai hasil konstruksi social yang dapat 

berubah atau diubah sesuai perubahan jaman 

peran dan kedudukan seseorang yang 

dikontruksikan oleh masyarakat, dabn 
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budayanya karena sesorang lahir sebagai laki-

laki atau perempuan.  

Perbedaaan peran dan fungsi antara laki-laki 

dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal 

dengan perbedaan gender yang terjadi di 

masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan 

sepanjang perbedaan tersebut tidak 

mengakibatkan diskriminasi atau ketidak adilan. 

 Patokan atau ukuran sederhana yang dapat 

digunakan untuk mengukur  perbedaan gender 

itu bersumber dari kekeliruan yang sama yaitu 

sterotype gender laki-laki dan perempuan, 

sterotype atau label/cap umumnya dilakukan 

dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali 

digunakan sebagai alasan pembenaran Sebagai 

contoh perempuan dianggap cengeng, suka 

digoda, tidak rasional, dan emosional. 

Perempuan juga dianggap tidak bias mengambil 

keputusan penting karena permpuan hanya 

sebagai ibu rumah tangga dan mencari nafkah 

tambahan. Peran reproduksi perempuan 

seringkali dianggap peran yang statis dan 

permanen, walaupun sudah ada peningkatan 

jumlah perempuan yang bekerja diwilayah 

publik , namun tidak diiringi dengan 

berkurangnya bebab mereka di wilayah publik. 

Isu kesetaraan gender telah menjadi 

pembicaraan di berbagai Negara sejak tahun 

1979 dengan diselenggarakannya konferensi 

perserikatan bangsa-bangsa dengan tema The 

converention on The Elimination of All Forms 

of Descrimination Against Women (CEDAW), 

yang membahas tentang penghapusan segala 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 

Di Indonesia secara normatif diskriminasi 

terhadap perempuan telah dihapuskan 

berdasarkan hasil CEDAW yang telah 

diartifikasi dengan Undang-UNDANG Nomor 

7 tahun 1984 (2). Namun dalam kenyataannya 

masih Nampak adanya nilai-nilai budaya 

masyarakat yang bersifat diskriminatif, 

sehingga menghambat terwujudnya kesetaraan 

dan keadilan gender termasuk dalam bidang 

kesehatan. Dimana posisi laki-laki dan 

perempuan (ibu) seharusnya memiliki akses dan 

kontrol (keputusan atas diri sendiri), 

kesempatan dalam berpartisipasi dan 

memperoleh manfaat yang setara dibidang 

kesehatan. 

Permasalahan-permasalahan tesebut dapat 

dicermati dari analisis-analisis terhadap kondisi 

dan posisi perempuan yang relatif tertinggal 

dibanding laki-laki dalam berbagai aspek 

kehidupan. Dalam keluarga, ibu merupakan 

kelompok yang paling rentan peka terhadap 

berbagai masalah kesehatan yang berupa 

kejadian kesakitan (morbilitas), dan ganguan 

gizi (malnutrition), yang sering kali berakhir 

dengan kecacatan (disability), atau kematian 

(mortality). Selain memiliki fungsi reproduksi 

(menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui), 

ibu juga memiliki fungsi produksi terutama 

mereka yang mempunyai kesibukan untuk 

membantu suami dalam mencari nafkah 

sehingga ibu memiliki resiko kesehatan dalam 

kerja reproduktif dan produktifnya. 

Salah satu indikator pelayanan kesehatan 

terhadap wanita pada usia produktif adalah 

dengan mencermati angka kematian ibu (AKI). 

Menurut Survey Demografi Kesehatan 

Indonesia (SKDI) 2002/2003, angka kematian 

ibu (AKI) sebesar 307 tiap 100.000 kelahiran 

hidup. Pada tahun 2007 AKI turun menjadi 228 

tiap 100.000 kelahiran hidup, angka ini masih 

tinggi bila dibandingkan dengan Negara-negara 

di Asia Tenggara. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya 

angka kematian ibu, salah satunya dikenal 

dengan 4 terlambat yaitu : terlambat mengenali 

keadaan kegawatan kehamilan, terlambat 

memutuskan dirujuk ke fasilitas kesehatan, 

terlambat fasilitas kesehatan serta terlambat 

mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan 

(Depkes RI 2003). 

Faktor lain yang menyebabkan AKI masih 

tinggi adalah faktor secara langsung (90%) 

seperti komplikasi yang terjadi pada saat 

persalinan dan segera setelah bersalin, yang 

dikenal dengan trias klasik, yaitu perdarahan 

(28%), eklampsia (24%), dan infeksi (11%). 

Sedangkan penyebab tidak langsung adalah inu 

hamil menderita Kurang Energi Kronis (KEK) 

37%,anemia (HB kurang dari 11gr) 40m% 

(Kemenkes, 2004). 

Salah satu keterlambatan yang sering terjadi 

pada suami dalam memberikan dukungan 

kepada istrinya yaitu kerterlambatan dalam 

memutuskan untuk segera mencari 

pengobatan/pertolongan karena adanya budaya 

dan pandangan yang menerima adanya 

kematian seorang ibu, dan hambatan sosio-

kultural dalam mencari pengobatan. Budaya 

tabu dan patriarkhi yang dianut masyarakat 

membuat perempuan selalu terkondisikan 
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menerima dengan pasrah berbagai sebagai 

bentuk kewajaran, termasuk dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak 

maksimal. 

Dukungan keluarga merupakan salah satu 

faktor yang turut berperan penting dalam 

menentukan status kesehatan ibu. Dalam hal ini 

partisipasi laki-laki atau suami terhadap 

kesehatan reproduksi dalam dekade terakhir ini 

sudah mulai dipromosikan sebagai strategi baru 

yang menjanjikan dalam meningkatkan 

kesehatan ibu dan bayinya. 

Salah satu metode perawatan yang berpusat 

pada keluarga saat ini adalah 

mempropagandakan program gerakan 

partisipatif penyelamat ibu hamil, menyusui dan 

bayi, yaitu program suami siaga yang 

dikembangkan untuk mendukung program GSI 

(Gerakan Sayang Ibu). 

Berdasarkan paparan diatas penulis mencoba 

memaparkan  program Gerakan Sayang Ibu 

yang dikembangkan lebih spesifik melalui 

program suami siaga yang dapat 

menyelamatkan  dan meningkatkan kesehatan 

reproduksi sebagai wujud perspektif gender. 

 

PEMBAHASAN 

 

Isu Gender Dalam Kesehatan Reproduksi 

Istilah gender diambil dari kata dalam bahasa 

Arab “Jinsiyyun” yang kemudian diadopsi 

dalam bahasa Perancis dan Inggris menjadi 

“gender” (Faqih, 1999). Gender diartikan 

sebagai perbedaan peran dan tanggung jawab 

perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara 

sosial. Gender berhubungan dengan bagaimana 

persepsi dan pemikiran serta tindakan yang 

diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki 

yang dibentuk masyarakat, bukan karena 

perbedaan biologis. Peran gender dibentuk 

secara sosial., institusi sosial memainkan 

peranan penting dalam pembentukkan peran 

gender dan hubungan. 

Gender merupakan Peran sosial dimana 

peran laki-laki dan perempuan ditentukan 

perbedaan fungsi,   perandan tanggung jawab 

laki-laki dan perempuan sebagai hasil 

konstruksi sosial yang dapat berubah atau 

diubah sesuai perubahan zaman peran dan 

kedudukan sesorang yang dikonstrusikan oleh 

masyarakat. dan budayanya karena sesorang 

lahir sebagai laki-laki atau perempuan. (WHO 

1998)  

Gender adalah suatu konsep budaya yang 

berupaya untuk membuat perbedaan antara laki-

laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, 

mentalitas dan karakteristik emosional.      

Gender adalah peran dan kedudukan seseorang 

yang dikonstruksikan oleh budaya karena 

seseorang lahir sebagai perempuan atau lahir 

sebagai laki-laki.  

Kesetaraan gender adalah tidak adanya 

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin 

seseorang dalam memperoleh kesempatan dsan 

alokasi sumber daya, manfaat atau dalam 

mengakses pelayanan.  Berbeda halnya 

dengan keadilan gender merupakan 

 keadilan pendistribusian manfaat dan tanggung 

jawab perempuan dan laki-laki. Konsep yang 

mengenali adanya perbedaan kebutuhan dan 

kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang 

harus diidentifikasi dan diatasi dengan cara 

memperbaiki ketidakseimbangan antara jenis 

kelamin. Masalah gender muncul 

bila ditemukan perbedaan hak, peran dan 

tanggung jawab   karena adanya nilai-nilai 

sosial budaya yang tidak menguntungkan salah 

satu jenis kelamin (lazimnya perempuan). 

Ketidak-setaraan gender merupakan keadaan 

diskriminatif (sebagai akibat dari perbedaan 

jenis kelamin) dalam memperoleh kesempatan, 

pembagian sumber-sumber dan hasil 

pembangunan, serta akses terhadap pelayanan. 

Beberapa contoh ketidak-seteraan gender 

dalam bidang kesehatan sebagai berikut: 

a. Bias gender dalan penelitian kesehatan. 

Ada indikasi bahwa penelitian kesehatan 

mempunyai tingkat bias gender yang nyata, 

baik dalam pemilihan topic, metode yang di 

gunakan, maupun dalam analisis data. 

Gangguan kesehatan yang mengakibatkan 

gangguan berarti pada perempuan tidak 

mendapat perhatian bila tidak mempengaruhi 

fungsi reproduksinya, misalnya disnenore 

dan osteoporosis. 

b. Perbedaan gender dalam akses terhadap 

pelayanan kesehatan. 

Berbeda dengan Negara maju, kaum 

perempuan di Negara berkembang pada 

umumnya belum dapat memanfaatkan 

pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya.  

Prosrs persalinan yang normal sering di 

jadikan peristiwa medis yang tidak 
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mempertimbangkan kebutuhan perempuan, 

misalnya kebutuhan untuk didampingi oleh 

orang yang terdekat atau mengambil posisi 

yang dirasakan paling nyaman. 

Dalam berbagai aspek ketidak-setaraan 

gender tersebut sering di temukan pula ketidak-

adilan gender, yaitu ketidak-adilan berdasarkan 

norma dan standar yang berlaku, dalam hal 

distribusi manfaat dan tanggung jawab antara 

laki-laki dan perempuan  (dengan pemahaman 

bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai 

perbedaan kebutuhan dan kekuasaan). 

Definisi “keadilan gender dalam kesehatan” 

menurut WHO mengandung 2 aspek: 

a.  Keadilan dalam (status) kesehatan, yaitu 

terciptanya derajat kesehatan yang setinggi 

mungkin ( fisik, psikologi dan social bagi 

setiap warga Negara ). 

b.  Keadilan dalam pelayanan kesehatan, yaitu 

berarti bahwa pelayanan diberikan sesuai 

dengan kebutuhan tampa tergantung pada 

kedudukan social seseorang, dan diberikan 

sebagai respon terhadap harapan yang pantas 

dari masyarakat, dengan penarikan biaya 

pelayanan yang sesuai dengan kemampuan 

bayar seseorang. 

Isu gender adalah suatu kondisi yang 

menunjukan kesenjangan laki-laki dan 

perempuan yaitu adanya kesenjangan antara 

kondisi yang dicita-citakan (normative) dengan 

kondisi sebagaimana adanya (objektif). 

1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Safe 

motherhood) 

Hal-hal yang sering dianggap sebagai isu 

gender sebagai berikut: 

a. Ketidakmampuan perempuan dalam 

mengambil keputusan dalam kaitannya 

dengan kesehatan dirinya, misalnya dalam 

menentukan kapan hamil, dimana akan 

melahirkan dan sebagainya. Hal ini 

berhubungan dengan perempuan yang 

kedudukannya yang lemah dan rendah di 

keluarga dan masyarakat. 

b. Sikap dan perilaku keluarga yang 

cenderung mengutamakan laki-laki, 

contohnya dalam mengkonsumsi makanan 

sehari-hari yang menempatkan bapak atau 

laki-laki pada posisi yang diutamakan dari 

pada ibu dan anak perempuan. Hal ini sangat 

merugikan kesehatan perempuan, terutama 

bila sedang hamil. 

Beban menjemuk pada daerah tertentu 

dimana tuntutan untuk tetap bekerja, 

contohnya seorang ibu hamil tetap dituntut 

untuk tetap bekerja keras seperti pada saat 

ibu tersebut tidak hamil. 

2. Keluarga Berencana 

Hal-hal yang sering di anggap sebagai isu 

gender sebagai berikut: 

a. Kesertaan ber-KB, dari data SDKI tahun 

1997 presentase kesertaan ber-KB, diketahui 

bahwa 98% akseptor KB adalah 

perempuan.partisipasi laki-laki hanya 1,3%. 

Ini nerarti bahwa dalam program KB 

perempuan selalu objek/target sasaran. 

b. Perempuan tidak mempunyai kekuatan 

untuk memutuskan metode kontrasepsi yang 

diinginkan, antara lain karena 

ketergantungan kepada keputusan suami 

(laki-laki lebih dominan), informasi yang 

kurang lengkap dari petugas kesehatan, 

penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang 

tidak memadai di tempat palayanan. 

c. Pengambilan keputusan  partisipasi kaum 

laki-laki dalam program KB sangat kecil dan 

kurang, namun control terhadap perempuan 

dalam hal memutuskan untuk ber-KB sangat 

dominan. 

3. Kesehatan Reproduksi Remaja 

Hal-hal yang sering di anggap sebagai isu 

gender sebagai berikut: 

a. Ketidakadilan dalam mengambil tanggung 

jawab misalnya pada pergaulan yang terlalu 

bebas, remajaputeri selalu menjadi korban 

dan menangguang segala akibatnya 

(misalnya kehamilan yang tidak dikehendaki, 

putus sekolah, kekerasan terhadap 

perempuan, dan sebagainya). 

b. Ketidakadilan dalam aspek hokum, 

misalnya dalam tindakan aborsi illegal, yang 

diancam oleh sanksi dan hukuman adalah 

perempuan yang menginginkan tindakan 

aborsi tersebut, sedangkan laki-laki  yang 

menyebabkan kehamilan tidak tersentuh oleh 

hukum.  

4. Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Hal yang sering dianggap sebagai isu gender 

sebagai berikut: 

a.    Perempuan selalu dijadikan objek 

intervensi dalam program pemberantasan 

IMS, walaupun laki-laki sebagai konsumen 

justru member konstribusi yang cukup besar 

dalam permasalahan tersebut. 
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b.    Setiap upaya mengurangi praktek 

prostitusi, kaum wanita sebagai penjaja seks 

komersial selalu menjadi objek dan tudingan 

sumber permasalahan, sementara kaum laki-

laki yang mungkin menjadi sumber 

penularan tidak pernah di intervensi dan 

dikoreksi. 

c.    Perempuan (istri) tidak kuasa 

menawarkan kondom jika suami terserang 

IMS. 

 

Salah satu indikator pelayanan kesehatan 

terhadap wanita pada usia produktif adalah 

dengan mencermati angka kematian ibu (AKI). 

Menurut Survey Demografi Kesehatan 

Indonesia (SKDI) 2002/2003, angka kematian 

ibu (AKI) sebesar 307 tiap 100.000 kelahiran 

hidup. Pada tahun 2007 AKI turun menjadi 228 

tiap 100.000 kelahiran hidup, angka ini masih 

tinggi bila dibandingkan dengan Negara-negara 

di Asia Tenggara.  Hal ini berarti bahwa di 

Indonesia seorang wanita masih perlu 

diperhatikan dalam pelayanan kesehatan 

terutama pada wanita pasangan usia subur 

(PUS). 

Untuk menekan Angka Kematian Ibu dan 

meningkatkan pelayanan kesehatan wanita, 

pemerintah Indonesia mengkampanyekan 

program suami siaga yang dimulai pada tahun 

1999-2000 yang bertujuan untuk meningkatkan 

peran suami dalam program Making Pregnancy 

Safer.Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterlibatan dan 

partisipasi suami terhadap pelayanan kesehatan 

ibu dan bayi baru lahir (Depkes 2001). 

Dukungan suami dan keluarga dalam 

perawatan ibu hamil juga diharapkan dapat 

menurunkan resiko terjadinya komplikasi 

kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang 

dapat dialami oleh semua ibu hamil. Jika suami 

dan keluarga mengetahui dan menyadari 

kebutuhan perawatan ibu hamil, maka mereka 

akan berupaya melakukan hal yang benar dan 

tepat dalam menangani komplikasi, termasuk 

membawa pada pelayanan kesehatan yang 

berkualitas  dengan mendukung serta 

berpartisipasi dalam program Suami atau ayah 

siaga 

 

 

 

 

Pengertian Suami atau Ayah Siaga 

- Siap, suami hendaknya waspada dan 

bertindak atau mengantisipasi jika melihat tanda 

bahaya kehamilan. 

- Antar, suami hendaknya merencanakan 

angkutan dan menyediakan donor darah jika 

diperlukan. 

- Jaga, suami hendaknya mendampingi istri 

selama proses dan selesai persalinan. 

Suami siaga merupakan bentuk 

pendampingan yang diberikan kepada ibu, 

karena salah satu orang terdekat ibu adalah 

suami. Program suami siaga (Suami Siap Antar 

Jaga) dikembangkan untuk mendukung 

program GSI. Suami menyiapkan biaya 

pemeriksaan dan persalinan, siap mengantar 

istri ke tempat pemeriksaan dan melahirkan, 

serta siap menjaga dan menunggu istri 

melahirkan. 

Suami atau ayah siaga adalah suami yang 

siap menjaga istrinya yang sedang hamil, 

menyediakan tabungan bersalin, serta 

memberikan kewenangan untuk menggunakan-

nya apabila terjadi masalah kehamilan. Suami 

siaga mempunyai jaringan dengan tetangga 

potensial yang mampu mengatasi masalah 

kegawatdaruratan kebidanan. Suami siaga juga 

memiliki pengetahuan tentang tanda bahaya 

kehamilan, persalinan, nifas dan mengutamakan 

keselamatan istri. 

Dalam konsep suami siaga, seorang suami 

dengan istri yang sedang hamil diharapkan siap 

mewaspadai setiap risiko kehamilan yang 

muncul, menjaga agar istri tidak melakukan hal-

hal yang mengganggu kesehatan dan 

kehamilannya, serta segera mengantar ke 

rujukan terdekat bila ada tanda-tanda 

komplikasi kehamilan. Jika peran SIAGA ini 

dijalankan, diharapkan keterlambatan yang 

kerap menjadi penyebab kematian ibu 

melahirkan tidak terjadi. Keterlambatan yang 

dimaksud mencakup terlambat mengetahui 

kelainan kehamilan dan persalinan, terlambat 

memutuskan untuk segera ke fasilitas pelayanan 

kesehatan, terlambat menerima perawatan yang 

tepat. 

Budaya Di berbagai wilayah di Indonesia 

terutama dalam masyarakat yang masih 

memegang teguh budaya tradisional 

(patrilineal), misalnya budaya jawa, meng-

anggap istri adalah konco wingking (teman di 

belakang) yang artinya derajat kaum lelaki lebih 
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tinggi dibandingkan dengan kaum perempuan, 

tugas perempuan hanyalah melayani kebutuhan 

dan keinginan suami saja. Anggapan seperti ini 

memengaruhi perlakuan suami terhadap 

kesehatan reproduksi perempuan. Suami lebih 

dominan dalam mengambil keputusan dan tidak 

bertanggung jawab dalam beberapa hal seperti 

ber-KB serta adanya perbedaan kualitas dan 

kuantitas makanan suami yang biasanya lebih 

baik dibandingkan istri dan anaknya karena 

beranggapan bahwa suami adalah pencari 

nafkah dan sebagai kepala rumah tangga 

sehingga asupan zat gizi untuk ibu yang sedang 

hamil, menyusui, dan anak menjadi berkurang. 

Dukungan dan peran serta suami dalam masa 

kehamilan terbukti meningkatkan kesiapan ibu 

hamil dalam menghadapi proses persalinan, 

bahkan jaga produksi ASI. Keterlibatan suami 

sejak awal kehamilan, sudah pasti akan 

mempermudah dan meringankan pasangan 

dalam menjalani dan mengatasi berbagai 

perubahan yang terjadi pada tubuhnya akibat 

hadirnya sesosok ”manusia mungil” didalam 

perutnya. Bahkan, keikutsertaan suami secara 

aktif dalam masa kehamilan, menurut sebuah 

penelitian yang dimuat dalam artikel berjudul 

”What Your Parthner Might Need From You 

During Pregnancy” terbitan Allina Hospitals & 

Clinics (tahun 2001), Amerika Serikat, 

keberhasilan istri dalam mencukupi kebutuhan 

ASI untuk si bayi kelak sangat ditentukan oleh 

seberapa besar peran dan keterlibatan suami 

dalam masa-masa kehamilan. 

Peran suami sebagai ayah merupakan faktor 

penting untuk mencegah terjadinya 4 terlambat 

yaitu terlambat mengenali keadaan kegawatan 

kehamilan, terlambat memutuskan dirujuk ke 

fasilitas kesehatan, terlambat mencapai fasilitas 

kesehatan serta terlambat mendapatkan 

pelayanan fasilitas kesehatan. Dan suami 

sebagai ayah yang siaga merupakan bentuk 

pendampingan yang diberikan kepada ibu, 

karena salah satu orang terdekat ibu adalah 

suami. Siaga artinya suami hendaknya siap dan 

waspada dan bertindak saat melihat tanda 

bahaya kehamilan dan hal ini biasa berjalan 

dengan baik jika suami memiliki pengetahuan 

yang baik tentang bahaya kehamilan. Antar 

berarti suami harus merencanakan angkutan 

baik untuk pemeriksaan antenatal maupun saat 

persalinan berlangsung, sedangkan jaga berarti 

suami hendaknya selalu menjaga kondisi 

kesehatan istrinya. 

 

PENUTUP 

 

Dukungan keluarga merupakan salah satu 

faktor yang turut berperan penting dalam 

menentukan status kesehatan ibu. Dalam hal ini 

partisipasi laki-laki atau suami terhadap 

kesehatan reproduksi dalam dekade terakhir ini 

sudah mulai dipromosikan sebagai strategi baru 

yang menjanjikan dalam meningkatkan 

kesehatan ibu dan bayinya. 

Salah satu metode perawatan yang berpusat 

pada keluarga saat ini adalah 

mempropagandakan program gerakan 

partisipatif penyelamat ibu hamil, menyusui dan 

bayi, yaitu program “Suami Siaga” yang 

dikembangkan untuk mendukung program GSI 

(Gerakan Sayang Ibu). 

Suami siaga merupakan bentuk 

pendampingan yang diberikan kepada ibu, 

karena salah satu orang terdekat ibu adalah 

suami. Program suami siaga (Suami Siap Antar 

Jaga) dikembangkan untuk mendukung 

program GSI. Suami menyiapkan biaya 

pemeriksaan dan persalinan, siap mengantar 

istri ke tempat pemeriksaan dan melahirkan, 

serta siap menjaga dan menunggu istri 

melahirkan. 

Suami siaga adalah suami yang siap menjaga 

istrinya yang sedang hamil, menyediakan 

tabungan bersalin, serta memberikan 

kewenangan untuk menggunakannya apabil 

terjadi masalah kehamilan. Suami siaga 

mempunyai jaringan dengan tetangga potensial 

yang mampu mengatasi masalah 

kegawatdaruratan kebidanan. Suami siaga juga 

memiliki pengetahuan tentang tanda bahaya 

kehamilan, persalinan, nifas dan mengutamakan 

keselamatan istri. 

 

SARAN 

 

Untuk tercapainya diskriminasi gender, 

mayarakat dapat lebih menerima dan terbuka 

dengan adanya gender. masyarakat dapat 

memahami idenya dan dapat memberikan 

dukungan yang dibutuhkan. Seorang ayah dan 

ibu harus memberikan contoh yang baik pada 

anaknya agar anak memiliki etika yang baik. 

Orang tua harus pandai memilihkan pendidikan 
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yang tepat untuk anaknya Memberikan 

kesadaran pada anak akan pentingnya beretka 

baik dalam hubungan berinteraksi social. 
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PENTINGNYA MEMBANGUN PENDIDIKAN KARAKTER 

BAGI BANGSA INDONESIA 

MASA KINI DAN MASA DEPAN 
 

Widayati 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang 

widayati29@ymail.com 

 
Abstrak: Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Lebih lanjut dijelaskan pendidikan 

karakter memiliki essensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan 

pendidikan akhlak. Tujuannya membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia 

yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.. Adapun kriteria manusia 

yang baik, warga masyarakat yang baik dan warga negara yang baik bagi suatu 

masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak 

dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Hakekat dari pendidikan 

karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni 

pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri 

dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Pendidikan karakter tidak akan 

berhasil tanpa nilai moral yang menjadi basis pendidikan nilai. Dasar filosofi 

implementasi pendidikan karakkter bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena 

nilai yang terkandung didalam Pancasila telah jelas dan tegas. Dengan pendidikan 

karakter bangsa Indonesia menjemput Indonesia masa kini dan masa depan yang 

maju dan sejahtera. 

 

Kata kunci: pendidikan karakter, masa kini dan masa depan 

 

PENDAHULUAN 

  

Pendidikan dan pembinaan karakter bangsa 

memiliki andil yang besar untuk memajukan 

peradapan bangsa agar menjadi bangsa yang 

semakin terdepan dengan sumber daya manusia 

yang berilmu, berwawasan dan berkarakter. 

Dalam hal pembinaan karakter bangsa ada tiga 

tujuan yang harus kita kedepankan yaitu, (1) 

Untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri 

bangsa; (2) Untuk menjaga keutuhan Negara 

Republik Indonesia; (3) Untuk membentuk 

manusia dan masyarakat Indonesia yang 

berakhlak mulia dan bermartabat.  

Ketika bangsa Indonesia bersepakat untuk 

memproklamasikan  kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945, para bapak 

pendiri bangsa (The Founding Father) 

menyadari  bahwa paling tidak ada tiga 

tantangan yang harus dihadapi. Pertama, adalah 

mendirikan Negara yang  bersatu dan berdaulat, 

Kedua, adalah membangun bangsa. Ketiga, 

membangun karakter. Ketiga hal tersebut secara 

jelas tampak dalam konsep negara bangsa 

(nation-state) dan pembangunan karakter 

bangsa.(nation and character building).  

Presiden pertama Republik Indonesia Ir. 

Soekarno menegaskan” Bangsa ini harus 

dibangun dengan mendahulukan pembangunan  

karakter (character building). Karena 

character building inilah yang akan membuat 

Indonesia  menjadi bangsa yang besar, maju, 

dan jaya serta bermartabat. (Samani. M,2012) 

Di Indonesia pendidikan karakter saat ini 

memang dirasakan mendesak. Gambaran 

situasi masyarakat bahkan dunia pendidikan di 

Indonesia menjadi motivasi pokok 

(maintreming) implementasi pendidikan 

karakter di Indonesia. Pendidikan Karakter di 

Indonesia amat perlu pengembangannya 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi 

Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradapan  bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

mailto:widayati29@ymail.com
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menjadi manusia yang beriman, bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa 

pendidikan disetiap jenjang harus 

diselenggarakan secara sistematis guna 

mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan 

dengan pembentukan karakter peserta didik, 

sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral 

sopan santun dan berinteraksi dengan 

masyarakat. 

Mencermati fungsi pendidikan nasional, 

yakni mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak dan peradapan bangsa 

seharusnya memberikan pencerahan yang 

memadahi bahwa pendidikan harus berdampak 

pada watak manusia/bangsa Indonesia. Fungsi 

ini amat berat untuk dipikul oleh pendidikan 

nasional, terutama apabila dikaitkan dengan 

siapa yang bertanggungjawab untuk 

keberlangsungan fungsi ini. 

“Mengembangkan kemampuan” dapat 

dipahami bahwa pendidikan nasional menganut 

aliran konstruktivisme, yang mempercayai 

bahwa peserta didik adalah manusia yang 

potensial dan dapat dikembangkan secara 

optimal melalui  proses pendidikan. 

Dalam konteks pendidikan karakter, kami 

melihat bahwa kemampuan yang harus 

dikembangkan pada peserta didik melalui 

persekolahan adalah berbagai kemampuan yang 

akan menjadikan manusia sebagai makhluk  

yang berketuhanan. Kemampuan yang perlu 

dikembangkan adalah kemampuan mengabdi  

kepada Tuhan Yang Maha Esa  

Menurut Brooks dan Gooble (dalam 

Elmubarok, 2008), dalam menjalankan 

pendidikan karakter terdapat elemen penting 

yang harus diperhatikan, yaitu prinsip, proses, 

dan prakteknya dalam pengajaran.  Dalam 

menjalankan prinsip itu maka nilai-nilai yang 

diajarkan harus termanifestasikan dalam 

kurikulum sehingga semua siswa dalam sekolah 

faham benar tentang nilai-nilai tersebut dan 

mampu menterjemahkannya dalam perilaku 

nyata.  

Kaitan dengan hal tersebut etika, moral 

bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam 

dengan menampilkan kembali sikap jujur, 

saling peduli, saling memahami, saling 

menghormati, saling menghargai, saling 

mencintai, dan tolong-menolong diantara 

sesama manusia dan anak bangsa. Mengingat 

moral adalah sesuatu yang bersifat abstrak, 

maka nilai-nilai moral kebaikan harus 

diajarkan pada generasi muda ini. Norma 

moral ini disebut juga norma kesusilaan atau 

etika atau budi pekerti. Norma moral atau etik 

adalah norma yang paling dasar. Norma moral 

menentukan bagaimana kita menilai 

seseorang. Sanksi atas pelanggaran norma 

moral berasal dari diri sendiri. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pengertian Pendidikan Krakter 

Pendidikan karakter merupakan sebuah 

istilah yang semakin hari semakin 

mendapatkan pengakuan dari masyarakat 

Indonesia saat ini. Istilah pendidikan karakter 

masih jarang didefinisikan oleh banyak 

kalangan. Kajian secara teoritis terhadap 

pendidikan karakter bahkan salah-salah dapat 

menyebabkan salah tafsir tentang makna 

pendidikan karakter. Beberapa masalah 

ketidaktepatan makna yang beredar di 

masyarakat, mengenai pendidikan karakter  

diidentifikasi, sebagai berikut. (1) Pendidikan 

karakter sama dengan mata pelajaran agama 

dan PKn; (2) Pendidikan karakter sama dengan 

mata pelajaran budipekerti; (3) Pendidikan 

karakter sama dengan pendidikan yang 

menjadi tanggung jawab keluarga bukan 

tanggung jawab sekolah, dll.  Berbagai makna 

yang kurang tepat tentang pendidikan karakter 

itu bermunculan dan menempati pemikiran 

banyak orang tua, guru dan masyarakat umum. 

 Menurut Ratna Megawangi (2004:95) 

dalam Kesuma (2011), pendidikan karakter : 

“Sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar 

dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif pada lingkungannya. 

 Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 Tahun2003 Bab 2 Pasal 3: 

Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban  bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan  

kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 
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menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa  

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia 

sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serat 

bertanggung jawab. (Kesuma, 2011) 

Menurut Ali Ibrahim Akbar (2009) dalam 

Aqib. Z, (2011), praktek pendidikan di 

Indonesia cenderung lebih berorientasi pada 

pendidikan berbasis hand skill (keterampilan 

teknis) yang lebih bersifat mengembangkan 

intelegence quotient (IQ), namun kurang 

mengembangkan kemampuan soft skill 

(interaksi sosial). Pembelajaran diberbagai 

sekolah bahkan perguruan tinggi lebih 

menekankan  pada perolehan nilai hasil ulangan 

atau ujian. 

Seiring perkembangan reformasi, pendidikan 

yang hanya berbasiskan hard skill, yaitu 

menghasilkan lulusan yang hanya memiliki 

prestasi akademik, harus  mulai dibenahi. 

Sekarang pembelajaran juga harus berbasis 

pada pengembangan soft skill (interaksi sosial) 

sebab ini sangat penting dalam pembentukan 

karakter anak bangsa, sehingga mampu 

bersaing, beretika, bermoral, sopan, santun, 

disiplin dan berinteraksi dengan masyarakat. 

pendidikan soft skill (interaksi sosial) bertumpu 

pada pembinaan mentalitas agar peserta didik 

dapat menyesuaikan diri dengan realita 

kehidupan. Kesuksesan seseorang  tidak 

ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

keterampilan teknis, (hard skill) saja, tetapi juga 

oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain 

(soft skill) (Aqim.Z, 2011) 

Dalam penerapannya soft skill  tidaklah 

mudah, sebab banyak tenaga pendidik tidak 

memahami maksud dari soft skill dan cara 

penerapannya. Soft skill merupakan bagian 

keterampilan seseorang yang lebih bersifat pada 

kehalusan perasaan seseorang terhadap 

lingkungan disekitarnya. Akibat yang bisa 

dirasakan adalah perilaku sopan, disiplin, 

keteguhan hati, kemampuan kerja sama dan 

lainnya. Keabstrakan kondisi tersebut 

mengakibatkan soft skill tidak mampu 

dievaluasi secara tekstual karena indikator-

indikator soft skill lebih mengarah kepada 

proses eksistensi seseorang dalam 

kehidupannya. Pengembangan soft skill  yang 

dimiliki oleh setiap orang tidak sama  sehingga 

tingkatan soft skill yang dimiliki masing-masing 

individu berbeda tergantung pada nilai-nilai 

yang dikembangkan dan harus berorientasi 

pada Pancasila. 

Untuk mewujudkan karakter-karakter itu 

tidaklah mudah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan  bahwa keberhasilan  pendidikan 

karakter ditentukan oleh konsistensi perilaku 

seseorang yang sesuai apa yang diucapkan dan 

harus didasari atas ilmu dan pengetahuan dari 

sumber-sumber nilai yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

Pendidikan Karakter Bukan Hal Baru 

Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar 

Dewantara menyatakan  bahwa pendidikan 

berarti daya upaya untuk memajukan 

pertumbuhan nilai moral merupakan upaya 

menumbuhkan budi pekerti (karakter), pikiran 

(intellect)  dan tumbuh pada anak. Ketiganya 

tidak boleh dipisahhan agar anak dapat tumbuh 

dengan sempurna. Jadi menurut  Ki Hajar 

Dewantara, pendidikan karakter merupakan 

bagian penting yang tidak boleh dipisahkan 

dalam isi pendidikan kita (Elmubarok. Z, 

2007). 

Berkaitan dengan dirasakan semakin 

mendesaknya implementasi pendidikan 

karakter di Indonesia tersebut, Pusat 

Kurikulum Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Pendidikan 

Nasional dalam publikasinya berjudul 

Pedoman Pelaksanaan pendidikan Karakter 

(2011) menyatakan sebagai berikut.  

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, 

berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, , 

berkembang dinamis, berorientasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semuanya 

dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.  

Karakter berasal dari bahasa yunani yang 

berarti “to mark”atau menandai dan 

memfokuskan bagaimana mengaplikasikan 

nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, 

kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya 

dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya , 

seseorang yang perilakunya sesuai dengan 

kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia 

(Aqim.Z, 2011)   

Karakter mulia berarti individu memiliki 

pengetahuan tentang potensi dirinya, yang 
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ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, 

percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, 

kreatif dan inovatif, jujur, bertanggung jawab 

disiplin, terbuka, unggul. Individu juga 

memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik. 

Karakteristik adalah realisasi perkembangan 

positif sebagai individu (intelektual, emosional, 

sosial, etika, dan perilaku).  

Individu yang berkarakter baik atau unggul 

adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-

hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, diri-Nya, sesama, lingkungan, bangsa dan 

Negara serta dunia internasional pada umumnya 

dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan ) 

dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi 

dan motivasinya. 

 

Pendidikan  Nilai  Dalam  Pendidikan 

Karakter 

Pengertian ini perlu kita kaji  dan telaah 

terlebih dahulu sebagai suatu kesepakatan dan 

landasan kerja. Nilai (value). Dan sejenisnya 

merupakan wujud daripada affektif. (Affectif 

domain), serta berada dalam diri seseorang. Dan 

secara utuh, bulat merupakan suatu sistem, 

dimana aneka jenis nilai (nilai keagamaan, 

sosial budaya, ekonomi, etik, etis, dll) terpadu 

jalin menjalin serta saling meradiasi. Sistem 

nilai ini sangat dominan/kuat menentukan 

perilaku dan kepribadian seseorang. Sangat 

berpengaruh karena  merupakan pegangan 

seseorang. (Djahiri.A.K, 1985). 

Bentuk wujud lain dari pada ranah affektif 

ini adalah sikap/ nilai (penampilan 

kecenderungan akan sesuatu), penghayatan, 

citra, rasa, cita emosi, feling, kemauan, dan 

keyakinan sebagai tingkat tertinggi dan paling 

mantap. Karena hal-hal tersebut  merupakan 

yang abstrak berada pada diri ,seseorang maka 

yang kita kaji hanya indikator-indikatornya 

saja. 

Dalam pendidikan karakter Lickona (1992) 

dalam Elmubarok, (2008) menekankan 

pentingnya tiga komponen karakter yang baik 

(components of good character), yaitu (1) 

moral knowing atau pengetahuan tentang moral, 

(2) moral felling perasaan tentang moral, (3) 

moral action atau perbuatan bermoral. 

Moral Knowing, terdapat enam hal yang 

menjadi tujuannya: a) moral awareness, b) 

knowing moral value, c). perspektif taking, d) 

moral reasoning, e) decision making, dan f) 

self knowledge.  

Moral Feeling, terdapat 6 hak merupakan 

aspek dari emosi yang harus dirasakan oleh 

seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, 

yakni: a) conscience, b) self esteem, c) 

empathy, d). loving the good, e) self control, 

dan f)humility.  

Moral Action, yaitu perbuatan/tindakan 

moral ini merupakan hasil dari dua komponen 

karakter lainnya.Untuk memahami apa yang 

mendorong seseorang dalam perbuatan yang 

baik (act morally), maka harus dilihat  tiga 

aspek lain dari karakter yaitu: (1) kompetensi 

(competence), (2) keinginnan (will), dan  (3) 

kebiasaan (habit). Dengan demikian 

pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa 

nilai moral yang menjadi  basis pendidikan 

nilai. 

Beberapa pengertian nilai didefinisikan 

sebagai berikut. Nilai adalah sesuatu yang 

berharga, baik, dan berguna bagi manusia. 

Nilai adalah suatu penetapan atau suatu 

kualitas yang menyangkut jenis dan minat. 

Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu 

kualitas terhadap sesuatu hal yang dapat 

menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, 

karena suatu itu: (1) Berguna (useful); (2) 

Keyakinan (belief); (3) Memuaskan 

(satisfying); (4) Menarik (interesting); (5) 

Menguntungkan (profitable); (6) 

Menyenangkan (pleasant). 

Ciri-ciri dari nilai adalah sebagai berikut. 

Suatu realitas abstrak; Bersifat normative; 

Sebagai motivator (daya dorong) manusia 

bertindak. Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah 

ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui 

indra, yang dapat ditangkap adalah obyek yang 

memiliki nilai. Dengan demikian pendidikan 

karakter tidak akan berhasil tanpa nilai moral 

yang menjadi basis pendidikan nilai. 

Pendidikan karakter merupakan sebuah 

istilah yang semakin hari semakin 

mendapatkan pengakuan dari masyarakat 

Indonesia saat ini. Terlebih dengan 

dirasakannya berbagai ketimpangan hasil 

pendidikan dilihat dari perilaku lulusan 

pendidikan formal saat ini. Berbagai makna 

yang kurang tepat tentang pendidikan karakter 

itu bermunculan dan menempati pemikiran 

banyak orang tua, guru, dan masyarakat 

umum. 
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 Menurut Ratna Megawangi (2004) dalam 

Elmubarok.Z,(2008) , Pendidikan karakter 

“sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar 

dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungannya”.  

Ratna Megawangi (2004)  sebagai pencetus 

pendidikan karakter di Indonesia telah 

menyusun karakter mulia yang selayaknya  

diajarkan kepada anak, yang kemudian disebut 

sebagai  9 (Sembilan) pilar, yaitu: 1) Cinta 

Tuhan dan kebenaran ( Love Allah, trust, 

reverence, loyalty), 2) Tanggungjawab, 

kedisiplinan, kemandirian ( responsibility, 

excellence, self reliance, discipline, 

orderliness), 3) Amanah ( trustworthiness, 

reliability, honesty), 4) Hormat dan santun 

(respect, courtesy, obedience), 5) Kasih sayang, 

kepedulian, dan kerja sama ( love, compassion, 

caring, empathy, generousity, moderation, 

cooperation), 6) Percaya diri, kreatif, dan 

pantang menyerah ( confidence, assertiveness, 

creativity,  resourcefulness,  courage, 

determination, and enthusiasm), 7) Keadilan 

dan kepemimpinan (justice, fairness, mercy, 

leadership), 8) Baik dan rendah hati (kindness, 

friendliness, humility, modesty), 9) Toleransi 

dan cinta damai (tolerance, flexibility, 

peacefulness, unity).(Elmubarok. Z, 2008) 

Menurut Berkowitz, 2008 (dalam 

Elmubarok,2008), sebagai dampak pelaksanaan 

pendidikan karakter yang efektif adalah sebagai 

berikut. (1) Perbaikan iklim sekolah termasuk 

iklim pembelajaran, (2) Para siswa dan para staf 

menganggap sekolah sebagai tempat yang 

peduli, aman dan cocok bagi anak, 3) Para 

siswa berperilaku lebih santun dan pantas 4) 

Tindakan –tindakan yang tidak terpuji menurun 

secara drastis, 5) Motivasi akademik serta skor 

prestasi siswa secara signifikan termasuk 

perolehan skor pada test standar, 6) Para siswa 

meningkatkan keterampilan mereka dalam 

pemecahan masalah serta secara menakjubkan 

mampu mengembangkan kompetensi 

emosionalnya. 

Sehubungan hal-hal tersebut penerapan 

pendidikan karakter akan menjadi terang jika 

melalui jenjang pendidikan dan akan membawa 

bangsa lebih maju dan serta bermartabat. 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional,  

pendidikan karakter harus meliputi dan 

berlangsung pada: 

(1) Pendididkan Formal 

Pendidikan karakter pada pendidikan 

formal berlangsung pada lembaga 

pendidika  TK/RA, SD/MI. SMP/MTs,  

SMA/MA,  SMA/MAK dan perguruan 

tinggi melalui pembelajaran, kegiatan 

kokurikuler,  dan atau ekstra ko kulikuler. 

(2)  Pendidikan Nonformal 

Dalam pendidikan nonformal pendidikan 

karakter berlangsung pada lembaga 

kursus, pendidikan kesetaraan, 

pendidikankeaksaraan dan melalui 

pendidikan nonformal lain. 

(3)  Pendidikan Informal pendidikan karakter 

berlangsung dalam keluarga. 

 

Dasar Filosofi  Implementasi Pendidikan 

Karakter 

Hal penting yang harus disepakati secara 

nasional adalah apa dasar filosofi bagi 

implementasi pendidikan karakter di 

Indonesia. Merujuk pada kesepakatan  para 

pembentuk negara , kita saat mendirikan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka 

jelas dasar filosofinya tentu asas Dasar Negara 

kita Pancasila, karena disitulah bangsa 

Indonesia menemukan jati diri kedepan dan 

mengimplementasikan nilai- nilai Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Kita ingin membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya yang ber- Pancasila. Dalam kaitan 

ini, menurut Sudarsono (2010) dalam 

Samani.M (2012), Pancasila harus disepakati  

menjadi: (1) dasar negara, (2) pandangan 

hidup  bangsa, (3) jiwa bangsa, (4) kepribadian 

bangsa, (5) perjanjian luhur bangsa, (6) asas 

kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan 

bernegara pengamalan pembangunan bangsa, 

(7) jati diri bangsa. 

Dengan demikian kita harus tegas menolak 

adanya anggapan yang marak berkembang 

bahwa Pancasila sudah tidak relevan. Padahal 

sudah jelas dan tegas bahwa ideologi bangsa 

Indonesia adalah Pancasila. Pancasila itu 

sendiri telah terpatri dalam kalbu dan mengalir 

dalam darah setiap anak bangsa, karena digali 

dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. 

Karakter adalah sesuatu yang sangat 

penting dan vital bagi tercapainya tujuan 

hidup. Karakter merupakan dorongan pilihan 
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untuk menentukan yang terbaik dalam hidup. 

Sebagai bangsa Indonesia setiap dorongan 

pilihan itu harus dilandasi nilai-nilai Pancasila. 

Untuk tetap menegakkan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, maka kesadaran untuk 

menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika 

merupakan Conditio Sine Quanon, syarat 

mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, 

karena pilihan lainnya adalah runtuhnya Negara 

Indonesia ini. Dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, tidak akan ada “Proklamasi“ yang 

kedua, tetap tanggal 17 Agustus 1945. 

Karakter yang berlandaskan falsafah 

Pancasila maknanya adalah setiap aspek 

karakter harus dijiwai oleh kelima sila Pancasila 

secara utuh dan komperhenship, adalah sebagai 

berikut: 

(1) Bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha 

Esa, 

Merupakan bentuk kesadaran dan  perilaku 

iman dan takwa serta  akhlak mulia sebagai 

karakteristik pribadi bangsa Indonesia. 

Dalam kaitan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, manusia Indonesia adalah manusia 

yang taat menjalankan kewajiban 

agamanya masing-masing, berlaku sabar 

atas segala ketentuan –Nya, ikhlas dalam 

beramal, tawakal dan senantiasa bersyukur 

atas apapun yang dikaruniakan Tuhan 

kepadanya. 

(2) Bangsa yang menjunjung tinggi  

Kemanusiaan yang adil dan beradap. 

Diwujudkan dalam perilaku hormat 

menghormati antar warga dalam 

masyarakat, sehingga timbul suasana 

kewarganegaraan yang saling bertanggung 

jawab. 

(3) Bangsa yang mengedepankan Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa. 

Memiliki komitment dan perilaku yang 

selalu mengutamakan persatuan dan 

kesatuan Indonesia diatas kepentingan 

pribadi, kelompok dan golongan. Karakter 

kebangsaan seseorang tercermin dalam 

sikap menempatkan persatuan, kesatuan, 

kepentingan dan keselamatan bangsa diatas 

kepentingan pribadi atau golongan. 

(4) Bangsa Yang Demokratis Yang 

Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

 Bangsa ini merupakan bangsa yang 

demokratis yang tercermin dari sikap dan 

perilakunya yang senantiasa dilandasi 

nilai dan semangat kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/ perwakilan, 

menghargai pendapat orang lain. Berani 

mengambil keputuisan yang secara moral 

harus dapat dipertanggung jawabkan 

secara moral. 

(5) Bangsa yang Mengedepankan keadilan 

dan Kesejahteraan. 

Memiliki komitmen dan sikap untuk 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan 

rakyat dan seluruh rakyat Indonesia. 

Karakter berkeadilan sosial tercermin 

dalam perbuatan menjaga adanya 

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong 

royongan. 

 

Karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila 

Pancasila, yang dikembangkan dari buku 

Desain Induk pembangunan Karakter Bangsa 

tahun 2010-2025 ( Pemerintah Republik 

Indonesia, 2010), antara lain dapat 

dikemukakan sebagai berikut. (a) Karakter 

yang bersumber dari olah hati, antara lain 

beriman dan bertaqwa, bersyukur, jujur,  

amanah, adil, tertib, sabar, disiplin, taat, 

aturan, bertanggungjawab, berjiwa patriotik. 

(b) Karakter yang bersumber dari olah pikir, 

antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, 

produktif. (c) Karakter yang bersumber dari 

kinestika /olahraga antara lain bersih, sehat, 

andal, gigih, tangguh. (4) Karakter yang 

bersumber dari olah rasa antara lain 

kemanusiaan, saling menghargai, mengasihi, 

ramah, hormat, toleransi, nasionalis, gotong 

royong. 

Manusia Indonesia yang terbentuk melalui 

pendidikan karakter yang berkelanjutan mulai 

dari TK sampai ke Perguruan Tinggi 

selayaknya mampu mewujudkan keterpaduan 

nilai karakter yang terkandung dalam  prinsip 

empat olah tersebut. Landasan  yuridis formal 

bagi implementasi pendidikan karakter di 

Indonesia tentu saja Konstitusi Nasional UUD 

1945. Nilai-nilai universal yang terdapat dalam 

Pembukaan harus dipertahankan menjadi 

norma konstutusional bagi Negara kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dengan demikian pentingnya Pancasila 

sebagai dasar filosofi Pendidikan karakter 

harus tetap dipertahankan, karena  
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implementasinya pada pembangunan karakter 

bangsa yang akan membuat Indonesia menjadi 

bangsa yang besar, maju dan jaya serta 

bermartabat. 

 

Pendidikan Karakter Bagi Bangsa Indonesia 

Bangsa Indonesia yang telah 

memproklamasikan kemerdekaannya sejal 17 

Agustus 1945 memiliki kondisi yang unik 

dilihat dari perkembangannya sampai saat ini. 

Kurang lebih sudah  kurang lebih 70 tahun 

rakyat Indonesia  menjalani kehidupan 

berbangsa dan bernegara secara merdeka yang 

diakui oleh negara-negara didunia. Keunikan ini 

tidak saja dilihat dari keberagaman komponen 

dan kekayaan yang dimiliki bangsa ini, tetapi 

juga dilihat dari kondisi yang dialami bangsa 

Indonesia saat ini. 

Sejenak kita renungkan melihat beberapa 

kondisi tentang apa yang salah dengan bangsa 

ini ? adalah sebagai berikut. (a) kondisi moral/ 

akhlak generasi muda yang rusak/hancur. Hal 

ini ditandai dengan maraknya seks bebas 

dikalangan remaja yang bebas, peredaran 

narkoba dikalangan remaja, tawuran remaja, 

peredaran foto dan video porno pada kalangan 

pelajar dan lain-lain. (b) Pengangguran terdidik. 

(c) Rusaknya moral bangsa dan menjadi akut. 

(d) Bencana alam yang sering/terus berulang  

dialami oleh bangsa Indonesia ( dapat diduga  

sebagai azab atau bodohnya bangsa ini dalam 

memecahkan masalah lingkungan, seperti 

banjir, tanah longsor dan kebakaran). (e) 

Kemiskinan yang mencapai 40 juta dan terus 

bertambah. (f) Daya kompetitif yang rendah. (g) 

Inefisiensi pembiayaan pendidikan dapat 

diidentifikasikan sangat rendah. 

Fenomena nyata yang dialami dan terjadi 

pada bangsa ini sebagai tergambar tersebut 

menunjukkan bahwa “bangsa ini sungguh unik” 

. Pandangan keunikan ini harus mengarahkan 

pandangan dan pikiran kita untuk menelaah 

lebih jauh mengenai apa penyebabnya, 

bagaimana memecahkannya dan bagaimana 

bangsa ini dibangun untuk masa depan yang 

lebih baik, serta sukses di dunia dan bahagia di 

akhirat. 

Pembentukan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia bukan suatu kebetulan, tetapi 

berdasarkan pada cita-cita luhur bangsa 

Indonesia yang  dapat kita lihat secara nyata 

dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan yang 

dideklarasikan pada tanggalm17 Agustus 1945 

oleh Soekarno dan Mohamad  Hatta dan juga 

dapat dilihat pada UUD Negara RI Tahun 

1945. 

Sehubungan dengan pernyataan tersebut 

karakter yang diperlukan bangsa Indonesia 

adalah karakter yang berasal dari nilai tentang 

sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam 

bentuk perilaku itulah yang disebut karakter. 

Jadi karakter melekat dengan nilai dari 

perilaku tersebut. Karenanya tidak ada 

perilaku anak yang tidak bebas dari nilai. 

Hanya barangkali sejauh mana kita mamahami 

nilai-nilai yang terkandung dalam perilaku. 

Beberapa nilai dapat kita identifikasi 

sebagai nilai yang penting bagi kehidupan 

bangsa baik saat ini maupun dimasa yang akan 

datang, baik untuk dirinya maupun untuk 

kebaikan lingkungan hidup di saat ini dan 

dimasa yang akan datang. 

Dalam referensi Islam, nilai yang sangat 

terkenal dan melekat yang mencerminkan 

akhlak/perilaku yang luar biasa tercemin pada 

nabi Muhamad SAW,yaitu: (1) sidik, (2) 

amanah, (3) fatonah, (4) tablig. (Kesuma.D, 

2011). Tentu dipahami bahwa empat nilai ini 

merupakan esensi, bukan seluruhnya. Karena 

Nabi Muhammad S.AW juga terkenal dengan 

karakter kesabarannya, ketangguhannya, dan 

berbagai karakter lain. 

Sidik yang berarti benar, mencerminkan 

bahwa Rasulullah berkomitmen pada 

kebenaran, selalu berkata dan berbuat benar 

dan berjuang untuk menegakkan kebenaran. 

Amanah yang berarti jujur atau terpercaya, 

mencerminkan bahwa apa yang dikatakan dan 

apa yang dilakukan Rasulullah dapat dipercaya 

oleh siapapun, baik oleh kaum muslimim 

maupaun non muslim. Fatonah yang berarti 

cerdas atau pandai, arif, luas wawasan, 

terampil, dan professional. Artinya, perilaku 

Rasulullah adap dipertanggung jawabkan 

kehandalannya dalam memecahkan masalah. 

Tablig yang bermakna, komunikatif 

mencerminkan bahwa siapapun yang menjadi 

lawan bicara Rasulullah, maka orang tersebut 

akan mudah memahami apa yang dibicarakan 

atau dimaksudkan oleh Rasulullah. 

  Karakter adalah sesuatu yang penting dan 

vital bagi tercapainya tujuan hidup. Karakter 

merupakan dorongan pilihan untuk 

menentukan yang terbaik dalam hidup. Sebab 
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bangsa Indonesia setiap dorongan pilihan itu 

harus dilandasi oleh Pancasila. Dengan 

demikian Pancasila mencerminkan nilai –nilai 

yang ada kaitannya dengan karakter, inilah yang 

terpenting bagi bangsa Indonesia untuk 

membangun Negara Indonesia masa kini dan 

masa datang. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga/ 

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan 

karakter memiliki esensi dan akhlak. Tujuannya  

membentuk pribadi, supaya menjadi manusia 

yang baik, warga masyarakat dan warga negara 

yang baik. 

Tiga tantangan besar yang harus dihadapi 

bangsa Indonesia untuk memproklamasikan 

Kemerdekaan Indonesia adalah pertama, 

mendirikan Negara yang bersatu dan berdaulat, 

kedua membangun bangsa, ketiga membangun 

karakter. Ketiga hal tersebut menjadi konsep 

Negara bangsa. Salah satu bapak pendiri bangsa 

menegaskan: Bangsa harus dibangun dengan 

mendahuluan pembangunan karakter. Karena 

pembangunan karakter inilah yang akan 

membuat Indonesia menjadi bangsa yang  

besar, maju, dan jaya serta bermartabat. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

(UUSPN) No.20 tahun2003 menyatakan: 

Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional 

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradapan bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab” 

Hal penting yang harus disepakati secara 

nasional adalah dasar filosofi bagi 

implementasi pendidikan karakter bagi bangsa 

Indonesia adalah Pancasila. Karena nilai - nilai 

yang terkandung dalam Pancasila telah jelas 

dan tegas. Untuk menegakkan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ,maka kesadaran 

untuk menjunjung  tinggi Bhineka Tunggal Ika  

suatu Condition Sine Quanon , syarat mutlak 

yang tidak dapat ditawar lagi, karena dengan 

pendidikan karakter bangsa Indonesia 

menjemput Indonesia masa kini dan masa 

depan yang maju dan sejahtera. 
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Abstrak: Kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa di negara-negara maju 

didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan kemajuan itu 

diawali dari keluarga. Oleh sebab itu ada kecenderungan dalam masyarakat untuk 

menjadikan kembali kelurga sebagai basis pendidikan anak untuk pengembangan 

sumber daya manusia.Hal ini beralasan karena keluarga(family) merupakan lembaga 

pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan menyatakan dirinya sebagai 

mahluk sosial. Keluarga merupakan primery group bagi anak yang pertama dan 

merupakan lingkungan sosial pertama dimana anak berkembang sebagai mahluk 

sosial. Di dalam keluarga anak akan memperoleh bekal yang memungkinkannya 

menjadi anggota masyarakat yang baik,. Dan agar kualitas sumber daya manusia 

dapat dilakukan dalam keluarga, maka kedua orang tua harus membekali diri sebagai 

peribadi yang berkualitas pula sebab bagaimana mungkin anak akan menjadi SDM 

yang berkualitas jika kedua orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk 

mendidik dan melakukan proses sosialisasi dengan baik. 

 

Kata Kunci : Kualitas, Sumber daya manusia,  Keluarga 

 

PENDAHULUAN 

  

Ada dua sumber daya (resources) yang 

penting dalam membangun suatu bangsa, yang 

pertama sumber daya manusia (human 

resources) dan kedua adalah sumber daya alam 

(natural resources). Sebelum ilmu pengetahuan 

dan teknologi berkembang, sumber daya alam 

menjadi variabel yang berpengaruh untuk 

menyebut kekuatan nasional suatu negara, 

namun setelah rasionalisme yang  melahirkan 

revolusi dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang variabel tersebut tidak 

lagi benar, kekuatan nasional suatu negara 

sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, 

bahkan belakangan berkembang pemikiran 

bahwa sesungguhnya sumber daya alam hanya 

menyumbang 20 persen untuk pembangunan, 

dan 80 persen disumbang oleh sumber daya 

manusia (human resources). Yang dimaksud 

sumber daya manusia disini tentu saja yang 

berkualitas. Jadi meskipun jumlahnya besar 

tetapi kalau tidak berkualitas maka SDM 

tersebut tidak disebut sebagai variabel 

berpengaruh, malah mungkin bisa menghambat 

pembangunan.  

Kontribusi manusia yang besar terhadap 

keberhasilan pembangunan dibanding dengan 

kekayaan alam pada gilirannya mengubah pula 

paradigma pembangunan dari paradigma yang 

berorientasi kuantitas menjadi paradigma yang 

berorientasi kualitas. Kalau dulu jumlah 

menjadi kebanggaan dan dijadikan indikator 

ketahanan nasional suatu negara, maka kini 

jumlah, apalagi kalau tidak berkualitas justru 

akan melemahkan ketahanan nasional.  
 

Peranan Keluarga  

Peningkatan sumber daya manusia (human 

resources) yang berkualitas dapat dilakukan 

melalui berbagai cara, salah satunya melalui 

keluarga. Ini penting sebab keluarga merupakan 

lembaga pertama dan utama dimana seseorang 

memperoleh kehidupan baik pisik maupun 

sosial. Jika seseorang mengalami proses 

sosialisasi yang baik pada keluarga maka 

impian untuk memperoleh kesuksesan 

dikemudian hari akan semakin terbuka, dan 

sebaliknya akan mengalami kegagalan jika 

sosialisasi dalam keluarga tidak terlaksana 

dengan baik. J, Goode (2000: 75),  

mengemukakan bahwa keluarga merupakan 

lembaga pertama dan utama dalam kehidupan 

anak, tempat anak belajar dan menyatakan 

dirinya sebagai mahluk sosial. Keluarga 

merupakan primery group bagi anak yang 
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pertama dan merupakan lingkungan sosial 

pertama dimana anak berkembang sebagai 

mahluk sosial. Di dalam keluarga anak akan 

memperoleh bekal yang memungkinkannya 

menjadi anggota masyarakat yang baik kelak, 

kebiasaan-kebiasaan dan keterampilan yang 

dipelajarinya dan dikembangkannya pertama-

tama dalam lingkungan keluarga dan yang 

utama dengan bimbingan dan arahan dari orang 

tua menjadi landasan bagi anak untuk 

melakukan penyesuaian dengan orang lain di 

luar lingkungan keluarganya, baik dengan 

teman sebaya maupun orang dewasa lainnya. 

Dalam interaksi sosial dengan orang tua yang 

wajar anak memperoleh bekal yang 

memungkinkannya menjadi anggota masyarakat 

yang baik. 

 Keluarga menurut  Herbert Mead adalah 

significant others yang sangat berpengaruh 

dalam membetuk konsep diri seorang anak, 

karena itulah bagaimana anak di masyarakat 

kelak sangat tergantung pada kedua orang tua 

dan lingkungan keluarganya (Raho.B, 2007). 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Shochib (2000), bahwa 

kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup 

merupakan unsur-unsur pendidikan yang secara 

tidak langsung akan masuk ke dalam pribadi 

anak yang sedang tumbuh. 

Lebih jauh I. Petranto (2006) 

mengemukakan bahwa orang tua perlu berhati-

hati dalam menerapkan pola asuh mengingat 

pola asuh menentukan pertumbuhan anak yang  

mencakup potensi sosial, psikomotorik, dan 

kemampuan afektifnya. Potensi-potensi ini 

harus dikembangkan secara seimbang (balance) 

supaya anak akan menjadi pribadi yang utuh, 

sehingga dia tidak pandai secara akademik saja, 

akan tetapi juga punya keterampilan yang 

menuntun mereka melakukan interaksi sosial di 

masyarakat. 

Interaksi social (social interaction) yang 

terjalin antara orang tua dan anak dalam 

lingkungan keluarga akan menjadi dasar atau 

pondasi yang kuat dalam melakukan interaksi 

sosial di lingkungan masyarakat, semakin 

interaksi itu berkualitas, maka semakin 

berkualitas pula hubungan sosial seorang anak 

dalam masyarakat ataupun sebaliknya, itu 

sebabnya setiapkali orang melihat anak yang 

sukses atau gagal dalam hidup, setiap kali pula 

orang menelusuri latar belakang hidupnya, 

misalnya siapa yang melahirkan, dimana 

dibesarkan, dan siapa-siapa saja dalam 

hidupnya yang paling dekat dan menjadi 

significant others atau lebih luas lagi menjadi 

general others  (Ritzer, G dan  J. Goodman, D, 

2004: 125). 

Uraian singkat di atas tentu saja 

berhubungan dengan “sosialisasi”, suatu proses 

dimana seorang anak menjalani hidup, dan 

dalam proses itu seorang anak akan 

memperoleh berbagai nilai (values) yang akan 

mengisi relung hatinya yang mendalam, 

mengisi otaknya dengan berbagai pengetahuan, 

dan mengisi raganya dengan berbagai 

keterampilan. Nilai-nilai yang kelak mengisi 

hatinya akan membentuk konsep diri (self 

concept), dan pengetahuan yang mengisi 

otaknya akan membentuk pola pikir (mind), dan 

berbagai keterampilan yang diperoleh akan 

membentuk modal sosial yang kelak akan 

diaplikasikan di tengah-tengah masyarakatnya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Berger, P.L,  

(2000) bahwa proses sosialisasi adalah proses 

dimana seorang individu menjalani hidup dan 

menerima berbagai pengetahuan dan 

keterampilan serta berbagai nilai sosial sebagai 

bagian dari upaya untuk melakukan interaksi 

sosial kelak di masyarakat.  

Selama proses sosialisasi berlangsung 

dengan baik, maka semakin baik pula konsep 

diri, pola pikir dan kepribadian sosial 

seseorang, dengan begitu peranan keluarga 

dalam proses sosialisasi sangat penting dan 

strategis, penting karena  disitulah anak pertama 

kali memperoleh nilai-nilai (values) yang kelak 

akan diaplikasikan di tengah-tengah 

masyarakatnya, strategis karena pada 

keluargalah terbentuk calon-calon anggota 

masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan 

akan menjadi pemimpin masa depan, sekurang-

kurangnya dapat menjadi warga negara yang 

baik atau pewaris masa depan bangsa. 

Prinsipnya kalau proses sosialisasi 

menempatkan keluarga sebagai lembaga yang 

penting dan strategis, maka dalam keluargapun 

terdapat kedua orang tua yang menempati posisi 

yang juga penting dan strategis. Disebut penting 

karena kedua orang tuanyalah yang pertama 

kali melakukan interaksi, dan disebut strategis 

karena kedua orang tuanyalah yang melakukan 

pola asuh, dimana anak dipelihara, dibimbing, 

dan tentu saja diberi  bekal untuk melakukan 



Seminar Nasional P3JK 2015 

18 
 

interaksi sosial (social interaction) di 

lingkungan masyarakatnya (Gordon T.,  1994: 

78). 

Uraian di atas memberi petunjuk bahwa 

sosialisasi merupakan proses dimana seseorang 

menjalani hidup dan dalam proses itu orang tua 

mewariskan berbagai macam idea atau pikiran, 

sikap dan tingkah laku yang punya nilai yang 

hidup dan berkembang dalam masyarakat, 

warisan itu diberikan kepada anak dan menjadi 

bekal untuk melakukan interaksi sosial dalam 

masyarakat. 

Uraian di atas juga memperkuat pendapat 

bahwa lingkungan yang pertama menanggapi 

perilaku kita adalah lingkungan keluarga, maka 

dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan 

ajang pertama dalam membentuk konsep diri. 

Keluarga inilah menurut George  Herbert Mead 

sebagai significant others yaitu orang lain  yang 

sangat penting artinya bagi diri seseorang, 

significant others terdiri dari orang tua, saudara-

saudara kita, dan orang yang tinggal satu rumah  

dengan kita. Sementara itu  Richard Dewey dan 

W.J Humber menyebutnya affective others 

yaitu orang lain  yang dengan mereka  kita 

mempunyai ikatan emosional  (Raho, B. 2007). 

Pengembangan significant others meliputi 

semua orang  yang mempengaruhi perilaku, 

pikiran dan perasaan kita. Ketika kita tumbuh 

dewasa, kita mencoba menghimpun  penilaian 

semua orang  yang pernah berhubungan  dengan 

kita. Ada kecenderungan  kita menilai diri kita  

sesuai dengan persepsi  orang lain baik yang 

significant maupun yang tidak tentang diri kita. 

Pandangan diri kita tentang keseluruhan  

pandangan orang lain terhadap kita disebut 

generalized others. Konsep ini juga berasal dari 

Mead. Sementara itu mengambil peran  

generalized other disebut role talking. Ini 

sangat penting  artinya dalam  pembentukan 

konsep diri  (Ritzer, G dan  J. Goodman, D, 

2004). 

Faktor yang mempengaruhi konsep diri 

seseorang  makin meluas seiring dengan 

perkembangan  orang tersebut. Jika mula-mula 

yang paling berpengaruh adalah keluarga, 

dengan makin bertambahnya  usia bertambah 

pula pihak-pihak  yang berpengaruh; teman, 

kelompok, organisasi hingga  masyarakat. 

Kelompok yang paling berpengaruh bagi 

seseorang  individu disebut kelompok acuan 

atau kelompok rujukan, yakni kelompok yang 

mempengaruhi  pola pikir atau pola  berprilaku 

seseorang. Yang termasuk dalam kelompok ini 

misalnya perkumpulan hobbi atau minat, 

kelompok profesi dan lain-lain. 

Kontribusi  Pada  Peningkatan  SDM. 

Uraian di atas menandai betapa pentingnya 

keluarga dalam membentuk kepribadian anak. 

Melalui proses sosialisasi yang intensif dalam 

keluarga seorang anak akan memperoleh nilai-

nilai (values) keseimbangan antara pribadi 

sebagai individu dan peribadi sebagai mahluk 

sosial. Keduanya penting dalam  membentuk 

SDM sebagai embrio lahirnya manusia yang 

pada saatnya bisa memberi kontribusi pada 

masyarakat bangsa dan negara.  Sukses dalam 

proses sosialisasi juga akan memberi kontribusi 

pada pendidikan dasar dan menengah ketika 

anak beranjak menjadi mahluk sosial dan harus 

berinteraksi dengan lingkungannya. Diakui oleh 

banyak ahli pendidikan bahwa prestasi siswa di 

sekolah sangat ditunjang oleh keberhasilan 

orang tua memberi nilai-nilai dalam keluarga, 

oleh sebab itu peranan orang tua dalam 

pendidikan anak disebut penting, bahkan sejak 

lama disebutkan bahwa pendidikan bukan 

hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan 

tetapi juga tanggung jawab bersama antara 

pemerintah, orang tua dan masyarakat, 

kerjasama antara ketiganya membawa serta 

pada kualitas anak dan tentu saja pada 

peningkatan sumber daya manusia secara umum  

(Effendi, TN,  2000). 

Demikian pentingnya peranan keluarga 

sehingga ada kecenderungan diberbagai negara 

termasuk negara-negara Eropa yang selama ini 

dianggap lemah dalam melaksanakan fungsi-

fungsi keluarga untuk menjadikan kembali 

keluarga sebagaipusat pusat pembiaan anak. 

“back to family” keluarga dihidupkan kembali 

dalam rangka menciptakan watak dan 

keperibadian anak. 

Kembali pada keluarga sebagai basis 

pendidikan anak memang diakui oleh banyak 

pihak sebagai tempat yang paling tepat untuk 

memberi dasar bagi pengembangan SDM, oleh 

sebab itu kualitas keluarga  penting artinya, 

bagaimana mungkin anak akan mendapatkan 

proses sosialisasi yang baik jika kedua orang 

tuanya juga tidak berkualitas. 
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KESIMPULAN 

 

1. Bahwa Kualitas Sumber daya Manusia bisa 

dilakukan dalam keluarga, sebab keluarga 

merupakan lembaga pertama dan utama 

dalam kehidupan anak, tempat anak belajar 

dan menyatakan dirinya sebagai mahluk 

sosial. Keluarga merupakan primery group 

bagi anak yang pertama dan merupakan 

lingkungan sosial pertama dimana anak 

berkembang sebagai mahluk sosial. Di 

dalam keluarga anak akan memperoleh 

bekal yang memungkinkannya menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

2. Bahwa kemajuan yang dicapai oleh bangsa-

bangsa di negara-negara maju didukung 

oleh sumber daya manusia (human 

resources) yang berkualitas, dan kemajuan 

itu diawali dari keluarga oleh sebab itu 

akhir-akhir ini ada kecenderungan dalam 

masyarakat untuk menjadikan kembali 

kelurga sebagai basis pendidikan anak. 

Dibawah semboyan “back to family” 

keluarga dihidupkan kembali peranannya 

yang besar dalam pembentukan watak dan 

kepribadian anak serta pengembangan 

nilai-nilai moral anak.  

3. Agar kualitas sumber daya manusia dapat 

dilakukan dalam keluarga, maka kedua 

orang tua harus membekali diri sebagai 

peribadi yang berkualitas pula sebab 

bagaimana mungkin anak akan menjadi 

SDM yang berkualitas jika kedua orang 

tuanya tidak memiliki kemampuan untuk 

mendidik dan melakukan proses sosialisasi 

dengan baik. 
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Abstrak: Pengembangan kualitas sumber daya manusia ditandai dari munculnya 

kemampuan emulasi yakni kemampuan mengkonstruksi sendiri berdasarkan daya 

nalarnya dalam mengembangkan ide kreatifnya, bukan hanya mencontoh apa yg 

telah dilihatnya. Kreatif menciptakan sesuatu yang baru dari proses mensinergikan 

unsur-unsur teknologi (technoware, humanware, inforware dan orgaware). Salah 

satu matakuliah yang akan menjadi kajian untuk menumbuhkan kemampuan emulasi 

teknologi adalah matakuliah cipta karya boga. Dimana peserta matakuliah ini 

diharapkan mampu merancang suatu karya kreatif, inovatif, dan menarasikan ide-ide 

yang bersumber dari inspirasinya dalam bentuk sketsa dan portofolio, 

kemudianmelakukan eksperimen berulang kali hingga mencapai suatu resep standar, 

dan pada akhirnya dapat mengimplementasikan hasil karya mereka pada suatu 

pameran.Masalah utama penelitian adalah belum tersedianya bahan ajar yang 

dirancang khususus untuk menumbuhkan kemampuan emulasi pembelajaran 

matakuliah cipta karya boga, baik bahan ajar tercetak maupun berbasis e-learning. 

Bahan ajar yang digunakan sebatas kumpulan resep. Perangkat pembelajaran yang 

digunakan belum teruji. Kurangnya waktu tatap muka dan pembelajaran terkesan 

monoton sehingga motivasi belajar mahasiswa kurang.Tujuan penelitian adalah 

menemukan suatu model penguatan kemampuan emulasi kreativitas calon guru 

produktif bidang boga dan pariwisata. Langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut 

adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan berupa penyiapan unsur-unsur 

teknologi (technoware, humanware, inforware, orgaware). Secara khusus target 

yang ingin dicapai adalah menghasilkan Bahan Ajar berbasis e-learning. Produk ini 

termasuk dalam kategori inforware yang dirancang khusus untuk menguatkan 

kemampuan emulasi.  Komponen bahan ajar ini berisi 4 sintaks pembelajaran yang 

dapat memberikan kemudahan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Kata kunci: Bahan Ajar, Konstruktivistik, E-Learning, Cipta boga. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar agar 

manusia dapat mengembangkan potensi dirinya 

melalui proses pembelajaran untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Undang-

undang system pendidikan nasional nomor 20 

tahun 2003). Untuk itu pendidikan dilaksanakan 

untuk meningkatkan kemampuan individu 

maupun kelompok manusia melalui proses 

pembelajaran.  

Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi 

sebagai wahana transformasi sumberdaya 

manusia, untuk mengembangkan dan 

mensinergikan antara kognitif, afektif dan 

psikomotorik akan selalu tumbuh dan 

berkembang mengikuti perkembangan sains dan 

teknologi, ekonomi, dunia kerja, budaya, politik 

dan pola hidup masyarakat. Pengembangan 

kualitas sumber daya manusia ditandai dari 

munculnya kemampuan emulasi yakni 

kemampuan mengkonstruksi sendiri 

berdasarkan daya nalarnya dalam 

mengembangkan ide kreatifnya, bukan hanya 

mencontoh apa yg telah dilihatnya. Kreatif 

menciptakan sesuatu yang baru dari proses 
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mensinergikan unsur-unsur teknologi 

(technoware, humanware, inforware dan 

orgaware). 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

tentang KKNI, akan menjadi rujukan dalam 

kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan 

dan merupakan kerangka penjenjangan 

kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 

bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja 

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi 

kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor. Untuk itu, capaian belajar 

lulusan atau learning outcomes dari proses 

pendidikan harus mengacu pada KKNI. 

Menurut Depdiknas, 2009, lulusan 

pendidikan kejuruan belum mampu bersaing 

dengan tenaga kerja di Indonesia. Sudah 

menjadi permasalahan umum pendidikan 

kejuruan yakni ketidak siapan lulusan untuk 

bekerja karena belum memiliki kompetensi yg 

sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja. 

Ada sebanyak 76 juta orang tidak memiliki 

keterampilan (unskill workers), dan hanya 19 

juta orang yang memiliki keterampilan. Pekerja 

yang memiliki keterampilan dengan kualifikasi 

ahli hanya sebanyak 4,5 juta. Hal ini terkait 

pada jenjang pendidikan tinggi khususnya 

Fakultas Teknik jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga konsentrasi Tata Boga 

sebagai bagian dari pendidikan kejuruan 

memiliki peran dalam menyiapkan tenaga 

kependidikan untuk SMK maupun tenaga kerja 

bidang jasa boga. Diharapkan mampu dan 

mentransfer kompetensi keahlian kreatif 

inovatif bidang boga dan pariwisata. Bidang ini 

sangat diharapkan jati diri untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan pelatihan agar lulusannya 

dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja, seperti 

halnya bidang-bidang kejuruan lainnya begitu 

banyaknya peluang kerja di bidang ini, namun 

lowongan kerja yg terisi sesuai dengan 

pendidikan baru 30% (Hamidah. 2014). 

Pembelajaran merupakan upaya 

memfasilitasi terjadinya proses belajar dengan 

memanipulasi sumber belajar sehingga tercipta 

situasi yang nyaman dan kondusif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran 

dalam bidang teknologi bila dilihat dari 

tujuannya lebih mengarah kepada pengembang-

an kemampuan emulasi daripada kemampuan 

emitasi (Mukhadis, 2007).  

 

Kondisi dan Harapan Pembelajaran Mata 

Kuliah Cipta Boga FT UNM 

Calon guru produktif bidang boga dan 

pariwisata dalam hal ini adalah mahasiswa PKK 

konsentrasi tata boga yang telah lulus semua 

mata kuliah kependidikan, yang sedang 

memprogramkan mata kuliah cipta karya boga, 

telah lulus program pengalaman lapangan dan 

kuliah kerja nyata. Mahasiswa ini diharapkan 

menguasai konsep teoritis bidang boga secara 

umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, 

serta mampu memformulasikan penyelesaian 

masalah sesuai dengan tuntutan KKNI. 

Persiapan kemampuan calon guru yang 

profesional yang sesuai dengan tuntutan KKNI 

tidak terlepas dari menumbuhkan kemampuan 

emulasi. Orientasi dari pembelajaran ini adalah 

pengembangan secara optimal potensi peserta 

didik yang unggul dan kompetitif utamanya 

dalam kemampuan emulasi. Tumbuhnya 

kemampuan emulasi dipicu oleh kemampuan 

mensinergikan unsur humanware, technoware, 

infoware, orgaware, (Mukhadis, 2013). 

Pengembangan kemampuan emulasi pada calon 

guru produktif bidang boga dan pariwisata 

difasilitasi oleh pembelajaran matakuliah cipta 

boga. Cipta Boga berpotensi memfasilitasi 

tumbuhnya kemampuan emulasi, dimana 

kemampuan emulasi dapat terjadi melalui 

knowledge transfer, knowledge validation, 

knowledge disgestion, skill development, dan 

managerial and entrepreneurial development 

(Mukhadis, 2009 dan 2013). 

Matakuliah Cipta Boga adalah salah satu 

matakuliah praktek yang sifatnya wajib pada 

jurusan PKK konsentrasi Tata Boga semester 

VII, yang bertujuan untuk mengembangkan 

kreativitas pada bidang pengolahan dan 

penyajian makanan dan minuman, diawali dari 

tahap penentuan tema, dengan akumulasi 

periode latihan yang terkontrol diharapkan 

mahasiswa mampu melakukan inovasi, baik 

dari modivikasi bahan yang tersedia sebabai 

sumber daya alam lokal, maupun modivikasi 

teknik pengolahan dan alat pengolahan, dituntut 

kemampuan sebagai kreator, menciptakan resep 

baru, sentuhan seni garniture serta penyajian 

yang spektakuler. 
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Permasalahan yang dirasakan dalam 

pembelajaran cipta karya boga selama ini 

adalah: 1) bahan ajaryang dirancang khusus 

untuk pembelajaran cipta karya boga belum 

tersedia baik cetak maupun non cetak, 2) 

perangkat pembelajaran yang digunakan selama 

ini belum teruji, 3) pembelajaran terkesan 

monoton, 4) motivasi belajar mahasiswa 

kurang, 5) kurangnya waktu tatap muka. 

Kondisi saat ini pada pembelajaran cipta 

boga belum memenuhi tuntutan KKNI level 6. 

Mahasiswa belum mampu menciptakan dengan 

kreativitas sendiri dan cenderung 

mempraktekkan resep yang dilihat pada buku 

resep atau di internet. Belum mampu 

mengidentifikasi, memformulasikan, 

melakukan tinjauan pustaka, dan menganalisis 

masalah kompleks yang terjadi pada rekayasa 

produk, proses dan operasi produksi. Dengan 

kata lain, Mahasiswa sebagai calon guru bidang 

boga dalam proses pembelajaran tidak 

menampakkan perencanaan yang matang 

tentang sesuatu yang akan diproduksi. 

Belum mampu merancang produk yang 

memenuhi persyaratan penambahan nilai, 

keandalan, kualitas dan keamanan dengan 

mempertimbangkan faktor kemudahan 

pembuatan berdasarkan kriteria serta 

memperhatikan masalah kesehatan dan 

keselamatan pribadi dan konsumen. Tidak jelas 

inspirasi atau sumber idenya yang membuatnya 

menjadi kebingungan pada saat uji coba atau 

eksperimen yang dapat berujung malas, tidak 

bersemangat, prustrasi dan stress. 

Belum mampu merancang proses dan 

menyusun langkah-langkah pembuatan produk 

fungsional melalui pemanfaatan teknologi dan 

sumberdaya yang efisien. Belum mampu 

mengidentifikasi dan merancang operasi 

produksi berdasarkan metode ilmiah untuk 

kebutuhan produksi dan mendeskripsikan target 

kinerja, metode pengukuran, serta mengukur 

kinerja. Belum mampu melaksanakan riset 

untuk memberikan kesimpulan yang valid 

terhadap permasalahan kompleks di bidang 

rekayasa produk. Mahasiswa membuat produk 

tidak diperuntukkan pada kebutuhan gizi 

kelompok umur tertentu. 

Belum mampu memilih dan menerapkan 

perangkat lunak untuk perancangan produk dan 

pengelolaan operasi produksi; belum mampu 

memilih dan merekomendasikan teknologi 

proses dengan mempertimbangkan faktor 

efisiensi dan efektivitas penggunaannya, 

misalnya perhitungan nilai gizi berbasis 

teknologi, merancang/ mendisain kemasan 

produk melalui program fotoshop. 

Dari permasalahan yang ada, secara khusus 

penelitian ini difokuskan pada masalah utama 

yaitu (1) bagaimana mengembangkan bahan 

ajar berbasis e-learning pada matakuliah cipta 

karya boga jurusan PKK FT UNM?  (2) 

Bagaimana efektivitas hasil pengembangan 

bahan ajar berbasis e-learning didasarkan pada 

pencapaian tujuan pembelajaran matakuliah 

cipta karya boga jurusan PKK FT UNM?, (3) 

Bagaimana pengaruh bahan ajar berbasis e-

learning pada matakuliah cipta karya boga FT 

UNM terhadap perolehan belajar? 

Dalam upaya menumbuhkan kemampuan 

emulasi mahasiswa peserta matakuliah cipta 

boga FT UNM yang sejalan dengan pemenuhan 

tuntutan KKNI level 6, telah dilakukan 

penyiapan berupa: 1) komponen teknologi 

(technoware) dalam hal ini software berupa 

“kalkulator gizi”  2) untuk penelitian ini akan 

dilakukan penyiapan komponen teknologi 

(inforware) “bahan ajar berbasis e-learning”. 

Ke-dua komponen ini menjadi dasar untuk 

penelitian selanjutnya yaitu dengan 

mensinergikan ke-empat komponen teknologi 

dalam menumbuhkan kemampuan emulasi 

yakni technoware, humanware, inforware dan 

orgaware. Sinergitas ke-empat komponen ini 

menjadi acuan dalam menemukan “Model 

Penguatan Kemampuan Emulasi Kreativitas 

pada Calon Guru Produktif Bidang Boga dan 

Pariwisata”  

 

Emulasi 

Emulasi adalah suatu kata yang belum lazim 

terdengar dan belum banyak yang memahami 

arti kata tersebut. Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) emulasi artinya ambisi atau 

usaha keras untuk menyamai atau melebihi 

yang lain dalam prestasi. Kata ini diperkenalkan 

oleh Mukhadis dalam pidato pengukuhan guru 

besarnya di Universitas Negeri Malang dengan 

judul “Pengembangan Kemampuan Emulasi 

Melalui Teaching Industry dalam Pembelajaran 

Bidang Teknologi di Perguruan Tinggi. 

Kemampuanemulasi adalah kemampuan 

mensinergikan unsur humanware, infoware, 
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organoware, technoware (Mukhadis, 2013: 

219-236).  

Beberapa ahli mendefinisikan tentang 

teknologi:  a) Teknologi terdiri atas minimal 

empat komponen yakni: (1) teknik, (2) 

pengetahuan, (3) organisasi dan (4) produk. 

Teknik meliputi mesin dan peralatan yang 

diperlukan dalam proses produksi (hardware), 

pengetahuan dan organisasi dikenal sebagai 

software, dan produksi merupakan hasil dari 

proses ketiga komponen tersebut (OECD, 

1994), b) Teknologi terdiri atas tiga komponen 

yang saling berkaitan, yaitu (1) hardware, (2) 

software, dan (3) brainware. Hardware terdiri 

atas mesin-mesin dan peralatannya yang 

digunakan untuk melakukan aktivitas. Software 

adalah pengetahuan yang digunakan hardware 

dalam melakukan tugas-tugasnya, sedangkan 

brainware adalah dorongan penggunaan 

teknologi dalam cara yang khusus. (Zeleny, 

1986), c) Teknologi sebagai kombinasi dari 

empat komponen dasar yang saling berinteraksi 

satu dengan yang lainnya dalam suatu proses 

transformasi. Komponen-komponen tersebut 

adalah (1) technoware, (2) humanware, (3) 

inforware, dan (4) orgaware. 

Shee dan Pathak (2005) menyatakan bahwa 

teknologi berbicara tentang penerapan ilmu 

pengetahuan, metode dan bahan, serta 

karakteristik lainnya yang berhubungan dengan 

pengetahuan. Dalam aktivitas produksi, 

teknologi merupakan alat transformasi dari 

input menjadi output. Teknologi terdiri dari 

empat komponen yaitu technoware, 

humanware, inforware dan orgaware. 

Technoware merupakan teknologi yang melekat 

pada objek, humanware merupakan teknologi 

yang melekat pada orang, inforware merupakan 

teknologi yang melekat pada dokumen dan 

orgaware merupakan teknologi yang melekat 

pada lembaga (The technology Atlas Team. 

1987 dalam Walujani, 2011). 

Mengacu pada pengertian teknologi sebagai 

empat komponen dasar yang saling berinteraksi, 

maka teknologi dapat dikatakan sebagai proses 

kreatif yang melibatkan manusia, pengetahuan 

dan sumber-sumber material untuk 

menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan 

efisiensi. Sinergitas antara keempat komponen 

teknologi ini melahirkan kemampuan emulasi. 

Dimana kemampuan emulasi dapat melahirkan 

suatu produk teknologi mutakhir, lebih baru, 

lebih bervariasi, lebih bermanfaat. 

Technoware adalah inti system transformasi 

yang dikembangkan, diinstilasi, dioperasikan, 

dan ditingkatkan oleh humanware. Humanware 

adalah inti dari suatu operasi transformasi, 

humanware bekerja berdasarkan panduan dari 

inforware. Inforware menggambarkan 

akumulasi pengetahuan manusia yang selalu 

berkembang serta berkelanjutan dan perlu 

diperbaharui dalam menunjang kerja efektif 

humanware terhadap technoware. Orgaware 

diperlukan dalam mengkordinasikan inforware, 

humanware, dan technoware menjalankan 

operasi transformasi. (ESCAP, 1989). 

 

E-Learning  

Teknologi pembelajaran terus berkembang, 

namun pada prinsipnya teknologi tersebut  

dapat  dikelompokkan menjadi  dua,  yaitu:  

Technology  based  learning  dan Technology  

based  web-learning.  Technology  based  

learning  ini  pada  prinsipnya terdiri dari Audio 

Information Technologies (radio, audio tape, 

voice mail telephone) dan  Video  Information  

Technologies  (video  tape,  video  text,  video  

messaging). Sedangkan  technology  based web-

learning  pada  dasarnya  adalah data  

information technologies (bulletin board, 

Internet, e-mail, tele-collaboration) (Suyanto, 

2005).  

Istilah e-learning akhir-akhir ini cukup 

banyak dikemukakan. Huruf “e” pada e-

learning berarti elektronik yang kerap 

disepadankan dengan kata virtual (maya) atau 

distance (jarak), virtual learning (pembelajaran 

di dunia maya) atau distance learning 

(pembelajaran jarak jauh). Sedangkan kata 

learning sering diartikan dengan belajar, 

pendidikan (education) atau pelatihan (training) 

(Wijaya, 2012). 

Dalam  pelaksanaan  pembelajaran  sehari-

hari,  yang  sering  dijumpai  adalah kombinasi 

dari teknologi (audio/data, video/data, 

audio/video). Teknologi  ini  juga  sering 

digunakan pada pendidikan  jarak  jauh  

(distance  education). Hal ini dimaksudkan agar 

komunikasi melalui proses instruksi yang 

melibatkan penggunaan peralatan elektronik 

dalam menciptakan, membantu perkembangan, 

menyampaikan, menilai dan memudahkan suatu 

proses belajar mengajar yang berpusat pada 
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peserta didik yang dilakukan secara interaktif 

kapanpun dan dimanapun (Prasojo, 2010). 

Jadi e-learning merupakan sebuah proses 

pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan 

internet yang pelaksanaannya tidak tergantung 

pada waktu dan ruang/ tempat. Pembelajaran 

dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja, 

tidak membutuhkan ruangan atau tempat yang 

luas seperti pada ruang kelas konvensional. 

Artinya pembelajaran dapat berlangsung efesien 

dan efektif. Dengan pembelajaran berbasis e-

learning memungkinkan tersampaikannya 

bahan ajar kepada peserta didik menggunakan 

media teknologi informasi dan komunikasi 

berupa komputer dan jaringan internet atau 

intranet. Dengan teknologi informasi, e-learning 

mampu menyediakan bahan ajar dan 

menyimpan instruksi pembelajaran yang dapat 

diakses kapan saja dan dari mana saja. 

 

 

PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK 

 

Konstruktivistik merupakan salah satu aliran 

yang berasal dari teori belajar kognitif. Tujuan 

penggunaan pendekatan konstruktivistik dalam 

pembelajaran adalah untuk membantu 

meningkatkan pemahaman siswa. 

Konstruktivistik memiliki keterkaitan yang erat 

dengan metode pembelajaran penemuan 

(discovery learning) dan belajar bermakna 

(meaningful learning). Kedua metode 

pembelajaran ini berada dalam konteks teori 

belajar kognitif. Bebarapa definisi tentang 

pendekatan konstruktivistik didefinisikan oleh 

sejumlah ahli pendidikan (Pribadi, 2010).  

Para ahli konstruktivistik memaknai belajar 

sebagai suatu proses rekonstruksi pengalaman 

yang berlangsung secara kontinyu. Inti dari 

pandangan konstruktivistik dalam aktivitas 

pembelajaran yaitu: 1) Belajar lebih diartikan 

sebagai proses aktif membangun pengetahuan 

daripada sekedar memperoleh pengetahuan, 2) 

Pembelajaran merupakan proses mendukung 

pembangunan pengetahuan daripada hanya 

sekedar mengkomunikasikan pengetahuan. 

 

Cipta Karya Boga 

Mata kuliah cipta karya boga adalah salah 

satu mata kuliah praktek yang sifatnya wajib 

pada jurusan PKK konsentrasi Tata Boga. 

Tujuan Matakuliah cipta boga adalah 

mahasiswa dapat melakukan kreativitaspada 

bidang pengolahan dan penyajian makanan dan 

minuman, dengan memperhatikan karakteristik 

dan zat gizi yang terkandung dalam bahan 

makanan dan minuman, mulai dari tahap 

penentuan tema, penetapan inspirasi dan jenis 

hidangan serta dengan akumulasilatihan yang 

terstruktur, dengan formula tertentu, uji 

organoleptik, uji mutu hedonik, akan tercipta 

suatu inovasi, minimal modivikasi bahan yang 

tersedia sebagai sumber daya alam lokal, 

maupun modivikasi teknik pengolahan dan alat 

pengolahan. Mahasiswa dituntut kemampuan 

sebagai creator, menciptakan resep baru, 

citarasa yang berbeda, nilai gizi tinggi untuk 

kebutuhan kelompok tertentu, nama masakan 

yang unik dan sentuhan seni garniture serta 

penyajian yang spektakuler. 

Wallas (1926) dalamEkrem Solak, Adem. 

2014, menggambarkan empat tahap dari proses 

kreatif: persiapan, inkubasi, iluminasi, dan 

verifikasi dan gagasan ini telah diperpanjang 

sampai pelaksanaan Creative Problem Solving 

Model (Meadow & Parnes 1959, Meadow, 

Parnes, & Reese, 1959). Proses kreatif mengacu 

pada keterlibatan aksi kreatif dengan fase 

transformasi yang berkembang menuju tahap 

pelaksanaan produksi kreatif (Taylor, 1974), 

yang meliputi kognitif, afektif, dan proses 

kepribadian (Hennessey & Amabile, 2010; 

Russ, 2003; Saracho, 1992). 

Inti dari pembelajaran Cipta Boga adalah 

merangsang terciptanya kemampuan Emulasi 

mahasiswa peserta matakuliah cipta boga 

sebagai calon guru produktif di Sekolah 

Menengah Kejuruan. Karakteristik matakuliah 

cipta karya boga dipandang sangat sesuai 

dengan pendekatan pembelajaran 

konstruktivistik. Berdasarkan analisis 

pembelajaran dan karakteristik matakuliah cipta 

boga, dimungkinkan Adanya empat sintaks 

pembelajaran. Empat sintaks tersebut akan 

menjadi rancangan awal model penguatan 

kemampuan emulasi pada pembelajaran cipta 

karya boga mahasiswa PKK FT UNM, dapat 

dilihat urutannya sebagai berikut: 

1. (A) analysis kebutuhan; diawali dengan ide 

kreatif dalam menentukan tema, bahan, alat, 

teknik pengolahan dan peruntukan produk 

yang akan dibuat.  

2. (n) naration. Menggali sumber ide atau 

inspirasi terhadap apa yang akan diciptakan 



Seminar Nasional P3JK 2015 

25 
 

dan menarasikan atau berupa sketsa sebagai 

proses kreatif. Proses ini dimaksudkan 

adanya kesesuaian, tingkat kerumitan, 

keterlaksanaan, efektivitas, dan efisiensi, serta 

kemenarikan. Kemudian menjelaskannya 

dalam portofolio tersebut berupa bahan dan 

alat yang digunakan, teknik pengolahan serta 

langkah demi langkah sebagai resep kreatif. 

3.  (d) developed yaitu melakukan eksperimen 

berulang kali sesuai dengan ide awal 

(perencanaan) sampai menemukan resep 

standar dengan hasil yang layak berdasarkan 

uji organoleptik. Dilanjutkan dengan uji 

penerimaan panelis.  

4. (I) Implementation. Pada langkah ini, 

seluruh aspek yang telah melalui uji coba dan 

menghasilkan resep standar, diimplementasi-

kan berupa serangkaian hasil karya cipta boga 

yang disajikan dengan memperhatikan cita 

rasa makanan, nilai gizi sesuai kebutuhan 

golongan tertentu, wadah dan garnis yang 

sesuai sebagai kreativitas penyajian. 

Keempat langkah procedural tersebut akan 

ditelusuri hubungan dan keterkaitan antara 

keempat unsure (ide kreatif, proses kreatif, 

resep kreatif, dan kreativitas penyajian) 

dalam upaya penguatan kemampuan emulasi 

mahasiswa calon guru produktif SMK bidang 

boga dan pariwisata. Kemampuan emulative 

dalam bidang boga pada ide kreatif dan 

proses kreatif merupakan hasil kerja rasio, 

kerja kreatif, dan kerja imajinasi 

(kemampuan berfikir primer). Namun 

secara alamiah dalam kemampuan emulative 

terlibat pula unsure perasaan, fisik, dan gerak. 

Kemampuan emulasi pada resep kreatif 

meliputi daya imajinasi, perasaan, dan gerak 

(kemampuan berfikir sekunder). 

Kemampuan emulative dalam kreativitas 

penyajian cenderung lebih berorientasi pada 

tolok ukur dari sisi ”pas dan keserasian” 

(kemampuan berfikir tertier). 

Konsep pembelajaran konstruktivistik 

berbasis e-learning diharapkan mampu 

mengatasi kesenjangan pada pembelajaran 

cipta boga baik dari segi keterbatasan waktu 

pertemuan tatap muka, praktikum secara 

berulang-ulang, menemukan ide dan 

mengkonstruksi pengetahuan yang dimiliki 

dengan informasi baru yang diperoleh dari 

bahan ajar yang disiapkan melalui e-learning. 

Mahasiswa peserta mata kuliah cipta boga 

sebagai calon guru produktif dapat 

menganalisis, menarasikan, mengembangkan 

dan mengimplementasikan ide dengan 

kreativitas masing-masing individu,dengan 

kata lain kemampuan emulasi berkembang 

dengan baik seiring dengan sinergi antara 

technoware, inforware, human ware dan 

orgaware. Pada akhirnya Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 

untuk S1 kependidikan dapat tercapai 

khususnya pada jurusan PKK FT UNM. 
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Abstrak : Nanopartikel maghemite (γ-Fe2O3) merupakan salah satu material yang 

banyak dimanfaatkan di berbagai aplikasi. Salah satu metode sederhana dalam 

sintesis nanopartikel maghemite adalah metode elektrokimia. Sintesis nanopartikel 

maghemite secara elektrokimia dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

elektrolit larutan Fe(NO3)3 dalam etanol dan electrode karbon. Sintesis dilakukan 

dengan variasi konsentrasi elektrolit pada voltage tertentu pada suhu kamar. Tujuan 

penelitian ini adalah mempelajari pengaruh konsentrasi elektrolit terhadap karakter 

partikel yang dihasilkan. Sintesis dilakukan dengan  jarak antar elektrode konstan 

pada tegangan 40 V. Proses sintesis dilakukan selama 3 jam. Partikel maghemite (γ-

Fe2O3) terbentuk pada permukaan katoda berupa serbuk coklat. Maghemite (γ-Fe2O3) 

yang dihasilkan kemudian dikarakterisasi dengan XRD (X-Ray Diffraction), SEM 

(Scanning Electron Microscopy), dan BET (Brunauer- Emmet-Teller). Berdasarkan 

hasil sintesis dan karakterisasi, disimpulkan bahwa : (1) nanopartikel maghemite 

dapat disintesis secara elektrokimia dengan prekusor Fe(NO3)3 dalam etanol, (2) 

karakter nanopartikel maghemite yang dihasilkan dipengaruhi oleh konsentrasi 

larutan Fe(NO3)3 dalam etanol, semakin besar konsentrasi larutan semakin besar 

ukuran partikel yang dihasilkan. Nanopartikel maghemite yang dihasilkan 

bermorfologi bola, berukuran rata-rata sekitar 50nm dan bersifat ferromagnetik. Cara 

ini merupakan cara sederhana dalam memproduksi nanopartikel, khususnya 

maghemite. 

 

Kata Kunci: maghemite, nanopartikel, sintesis secara elektrokimia 

 
PENDAHULUAN 

 

Beberapa dekade terakhir, penelitian di 

bidang sintesis dan aplikasi nanopartikel banyak 

dilakukan khususnya berkaitan dengan  

nanopartikel oksida besi, termasuk maghemite 

(γ-Fe2O3). Nanopartikel merupakan partikel 

dengan ukuran  kurang dari 100nm. 

Nanopartikel maghemite memiliki sifat 

kemagntetan yang unik yang berbeda dengan 

material berukuran bulk. Maghemite dengan 

ukuran kurang dari 10nm memiliki sifat 

superparamagnetik. Nanopartikel maghemite 

merupakan partikel yang banyak dimanfaatkan 

pada berbagai aplikasi. Dalam bidang biomedis, 

maghemite digunakan sebagai pengirim obat 

dan biosensor, hal ini karena maghemite 

memilki sifat biocompatible dan non-toxic. 

Pada bidang industri digunakan sebagai pigmen 

sintetik dalam cat keramik, media penyimpanan 

rekaman dan data (Cornel, 2003).  

Berbagai metode kimia telah dikembangkan 

untuk mensintesis nanopartikel maghemite, 

diantaranya presipitasi, termolosis dan 

elektrokimia. Dari beberapa metode tersebut, 

metode elektrokimia merupakan metode yang 

sederhana, sebab metode ini mudah dikontrol 

dan peralatan yang digunakan sederhana. Pada 

metode elektrokimia reaksi yang terjadi adalah 

reaksi reduksi-oksidasi di permukaan elektrode, 

di mana reaksi tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti elektrode yang 

digunakan (jenis, luas permukaan, jarak antar 

kedua elektrode), elektrolit sebagai prekursor 

(jenis dan konsentrasi), beda potensial, suhu, 

pH dan rapat arus. Dengan metode ini pula 

nanopartikel magnetite berhasil disintesis 

(Fajaroh, 2012; Setyawan, 2012; Setyawan 

2014). 

Sintesis nanopartikel maghemite secara 

elektrokimia telah berhasil dilakukan oleh Park 

dkk (2008) dengan menggunakan elektrolit 

larutan FeCl3. Kondisi yang divariasikan adalah 

rapat arus. Dari penelitian Park diperoleh 
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kesimpulan bahwa dengan meningkatnya rapat 

arus, ukuran rata-rata partikel maghemite yang 

dihasilkan semakin kecil. Ukuran partikel yang 

dihasilkan 7-23nm. Dalam penelitian ini, 

maghemite yang dihasilkan ditemukan lebih 

efektif dalam menyerap As(V) dibanding 

nanopartikel besi. 

Sintesis maghemite dengan metode elektro-

oksidasi juga telah dilakukan oleh Pascal dkk 

(1999). Sintesis dilakukan menggunakan besi 

dalam larutan tetraoktil ammonium bromide 

yang dilarutkan dalam DMF (N,N- 

dimetilformamida) pada bervariasi rapat arus. 

Partikel maghemite yang dihasilkan memiliki 

ukuran 3-8nm bersifat amorf yang terdeposisi di 

anode.  

Material yang dihasilkan dalam dua 

penelitian di atas, untuk aplikasi di bidang 

lingkungan yakni sebagai agen pengolah 

limbah, ukurannya terlalu kecil. Semakin kecil 

ukuran, semakin kecil Ms (Magnetisasi 

Saturasinya), sehingga tidak mudah diisolasi 

secara magnetis dari system pengolahan limbah. 

Karena itu pengembangan metode sintesis 

nanopartikel maghemite masih perlu dilakukan 

guna mendapatkan material dengan karakter 

seperti yang diinginkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan metode sintesis maghemite 

secara elektrokimia. Elektrolit yang digunakan 

larutan Fe(NO3)3 dalam etanol. Etanol 

digunakan sebagai pelarut karena merupakan 

elektrolit lemah, sehingga menguntungkan bagi  

pembentukan partikel berukuran nano. Selain 

itu, etanol dipilih sebagai pelarut untuk 

menghindari elektroplating pada katoda. 

 

SINTESIS DAN KARAKTERISASI 

 

Proses sintesis dilakukan dalam sel 

elektrokimia dengan menggunakan elektrolit 

Fe(NO3)3 dalam etanol  pada beragam 

konsentrasi pada suhu kamar. Dua buah karbon 

digunakan sebagai katode dan anode dan 

dipisahkan sejauh 2cm. Sintesis dilakukan 

selama 3 jam dengan voltage 40V. Partikel 

maghemite (γ-Fe2O3) yang  terbentuk pada 

permukaan katoda dipisahkan dari 

campurannya, dikeringkan sehingga didapatkan 

maghemite berupa serbuk.  

Karakterisasi dilakukan dengan analisis 

untuk XRD (X-Ray Diffraction), FTIR (Fourier 

Transform Infra Red), SEM (Scanning Electron 

Microscopy), VSM (Vibrating Sample 

Magnetometry) dan BET (Brunauer Emmet 

Teller) mengidentifikasi  jenis materi, jenis 

ikatan, ukuran dan morfologi, kemagnetan, 

serta luas permukaan spesifik dari partikel.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sintesis Nanopartikel Maghemite 

Maghemite terbentuk di daerah katode 

berupa powder yang berwana coklat dan dapat 

ditarik magnet. Mekanisme reaksi pembentukan 

maghemite di katode diperkirakan terdiri atas 3 

tahap reaksi  berikut: 

 
3H2O + 6e

-
 →  3H2 + 6OH

-
   (1) 

2Fe
3+

 + 6OH
-
 → 2Fe(OH)3   (2)

 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O  (3) 

 

Pada permukaan katode berlangsung reaksi 

reduksi air yang memberikan suasana basa. Ion 

hidroksida yang dihasilkan bereaksi dengan ion 

Besi(III) yang selanjutnya terurai menjadi 

maghemite dan air. Reaksi total pembentukan 

maghemite adalah: 

 
 2Fe

3+
 + H2O + 6e

-
 → Fe2O3 + 3H2  (4) 

 

Selain reaksi tersebut, reaksi yang mungkin 

terjadi adalah reaksi reduksi nitrat dengan 

persamaan reaksi sebagai berikut :  

 
NO3

-
 + H2O + 2e

-
 → NO2

-
 + 2OH

-
   (5) 

 

Ion hidoksida dari hasil reduksi nitrat ini 

mempunyai peranan yang penting, yakni 

digunakan untuk pembentukan Fe(OH)3. Selain 

dari hasil reduksi nitrrat, ion hidroksida juga 

diperoleh dari reduksi air. Sedangkan reaksi 

yang terjadi di anode yaitu reaksi oksidasi 

etanol.  

 
   CH3CH2OH + ½ O2 → CH3COOH + 2H

+
 + 2e

-
 (6) 

 

Maghemite kemudian dikarakterisasi dengan 

XRD, FTIR, SEM, VSM, dan BET. 

 

Hasil Karakterisasi 

Hasil analisis XRD diberikan pada Gambar 

1. Terdapat kesesuaian antara pola puncak pada 

Gambar1 dengan pola standar maghemite 

(JCPDS Card No. 39-1346 seperti tampak pada 

Gambar 2. Dengan demikian hasil sintesis 
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adalah maghemite. Kesimpulan ini didukung 

oleh hasil observasi terhadap warna dan 

sifatnya yang dapat ditarik magnet.    

Berdasarkan Gambar 1 tampak ada 

perbedaan kristalinitas antara maghemit yang 

disintesis dengan konsentrasi yang berbeda, 

Tampak bahwa makin besar konsentrasi, 

kristalinitas partikel makin besar. Pengaruh 

konsentrasi elektrolit terhadap kristalinitas 

partikel dapat dijelaskan sebagai berikut. Makin 

besar konsentrasi elektrolit, makin besar kadar 

ion dalam larutan. Hal ini meningkatkan rapat 

arus. Rapat arus merupakan parameter yang 

mempengaruhi laju reaksi pembentukan 

partikel. Dengan demikian, makin besar 

konsentrasi, makin besar laju pembentukan 

partikel, sehingga makin cepat pertumbuhan 

partikel. Jadi makin besar ukuran partikel maka 

makin besar kristalinitasnya. Fakta ini 

bersesuaian dengan hasil penelitian Park(2008) 

untuk sintesis pada rapat arus rendah. 

 

          
                                        (a) 

 

 
(b) 

 

    
(c) 

Gambar 1. Pola XRD Maghemite  pada Konsentrasi 

Fe(NO3)3 (a) 0,01 M,(b) 0,03 M, (c) 0,05 M 

 

        
Gambar 2. Pola Standar Difraksi Maghemite       

(JCPDS No. Card 39-1346) 

Data hasil analisis BET seperti tersaji dalam 

Tabel 1. mendukung hasi l XRD di atas. Bahwa 

makin besar konsentrasi elektrolit ukuran 

partikel makin kecil, sehingga luas permukaan 

spesifik makin besar. Besarnya luas permukaan 

spesifik bahan, antara lain menunjukkan potensi 

bahan sebagai katalis ataupun adsorben yang 

efektif. 
 

Tabel 1. Luas Permukaan Spesifik Maghemit Hasil  

Sintesis 

Variasi Konsentrasi 

(mol/L) 

Luas Permukaan Spesifik 

(m
2
/g) 

0,01 401.433 

0,03 204.397 

   

Ukuran dan morfologi partikel tergambar 

dari hasil SEM seperti tersaji pada Gambar 3. 

Tampak bahwa partikel masih cenderung 

teraglomerasi dengan ukuran hampir seragam. 

Morfologi ini sesuai yang didapatkan Park dkk 

(2008). Dari gambar SEM dapat disimpulkan 

bahwa ukuran partikel rata-rata di bawah 

100nm.  
 

               
 

Gambar 3 Citra SEM dari Maghemite Hasil Sintesis 

 

PENUTUP 

    

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa nanopartikel magnetite 

dapat disintesis secara elektrokimia, yakni 

melalui elektrolisis larutan ferinitrat dalam air 

dengan menggunakan electrode karbon pada 
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voltase 40 V pada suhu kamar. Kristalinitas dan 

luas permukaan spesifik partikel dipengaruhi 

oleh konsentrasi elektrolit. Makin besar 

konsentrasi elektrolit, partikel yang dihasilkan 

makin kristalin dan makin kecil luas 

permukaannya. Luas permukaan partikel yang 

disintesis dengan konsentrasi elektrolit 0,03 M 

menunjukkan luas permukaan 204 m
2
/g 

berpotensi antara lain sebagai adsorben yang 

renewable dari logam berat dalam air. 
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Abstrak : Artikel ini membandingkan perilaku berpakaian mahasiswi S1 

Pendidikan Tata Busana dan D3 Tata Busana Jurusan Teknologi Industri Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Malang. Untuk mengetahui perbandingan tersebut 

dilakukan uji hipotesis menggunakan Mann Whitney test. Hasil uji hipotesis 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan perilaku berpakaian antara mahasiswi 

S1 Pendidikan Tata Busana dan D3 Tata Busana dengan tingkat signifikansi 0,882. 

 
Kata kunci: mahasiswi tata busana, perilaku berpakaian, uji hipotesis 

 

PENDAHULUAN 

 

Setiap manusia memiliki banyak sekali 

kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori 

Hierarchy of Needs, Abraham Maslow 

mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke 

dalam beberapa hirarki, dimulai dari yang 

harus segera dipenuhi sampai ke yang tidak 

harus segera dipenuhi. Menurut urutan 

kepentingannya, kebutuhan manusia terbagi 

menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan 

keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk 

dihargai dan kebutuhan akan aktualisasi diri.  

Dalam kebutuhan fisiologis ada tiga 

kebutuhan manusia yang paling men-dasar 

yaitu kebutuhan sandang,  pangan,  dan papan. 

Kebutuhan sandang adalah kebutuhan manusia 

untuk terlindungi dari rasa panas, dingin, dan 

untuk menutupi dari rasa malu, yang 

kebutuhannya dipenuhi dengan meng-gunakan 

pakaian. Kebutuhan manusia akan pakaian 

terus meningkat dari yang tadinya sekedar 

kebutuhan mendasar bergeser menjadi 

kebutuhan sosial, kebutuhan untuk dihargai 

bahkan  sampai menjadi kebutuhan akan 

aktualisasi diri. Dengan pakaian individu 

berkreasi untuk menciptakan suatu citra 

tertentu akan dirinya. Individu dapat dinilai 

dari apa yang dipakainya, pakaian dapat 

menjadi suatu kode dalam lingkungan sosial 

(Davis,1994). 

Individu seringkali “dinilai” dari apa yang 

dimilikinya Dittmar (1992). Salah satu 

kepemilikan material individu yang dianggap 

dapat membentuk identitas dan citra individu 

adalah pakaian. Berbicara mengenai pakaian, 

pakaian erat kaitan-nya dengan fashion. Agak 

sulit untuk mendefinisikan secara pasti apa itu 

fashion, karena konotasinya berubah seiring  

berjalannya waktu. Arti dan signifikansinya 

berubah menyesuaikan dengan kondisi sosial 

dan kebiasaan berpakaian dari orang-orang 

dengan kelas sosial yang berbeda (Sunanto dan 

Istiharini, 2014). Secara singkat, fashion 

berhubungan erat dengan pakaian dan segala 

sesuatu yang menyertainya. Fashion selalu 

didasarkan atas suatu  gaya (style) tertentu. 

Gaya (style) akan menjadi fashion jika gaya 

tersebut mendapatkan penerimaan masyarakat.  

Fashion termasuk salah satu kekuatan 

penting dalam hidup manusia. Fashion 

mempengaruhi hampir semua hal dalam 

kehidupan individu. Fashion sering membuat 

individu membuang barang-barang yang 

sebenarnya masih berguna namun sudah tidak 

lagi “in”, tidak lagi di masanya/musimnya 

(Sunanto dan Istiharini, 2014). 

Fashion secara bertahap menjadi perhatian 

bagi para peneliti yang tertarik meneliti 

motivasi yang menstimulasi perilaku individu 

dan kelompok, termasuk perilaku berpakaian. 

Menurut  Dharmesta (1999), perilaku yang 

terbentuk merupakan hasil suatu 
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pengkondisian. Hubungan berantai sederhana 

antara stimulus dan respon yang membentuk 

rangkaian kompleks perilaku. Rangkaian 

kompleks meliputi pemikiran, motivasi, 

kepribadian, emosi, dan  pembelajaran. Skinner 

(2014) merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. 

Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses 

adanya stimulus terhadap organisme, dan 

kemudian organisme tersebut merespons, maka 

teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau 

Stimulus–Organisme–Respon. 

Jurusan Teknologi Industri, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Malang memiliki 

program studi tata busana yang terdiri dari S1 

pendidikan Tata Busana dan D3 Tata Busana. 

Perbedaan antara program studi S1 adn D3 

terletak pada area okupasinya. Area okupasi 

program studi S1 adalah lulusannya memiliki 

kemampuan bekerja sebagai pendidik bidang 

busana pada jalur pendidikan formal maupun 

nonformal, perancang program pendidikan dan 

pelatihan di bidang busana serta menjadi 

pengelola usaha busana. Sedangkan program 

studi D3 area okupasinya adalah memiliki 

kemampuan menjadi supervisor industri 

busana, pengelola usaha busana dan instruktur 

bidang busana (Katalog Jurusan TI FT UM, 

2014). 

Ilmu yang mereka miliki terkait dengan 

bidang busana menstimulasi perilaku mereka 

dalam berpakaian. Perbedaan area okupasi 

dimana program studi S1 diarahkan menjadi 

pendidik dan program studi D3 yang diarahkan 

menjadi tenaga ahli juga menimbulkan respon 

yang berbeda dalam perilaku berpakaian. Oleh 

karena itu, artikel ini akan membandingkan 

perilaku berpakaian antara mahasiswi S1 

Pendidikan Tata Busana dan D3 Tata Busana 

Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Malang. Uji hipotesis 

dilakukan untuk membandingkan perilaku 

tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian  

kuantitatif non eksperimental. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

perbedaan perilaku berpakaian antara 

mahasiswi S1 Pendidikan Tata Busana dan D3 

Tata Busana.  

Penelitian ini menggunakan metode  

statistik deskriptif inferensial. Ber-dasarkan 

data hasil pengukuran terhadap sampel, peneliti 

memiliki gambaran mengenai sampel 

kemudian mengguna-kan statistik inferensial 

untuk menarik kesimpulan mengenai 

karakteristik populasi melalui karakteristik 

yang dimiliki oleh sampel penelitian.  

 

Penentuan Variabel Penelitian 

Penentuan variabel penelitan dilakukan 

dengan mengadakan wawancara tentang 

perilaku berpakaian mahasiswi S1 Pendidikan 

Tata Busana dan D3 Tata Busana dalam 

kesehariannya. Langkah ini dilakukan peneliti 

untuk menentukan variabel-variabel perilaku 

berpakaian mahasiswi. Dari hasil wawancara 

tersebut akhirnya peneliti menetapkan 16 

variabel perilaku berpakaian mahasiswi yang 

diukur.  

 

Instrumen Penelitian  

Pengukuran  kuesioner  perilaku berpakaian 

menggunakan method of summated rating dari 

skala Likert. Skala ini terdiri dari beberapa 

butir pernyataan dengan lima nilai sikap, yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), 

tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). 

Penilaian butir bergerak dari angka 5-1. 

 

Metode Pengolahan Data 

Berikut adalah alat uji yang digunakan 

dalam pengolahan data untuk penelitian ini 

yaitu : 

1. Uji Kecukupan Data 

Uji kecukupan data menggunakan rumus 

Bernoulli sebagai berikut: 

𝑁 ≥  
 𝑍𝛼

2 
 

2

𝑝. 𝑞

𝑒2
 

 

2. Uji Validitas 

Perhitungan korelasi pada masing-masing 

variabel dengan skor total menggunakan 

rumus korelasi  product moment sebagai 

berikut : 
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3. Uji Reliabilitas Kuesioner 

Uji reliabilitas menggunakan Alpha 

Cronbach. 

4. Uji Hipotesis 

Pada tahap ini dilakukan uji hipotesis untuk 

mengetahui perbedaan perilaku berpakaian 

mahasiswi menggunakan uji statistik 

nonparametrik yaitu Mann Whitney test. Uji 

Mann Whitney atau U test adalah pengujian 

terhadap beda dua rata-rata populasi yang 

tidak berdistribusi normal atau bentuk 

distribusi data tidak diketahui (Algifari, 

2003) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini melibatkan 60 responden 

mahasiswi terdiri dari 30 mahasiswi S1 

Pendidikan Tata Busana dan 30 mahasiswi D3 

Tata Busana Jurusan Teknologi Industri 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.  

 

Uji Kecukupan Data 

Pada penyebaran kuesioner awal kepada 60 

mahasiswi didapat 58 kuesioner yang 

pengisiannya benar, sehingga dapat diambil 

sampel minimum sebagai berikut :  

Jadi 

𝑁 ≥  
 1,96 2𝑥 58

60 𝑥 2
60 

0,052
= 49,46 ≅ 50 

 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui 

bahwa nilai N adalah 50.  Jadi, jumlah 

minimum kuesioner yang disebarkan adalah 50 

kuesioner. Jumlah kuesioner yang telah 

disebarkan adalah 60 kuesioner, sehingga 

sudah mencukupi kuesioner minimal yang 

harus disebar. 

Sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut, 

data hasil penyebaran kuisioner diuji validitas 

dan reliabilitasnya agar diperoleh jawaban yang 

akurat dan dapat  diandalkan. 

 

Pengujian Validitas 

Pengujian Validitas dilakukan dengan SPSS 

17.0. Dari hasil output SPSS dapat  diketahui 

nilai r hitung tabel tiap atribut. Nilai r hitung 

tersebut akan dibandingan dengan r tabel. Nilai 

r tabel didapat dari tabel statistik. Dengan 

jumlah responden sebanyak 60 maka nilai r 

tabelnya adalah 0,254. Dari hasil uji validitas, 

menyatakan bahwa semua item valid dengan 

nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel.  

 

Pengujian Reliabilitas  

Pada pengujian  reliabilitas instrumen ukur 

perilaku berpakaian mahasiswi diperoleh hasil 

nilai koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,701. 

Dengan nilai sebesar 0,701 maka kuesioner 

dinyatakan reliabel. 

 

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.701 16 

 

Pengolahan Data  

Analisis  dilakukan  dengan meng-analisis 

data yang diperoleh dari subyek penelitian 

dengan menggunakan uji Mann Whitney, 

dengan bantuan program SPSS versi 17.0. 

 

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan pada penelitian 

adalah H0 menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan perilaku berpakaian antara 

mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana dan D3 

Tata Busana, sedangkan H1 menyatakan bahwa 

ada perbedaan perilaku berpakaian antara 

mahasiswi S1 Pendidikan Tata Busana dan D3 

Tata Busana. H0 diterima apabila nilai 

probabilitas lebih dari 0,05 dan sebaliknya 

ditolak apabila nilai probabilitas kurang dari 

0,05. 

Hasil uji Mann Whitney adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2 Hasil Uji Mann Whitney 

Test Statistics
a
 

 
Perilaku_Berpa

kaian 

Mann-Whitney U 440.000 

Wilcoxon W 905.000 

Z -.149 

Asymp. Sig. (2-tailed) .882 

a. Grouping Variable: Mahasiswi 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai 

probabilitas, dilihat dari nilai Asymp. Sig. 

adalah sebesar 0,882. Karena nilainya lebih 

dari 0,05 maka H0 diterima. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan 

perilaku berpakaian mahasiswa S1 Pendidikan 

Tata Busana dan D3 Tata Busana Universitas 

Negeri Malang. 
 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Dari hasil wawancara, terdapat 16 variabel 

perilaku berpakaian mahasiswi yang diukur. 

2. Pengambilan data melibatkan 60 mahasiswi 

terdiri dari 30 mahasiswi S1 Pendidikan 

Tata Busana dan 30 mahasiswi D3 Tata 

Busana. 

3. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan signifikan perilaku 

berpakaian mahasiswi S1 Pendidikan Tata 

Busana dan  D3 Tata Busana Jurusan 

Teknologi Industri Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Malang. 
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Abstrak: Kandungan rimpang rumput teki digunakan untuk mengurangi atau  

menyembuhkan penyakit yaitu nyeri haid dan menurunkan kadar kolesterol. Tujuan 

penelitian ini adalah bagaimana formulasi yang tepat, perbedaan kalsium, 

magnesium, dan zat besi pada minuman instan rimpang rumput teki. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga 

perlakuan formula minuman instan rimpang rumput teki yaitu formula A1, A2 dan 

A3 dengan dua kali pengulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap 1000 

gram rimpang rumput teki memiliki kandungan kalsium sebesar 93,00±0,27 mg, zat 

besi sebesar 31,54±0,21 mg, dan magnesium sebesar 580,48±0,79 mg. Hasil 

penelitian menunujukkan bahwa tiap 1000 gram minuman fungsional rimpang 

rumput teki memiliki kandungan kadar air sebesar 2,32±0,04 mg (formula A1), 

4,13±0,04 mg (formula A2) dan 3,71±0,05 mg (formula A3), kalsium sebesar 

83,29±0,38 mg (formula A1), 82,10±1,23 mg (formula A2), dan 83,21±0,27 mg 

(formula A3), zat besi sebesar 13,01±0,25 mg (formula A1), 12,09±0,16 mg 

(formula A2), dan 14,86±0,19 mg (formula A3), magnesium sebesar 109±61,00 mg 

(formula A1), 104,60±1,93 mg (formula A2).  

 

Kata Kunci: kalsium, magnesium, zat besi, rimpang rumput teki, minuman 

fungsional 

 

PENDAHULUAN 

 

Bahan pangan  pada umumnya tidak 

dikonsumsi dalam bentuk bahan mentah, tetapi 

sebagian besar diolah menjadi berbagai bentuk 

dan jenis pangan lain. Daya simpan lama, 

mempunyai nilai gizi, praktis dan cepat dalam 

penyajianya merupakan produk pangan yang 

diminati oleh masyarakat. Produk pangan 

seperti itu merupakan produk pangan instan 

yang bersifat fungsional. Produk instan diartikan 

sebagai produk yang praktis dalam 

penggunaanya dan tidak meninggalkan sisa 

ketika disajikan (Susanto, 2002 dalam Roni, 

2008:36), sedangkan pangan fungsional yaitu 

pangan yang mengandung komponen aktif yang 

mempunyai fungsi fisiologis dan digunakan 

untuk pencegahan atau penyembuhan penyakit 

sehingga mencapai kesehatan yang optimal 

(Winarti, 2005:47). 

Rumput teki berpotensi sebagai tanaman 

herbal yang mempunyai dua fungsi sekaligus 

yaitu dapat dijadikan ramuan obat tradisional 

dan tidak menimbulkan efek samping bagi 

kesehatan sehingga aman dikonsumsi (Meena 

dkk, 2010). Pemanfaatan yang maksimal akan 

memberikan nilai ekonomis rimpang rumput 

teki. Perkembangan minuman fungsional juga 

berpengaruh terhadap usia manusia yang 

semakin panjang (Bhuiyan, dkk 2012). 

Minuman fungsional menggunakan bahan-

bahan alami lebih diterima serta memberikan 

manfaat bagi kesehatan. 

Rumput teki (Cyperus rotundus 

L.) merupakan tanaman sejenis rumput yang 

tumbuh secara liar dan mudah 

diperoleh.Tanaman ini termasuk dalam 

familycyperaceae, yang lebih dikenal di dunia 

dengan sebutan “World’s Worst Weeds” gulma. 

(Suliyanto, 2012). Rimpang rumput teki 

(Cyperus rotundus L.) memiliki rasa pahit 

sedikit manis dan mempunyai bau yang khas. 

Kandungan kimia rumput teki (Cyperus 

rotundus L.) flavonoid, tannins, dan minyak 

atsiri  dapat mengobati macam-macam penyakit, 

diantaranya untuk menstabilkan siklus 

hormonal, obat sakit perut, obat sakit gigi, 

busung, kencing batu, sakit dada, luka terpukul, 

mual, muntah, keputihan dan menyuburkan 

kandungan (Suliyanto, 2012). 
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Penelitian terdahulu tentang rumput teki 

yaitu efek antidislipidemia dan uji keamanan 

ekstrak etanol rimpang rumput teki pada tikus 

jantan yang menyatakan aman dikonsumsi 

sebagai obat tradisional dan dapat menurunkan 

kadar kolesterol dan trigliserida (Insanu, 2006). 

Pemanfaatan umbi (rimpang) rumput teki 

(Cyperus rotundus L.) digunakan untuk 

mengatasi masalah haid tidak teratur pada 

wanita dengan memanfaatkan minyak menguap 

(minyak atsiri). Percobaan dilakukan pada tikus 

betina dengan mencoba minyak atsiri dari umbi 

rimpang rumput teki (Cyperus rotundus L.) 

yang diberikan secara injeksi pada daerah 

vagina hewan coba tikus betina (Ekasari, 2013). 

Pengobatan Ayurdeva di Negara India 

menggunakan rimpang rumput teki untuk 

mengatasi haid yang tidak teratur, demam dan 

gangguan saluran pencernaan. Dismenorhea 

merupakan salah satu keluhan ginekologi yang 

paling umum pada perempuan yang mengalami 

menstruasi (Anurogo, 2011:32). Dismenorhea 

merupakan ketidak seimbangan hormon 

progesteron dan hormon esterogen dalam darah 

sehingga mengakibatkan rasa nyeri timbul. 

Masalah ini setidaknya mengganggu 50% 

wanita masa reproduksi dan 60-85% pada usia 

remaja, yang mengakibatkan banyaknya absensi 

pada sekolah maupun kantor (Marlina, 2012:3). 

Frekuensi dismenorhea cukup tinggi hampir 

90% wanita mengalami dismenorhea, 10-15% 

diantaranya mengalami dismenorhea. berat yang 

menyebabkan mereka tidak mampu melakukan 

kegiatan apapun dan menurunkan kualitas 

hidupnya (Marlina, 2012:4). 

Rimpang rumput teki memiliki kandungan 

zat gizi yang dapat digunakan mengatasi 

dismenorhea. Menurut Ekasari (2013) umbi 

rimpang rumput teki (Cyperus rotundus L.) 

dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

dismenorhea tidak teratur pada wanita. 

Dismenorhea merupakan ketidak seimbangan 

hormon progesteron dan esterogen dalam darah 

sehingga mengakibatkan rasa nyeri timbul, 

faktor psikologis juga ikut berperan terjadi 

dismenorhea pada beberapa remaja wanita 

(Marlina, 2012:13 

Berdasarkan manfaat dari rimpang rumput 

teki yang dapat mengatasi dan mengurangi 

dismenorhea, maka peneliti ingin membuat 

produk minuman berbahan baku  rimpang 

rumput teki sebagai minuman fungsional yang 

berguna dalam mengatasi dismenorhea. 

Minuman fungsional merupakan produk 

pangan fungsional, yaitu pangan yang secara 

alami maupun telah mengalami proses, 

mengandung satu atau lebih senyawa yang 

berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap 

mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang 

bermanfaat bagi kesehatan (Badan POM, 2001). 

Minuman fungsional adalah minuman yang 

mengandung komponen aktif mempunyai fungsi 

fisiologis dan digunakan untuk pencegahan atau 

penyembuhan penyakit atau mencapai kesehatan 

yang optimal (Winarti, 2005:47). Menurut 

(Astawan, 2003) bahan pangan yang kini 

banyak diminati konsumen bukan saja yang 

mempunyai komposisi gizi yang baik serta 

penampakan dan cita rasa menarik, tetapi juga 

harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi 

tubuh.Tiga alasan yang mendukung 

meningkatnya minat terhadap pangan 

fungsional, yaitu tingginya biaya pemeliharaan 

kesehatan serta adanya peraturan yang 

mendukung penemuan ilmiah (Milner, 2000 

dalam Winarti, 2005: 152). 

Berdasarkan Badan POM (2001), pangan 

fungsional adalah pangan yang secara alami 

maupun telah mengalami proses, mengandung 

satu atau lebih senyawa yang berdasarkan 

kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai 

fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi 

kesehatan. Pangan fungsional dikonsumsi 

sebagaimana layaknya makanan atau minuman, 

mempunyai karakteristik sensori berupa 

penampakan, warna, tekstur dan cita rasa yang 

dapat diterima oleh konsumen serta tidak 

memberikan efek samping terhadap 

metabolisme zat gizi lainya jika digunakan 

dalam jumlah yang dianjurkan (Winarti, 

2005:48). Pangan fungsional berbahan baku 

tanaman rempah dan obat, biasanya disajikan 

dalam bentuk minuman kesehatan, jamu, 

minuman instan, jus, sirup, manisan, acar.  
 

METODE 

  

Penelitian  ini adalah penelitian experimental 

yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama 

adalah pembuatan produk dan pengujian 

biokimia produk, tahap kedua adalah   

menganalisis kandungan Ca, Mg dan zat besi. 

Rancangan percobaan yang digunakan pada 
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penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Penelitian ini mempunyai dua rasio 

terhadap rimpang rumput teki dengan gula pasir, 

berat rimpang rumput teki dinaikan 20% dan 

berat gula pasir diturunkan 20% dengan tujuan 

untuk menghasilkan formula yang mempunyai 

rasa manis yang pas dan kandungan zat gizi 

yang tinggi. 

Pembuatan produk minuman dari dari 

rimpang rumput teki 

        Bahan yang digunakan dalam pembuatan 

minuman instan rimpang rumput teki adalah 

rimpang rumput teki, gula pasir, garam dan air.  
 

Tabel  1. Formula Minuman Instan Rimpang Rumput Teki 

Bahan Formula 1  

 

Formula 2  

 

Formula 3 

 

Rimpang Rumput 

Teki 

100 gram 120 gram 140 gram 

Gula Pasir  200 gram 180 gram 160 gram 

Garam  1 gram 1 gram 1 gram 

Air  100 ml 100 ml 100 ml 

 

Sumber: modifikasi peneliti 

 

Uji Kimia  

1. Bahan Analisis Kimia Minuman Instan Rimpang Rumput Teki 

Bahan yang digunakan untuk analisis kimia zat gizi Magnesium (Mg),  Kalsium (Ca), Zat 

Besi (Fe) dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Bahan untuk Analisis Kimia 

No Jenis Analisis Bahan 

1. Kalsium (Ca) HNO3, dan Aquades  

2. Zat Besi (Fe) HNO3, dan Aquades 

3. Magnesium 

(Mg) 

HNO3, dan Aquades 

 

1. Alat Pembuatan Minuman Rimpang Rumput Teki 

Alat yang digunakan dalam pembuatan minuman rimpang rumput teki adalah blender, 

penyaring, wolden spatula, panci, dan gelas ukur. 

 

2. Alat Analisis Kimia Minuman Instan Rimpang Rumput Teki  
Alat yang digunakan untuk analisis kimia kandungan zat gizi Magnesium  

(Mg), Kalsium (Ca), Zat Besi (Fe), dapat dilihat  

pada Tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Alat untuk Analisis Kimia 

No Jenis Analisis Alat 

1. Kalsium (Ca) Labu ukur 25 ml, Tanur, cawan proselen, kertas 

saring, AAS dan kompor listrik  

2. Zat Besi (Fe) Labu ukur 25 ml, Tanur, cawan proselen, kertas 

saring, AAS dan kompor listrik 

3. Magnesium (Mg) Labu ukur 25 ml, Tanur, cawan proselen, kertas 

saring, AAS dan kompor listrik 

   

 
 

 



Seminar Nasional P3JK 2015 

38 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Kosentrasi gula pasir dan rimpang rumput 

teki dalam penelitian pendahuluan 10% hingga 

20% berdasarkan penelitian Puspaningrum 

(2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kenaikkan dan penurunan 10% pada rimpang 

rumput teki dan gula pasir menghasilkan rasa 

minuman instan yang tidak jauh berbeda dari 

formula kontrol minuman instan rimpang 

rumput teki, sehingga peneliti menaikkan 20% 

dan menghasilkan rasa yang lebih pas daripada 

kenaikkan 10%. Hal ini dipengaruhi oleh 

kosentrasi gula pasir dan rimpang rumput teki 

yang digunakan. Berdasarkan penelitian tersebut 

didapat kosentrasi rimpang rumput teki dan gula 

pasir yang digunakan pada penelitian utama 

adalah kosentrasi rimpang rumput teki 

dinaikkan 20% dan kosentrasi gula pasir 

diturunkan 20% dari formula kontrol.  

Penelitian tahap pertama yaitu membuat 

minuman instan berbahan rimpang rumput teki 

dan gula pasir.  Pada tahap ini dilakukan 

pembuatan minuman instan rimpang rumput 

teki dengan kosentrasi 100 : 200 gram, 120 : 

180 gram, dan 140 : 160 gram.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

formula yang tepat sesuai dengan rancangan 

penelitian. Formula minuman instan rumput teki 

memiliki dua rasio terhadap berat rimpang 

rumput teki dengan gula pasir, berat rimpang 

rumput teki dinaikkan 20% dan berat gula pasir 

diturunkan 20% dengan tujuan menghasilkan 

formula yang mempunyai rasa manis yang pas 

dan mempunyai kandungan zat gizi tinggi. 

Perbandingan yang digunakan antara rimpang 

rumput teki : gula pasir yaitu formula 1 sebesar 

100 gram : 200 gram, formula 2 sebesar 120 

gram : 180 gram, dan formula 3 sebesar 140 

gram : 160 gram, yang bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan formula yang paling 

disukai oleh konsumen terhadap minuman 

instan rimpang rumput teki dan perbedaan 

kandungan zat gizi pada masing-masing 

formula. Formula minuman instan rimpang 

rumput teki dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai 

berikut:   

 

 

 

 

 

Tabel 4. Formula Minuman Instan Rimpang 

Rumput Teki 

Bahan Formula 

A1  

Formula 

A2 

Formula 

A3 

Rimpang 

Rumput 

Teki 

100 gram 120 gram 140 gram 

Gula Pasir  200 gram 180 gram 160 gram 

Garam  1 gram 1 gram 1 gram 

Air  100 ml 100 ml 100 ml 

 

Hasil penelitian yang di lakukan peneliti 

terhadap rimpang rumput teki di Laboratorium 

Kimia Universitas Brawijaya menunjukkan 

bahwa kandungan tiap 1000 gram rimpang 

rumput teki memiliki kandungan kalsium 

sebesar 93,00±0,27, kandungan zat besi sebesar 

31,54±0,12 dan kandungan magnesium sebesar 

580,48±0,79. Kandungan kalsium, magnesium 

dan zat besi diduga dapat mengatasi 

dismenorhea hal ini sesuai dengan pendapat 

Devi (2010:180) bahwa, kandungan zat gizi 

yang berpengaruh dalam dismenorhea yaitu 

kalsium, magnesium dan zat besi. 

Berdasarkan hasil penelitian formula 

minuman instan rimpang rumput teki yang 

mempunyai kandungan zat gizi (zat besi (Fe) 

dan magnesiumMg)) yang paling tinggi terdapat 

pada formula A3, sedangkan kandungan 

kalsium (Ca) yang paling tinggi terdapat pada 

formula A1, dan formula yang tepat terdapat 

pada formula A3 

Formula A1 memiliki kandungan kalsium 

(Ca) tinggi dibanding dengan formula minuman 

instan rimpang rumput teki yang lainya. 

Perbedaan kandungan kalsium (Ca) pada 

masing-masing formula minuman instan 

rimpang rumput teki dipengaruhi oleh 

kosentrasi rimpang rumput teki dan gula pasir.  

Kalsium adalah salah satu mineral yang 

berperan penting dalam meringankan sindrom 

pramenstruasi (Devi, 2010: 192). Kalsium 

memegang peranan dalam membantu otot 

berkontraksi dan releks (Suhardjo, 2009:92). 

Menurut Thys-Jacobs  (2000) faktor gizi yang 

berperan dalam membantu terjadinya gejala 

sindrom pramenstruasi salah satunya adalah 

mengonsumsi pangan yang banyak mengandung 

kalsium. Konsumsi kalsium yang semakin baik 

diduga dapat menurunkan keluhan yang terjadi 

sebelum dan saat menstruasi. Berdasarkan 

paparan tersebut minuman instan rimpang 
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rumput teki mempunyai kandungan kalsium 

yang cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan 

minuman instan rimpang rumput teki ini dapat 

mengurangi gejala  dismenorhea. 
 

Kandungan Zat Besi (Fe) pada Minuman 

Instan Rimpang Rumput Teki  

Formula A3 memiliki kandungan zat besi 

(Fe) tinggi dibanding dengan formula minuman 

instan rimpang rumput teki yang 

lainya.Perbedaan kandungan zat besi (Fe) pada 

masing-masing formula minuman instan 

rimpang rumput teki dipengaruhi oleh 

kosentrasi rimpang rumput teki dan gula pasir. 

Zat besi terdapat dalam darah dan dalam semua 

sel tubuh. Kebutuhan zat besi meningkat selama 

masa pertumbuhan, selama datang bulan, atau 

waktu lain ketika darah hilang dan selama hamil 

dan menyusui (Suhardjo, 2009: 94). Wanita 

yang mengalami menstruasi akan kehilangan 

banyak darah hal ini memungkinkan 

menurunnya persedian zat besi di dalam tubuh, 

sehingga dapat menyebabkan pucat, lemah, 

letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunya 

kebugaran tubuh, menurunnya kemampuan 

kerja. Penyebaran zat besi berlangsung lebih 

lambat dari pada penerimaan dari saluran cerna, 

hal ini bergantung pada simpanan zat besi dalam 

tubuh dan kandungan zat besi dalam makanan. 

Berdasarkan paparan tersebut konsumsi zat besi 

sangat berpengaruh terhadap dismenorhea dan 

minuman instan rimpang rumput teki 

mempunyai kandungan zat besi yang cukup 

tinggi.  

 

Kandungan Magnesium (Mg) pada 

Minuman Instan Rimpang Rumput Teki 

Formula A3 memiliki kandungan magnesium 

(Mg) tinggi dibanding dengan formula minuman 

instan rimpang rumput teki yang lainya. 

Perbedaan kandungan magnesium (Mg) pada 

masing-masing formula minuman instan 

rimpang rumput teki dipengaruhi oleh 

kosentrasi rimpang rumput teki dan gula pasir.  

Salah satu peran mineral magnesium adalah 

dalam produksi hormon serotonin, oleh sebab 

itu defisiensi magnesium akan mengakibatkan 

menurunnya hormon serotonin (Mommies, 

2005).  Magnesium digunakan sebagai terapi 

dismenorhea, karena magnesium memiliki efek 

langsung pada tekanan pembulu darah dan 

mengatur masuknya kalsium ke dalam sel otot 

polos. Selain itu magnesium dan kalsium juga 

berperan dalam sekresi hormon esterogen (Devi, 

2010: 192). Penyebab terjadinya dismenorhea 

adalah ketidaks eimbangan hormon esterogen 

dan progesteron (Marlina, 2012: 2). 

Berdasarkan paparan tersebut konsumsi 

magnesium sangat berpengaruh terhadap 

dismenorhea dan minuman rimpang rumput teki 

mempunyai kandungan magnesium yang cukup 

tinggi.  

 

KESIMPULAN 

 

Hasil analisis kimia terhadap kandungan 

kalsium, magnesium dan zat besi pada minuman 

fungsional instan rimpang rumput teki terdapat 

perbedaan. Kandungan kalsium tertingi terdapat 

pada formula A3, kandungan zat besi tertinggi 

terdapat pada formula A3, kandungan 

magnesium tertinggi terdapat pada formula A3. 

Semakin tinggi persentase penggunaan rimpang 

rumput teki maka semakin tinggi kandungan 

kalsium, magnesium dan zat besi. 
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PENGEMBANGAN STRATEGI BERSAING BERBASIS 

SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE (SCA) UNTUK 

USAHA TRADISIONAL KRIPIK TEMPE  

MENYONGSONG PERSAINGAN GLOBAL 
 

Sudarmiatin*; Suharto SM 

Universitas Negeri Malang 

mianov09@yahoo.co.id 

 
Abstrak: Guna menyongsong Asean Economic Community  (AEC) 2015, maka para pelaku 

bisnis Indonesia terutama UMKM dituntut untuk berbenah diri agar mampu bersaing dengan 

produk luar negeri. Tingginya kemampuan pelaku UMKM dalam menciptakan strategi 

bersaing, dapat menekan resiko tersisihnya UMKM dari kancah persaingan pasar bebas. 

Strategi bersaing untuk membangun kepercayaan konsumen pada perusahaan dalam jangka 

panjang, dikenal dengan nama Sustainable Competitive Advantage (SCA). Menurut Aaker 

(1998) komponen SCA meliputi diferensiasi, biaya rendah, focus, kepeloporan dan sinergi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi bersaing berbasis SCA bagi pelaku 

bisnis UMKM. Penelitian dirancang dengan desain penelitian pengembangan melalui 

pendekatan deskriptif kualitatif. Model dikembangkan dengan Four D-model dari Trianto 

(2007) yang meliputi 4 tahap yaitu define, design, develop, and disseminate. Setelah uji 

validasi, model diujicobakan pada subyek penelitian yaitu pengrajin kripik tempe di desa 

Sanan, Kota Malang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa untuk menghadapi AEC 2015, 

strategi bersaing berbasis SCA yang disarankan untuk pengrajin kripik tempe di kota Malang 

adalah (1) menciptakan pembeda dengan produk pesaing seperti variasi rasa, bentuk dan 

ukuran (2) memiliki merek terdaftar atau PIRT (3) Memperbaiki kemasan dengan label 2 

bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (4) Mengkombinasikan pemasaran offline 

dan online sekaligus. (5) Memiliki website/blog/media social sebagai media pemasaran 

online yang dikendalikan sendiri oleh perusahaan atau sinergi dengan koperasi. Untuk 

menunjang kepemilikan kompetensi tersebut dilakukan melalui kegiatan pelatihan, konsultasi 

dan pendampingan. Kegiatan dilaksanakan atas  kerjasama Universitas Negeri Malang (UM), 

Koperasi Bangkit Usaha dan Dinas Kesehatan Kota Malang.  
 

Kata kunci: Sustainable Competitive Advantage, kripik tempe  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Tahun 2015 adalah tahun yang menakutkan 

bagi sebagian besar usaha tradisional di 

Indonesia, sebab pada tahun tersebut akan 

dimulai Asean Economic Community (AEC) di 

mana produk luar negeri bebas keluar masuk 

Indonesia. Berbagai persiapan harus segera 

diciptakan oleh para pelaku UMKM agar 

produk Indonesia tidak terpuruk dalam 

persaingan bebas Asean. AEC 2015 

dicanangkan sebagai suatu model integrasi 

ekonomi di kawasan ASEAN. Jika ditinjau 

dari tujuan diberlakukannya, maka AEC 

merupakan realisasi dari keinginan yang 

tercantum dalam Visi 2020 yaitu untuk 

mengintegrasikan ekonomi negara-negara 

Asean dengan membentuk pasar tunggal dan 

basis produksi bersama. Visi 2020 

menyatakan, dalam pelaksanaan AEC, negara-

negara anggota harus memegang teguh prinsip 

pasar terbuka (open market), berorientasi ke 

luar (outward looking), dan ekonomi yang 

digerakkan oleh pasar (market drive economy) 

sesuai dengan ketentuan multilateral. Untuk 

mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh 

negara ASEAN harus melakukan liberalisasi 

perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga 

terampil secara bebas dan arus modal yang 

lebih bebas, sebagaimana yang digariskan 

dalam AEC Blueprint. Indonesia harus dapat 

melihat dan menyongsong AEC dengan segala 

peluang dan tantangan serta segara mengambil 

tindakan nyata yang berdampak positif bagi 

Indonesia.  

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam 

memanfaatkan pasar tunggal ASEAN adalah 

rendahnya daya saing produk Indonesia 

dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN 

lainnya, terutama Singapura, Malaysia, Brunai 
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Darusalam dan Thailand. Menurut World 

Economic Forum (WEF) lembaga yang secara 

regular mengukur The Global Competitivenss 

Index (GCI), peringkat daya saing Indonesia 

pada tahun 2012 – 2013 masih jauh di bawah 

Singapura, Malaysia, Brunai Darusalam dan 

Thailand. Bahkan menurut International 

Institute for Management Development 

(IMD), pada tahun 2013 daya saing Indonesia 

kalah dengan Filiphina. Peringkat daya saing 

Indonesia yang relatif masih rendah tidak 

terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik 

pada tataran makro maupun mikro. Pada 

tataran makro masih diperlukan adanya 

penguatan koordinasi pemerintahan pusat dan 

daerah dalam tata kelola birokrasi, 

pemberantasan korupsi dan penguatan 

infrastuktur. Sedangkan pada tataran mikro 

masih perlu peningkatan kapasitas perusahaan 

dalam mengelola berbagai sumberdaya.       

Kota Malang adalah salah satu kota di 

Propinsi Jawa Timur yang memiliki banyak 

produk unggulan. Untuk sector makanan maka 

produk unggulan yang dibanggakan oleh kota 

Malang adalah kripik tempe. Daerah penghasil 

kripik tempe terbesar di kota Malang adalah di 

sentra industry tempe desa Sanan, Kecamatan 

Blimbing, Kota Malang. Hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan pada bulan Mei 

2014 menunjukkan bahwa permasalahan yang 

dirasakan oleh pengrajin dan mendesak untuk 

segera dipecahkan antara lain adalah adanya 

keterbatasan kemampuan pengrajin dalam hal 

manajemen pemasaran dan pengembangan 

inovasi baru berkaitan dengan keragaman 

produk, merek dan kemasan. Keterbatasan 

kemampuan pemilik dalam mengakses 

informasi juga menjadi kendala lemahnya 

daya saing produk.  Secara rinci dapat 

dikemukakan bahwa pemasaran kripik tempe 

di Sanan kota Malang masih menjangkau 

pasar local, pemasaran masih dilakukan secara 

langsung kepada konsumen pemakai, kemasan 

produk masih sederhana dan belum 

memberikan informasi yang dibutuhkan 

konsumen global, merek belum terdaftar dan 

belum mengenal pemasaran online. Menjelang 

era persaingan pasar Asean tahun 2015 ini, 

maka berbagai keterbatasan kemampuan 

pengrajin kripik tempe tersebut harus segera 

diatasi agar produk unggulan kota Malang 

tersebut mampu bersaing dengan competitor 

baik dari dalam maupun luar negeri. 

Berdasarkan permasalahan di atas jelas 

bahwa para peritel tradisional seperti pengrajin 

kripik tempe di Sanan kota Malang tersebut 

perlu diberikan bekal strategi bersaing yang 

memadai agar tidak gulung tikar melawan 

pesaing di pasar bebas ASEAN. Sebagaimana 

dikemukakan Porter (2005) bahwa “Strategy is 

about competitive position, about 

differentiating yourself in the eyes of the 

customer, about adding value through a mix of 

activities different from those used by 

competitors”. Strategi adalah tentang posisi 

persaingan, tentang membedakan diri dalam 

pandangan konsumen, tentang pertambahan 

nilai melalui perbedaan aktivitas yang 

dilakukan pesaing. Keunggulan bersaing 

adalah suatu posisi di mana sebuah perusahaan 

menguasai sebuah ajang persaingan bisnis. 

Strategi bersaing yang tidak mudah ditiru,yang 

membuat perusahaan dapat merebut dan 

mempertahankan posisinya sebagai pemimpin 

pasar dikenal dengan nama SCA (Sustainable 

Competitive Advantage). Karena sifatnya yang 

tidak mudah ditiru, maka keunggulan bersaing 

berkelanjutan merupakan satu strategi yang 

dapat mendukung kesuksesan suatu 

perusahaan untuk jangka waktu yang cukup 

lama. Lebih lanjut Aaker (1998) 

mengidentifikasi lima kekuatan strategis SCA 

yaitu (1) Diferensiasi (2) Biaya rendah (3) 

Focus (4) Kepeloporan (5) Sinergi.  

Beberapa hasil penelitian yang mendukung 

kedua teori di atas diantaranya adalah Barney, 

J. (1991); Pfeffer J. (2005); Ireland, R. Duane 

(2003); Hatch, NW and Dyer, JH (2004) ; 

Hall, R. (1993) dan Sudarmiatin (2010). Hasil 

penelitian Barney, J. (1991) menyatakan 

bahwa sumberdaya perusahaan yang potensial 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk 

menciptakan strategi bersaing berkelanjutan. 

Sedangkan Pfeffer, J. (2005) dalam hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa nilai 

kesuksesan berkompetisi adalah bagaimana 

berpikir tentang kekuatan pekerja dan 

hubungan dengan karyawan. Artinya nilai 

kesuksesan sebuah bisnis ditentukan melalui 

kerjasama dengan orang-orang dan bukan 

dengan membatasi scope kegiatan mereka. 

Sementara itu hasil penelitian Ireland (2003) 

menunjukkan bahwa entrepreneurial mindset, 
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entrepreneurial culture and entrepreneurial 

leadership, strategi manajemen sumberdaya, 

kreativitas mengembangkan inovasi 

merupakan dimensi penting untuk menyusun 

strategi berwirausaha. Hatch and Dyer (2004) 

dalam jurnal hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa modal manusia secara signifikan 

berpengaruh terhadap pembelajaran dan 

kinerja organisasi. Berikutnya adalah  Hall 

(1993) dalam hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa intangible resources yang meliputi 

paten, merek, copyright, register dan 

kemampuan manajer mengetahui supplier dan 

distributor adalah berpotensi sebagai sumber 

strategi bersaing. Vossen (1998) dalam hasil 

penelitiannya menyampaikan bahwa kekuatan 

UMKM terletak pada  inovasi dan struktur 

pasar, aliansi antar perusahaan seperti 

kerjasama R&D dan kedekatan hubungan 

buyer-supplier. Terakhir adalah hasil 

penelitian Sudarmiatin (2010) menunjukkan 

bahwa terbentuknya paguyuban pedagang 

sayur keliling di bawah koordinasi BUMDES 

dapat menjadi media untuk menciptakan 

strategi bersaing melawan pedagang sayur 

keliling dari luar daerah. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa sumber utama untuk 

menciptakan strategi bersaing adalah pada 

potensi sumberdaya yang dimiliki perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan strategi bersaing berbasis 

SCA bagi pengrajin kripik tempe di kota 

Malang, Jawa Timur. Penelitian dirancang 

dalam bentuk penelitian pengembangan 

dengan luaran (1) Buku Manajemen Bisnis 

Ritel Berbasis SCA, (2) Publikasi ilmiah 

dalam jurnal, (3) pengakuan dari peers dalam 

bentuk menjadi pembicara ahli dalam 

pertemuan ilmiah, (4) Rekayasa sosial 

ekonomi dalam bentuk rancangan model 

strategi bersaing bagi pengrajin kripik tempe 

di Sanan Kota Malang, dan (5) Terbangunnya 

jejaring antara peneliti, ritel dan Perguruan 

Tinggi.  

 

METODE 

 

Penelitian ini dirancang dalam bentuk 

penelitian dan pengembangan dengan 

pendekatan Four-D models dari Trianto 

(2007) yang meliputi 4 tahap: 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

2. Tahap Perencanaan (Design) 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

 

Tahap pendefinisian dilakukan dengan 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal 

yang dipetakan dalam bentuk matrik IFAS 

(Internal Factors) dan EFAS (External 

Factors). Berdasarkan matrik tersebut akan 

dianalisis strength, weakness, opportunity dan 

threats melalui analisis SWOT. Sebelum 

diujicobakan ke pengrajin kripik tempe, 

strategi bersaing yang telah dikembangkan 

tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu 

dengan expert untuk mengetahui kelayakan 

dan ketepatan model.  Hasil ujicoba akan 

dianalisis berdasarkan 4 komponen strategi 

bersaing berbasis SCA menurut Aaker (1998) 

yaitu diferensiasi (differentiation), biaya 

rendah (low-cost), fokus (Focus), kepeloporan 

(preemption) dan sinergi (synergi).   

Subyek penelitian adalah 20 orang 

pengrajin kripik tempe yang diambil dari 368 

pengrajin kripik tempe di sentra industry 

kripik tempe Sanan Kota Malang. Kriteria 

penentuan subyek penelitian antara lain (1) 

memiliki kemauan kuat untuk berkembang (2) 

dapat mengoperasikan computer (3) Telah 

memiliki merek dan kemasan. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah pedoman wawancara dan 

lembar observasi yang dikembangkan 

berdasarkan indikator pengukuran strategi 

bersaing berbasis SCA. Untuk mengetahui 

efektivitas strategi bersaing yang digunakan 

pada penelitian ini maka diukur berdasarkan 

peningkatan ketrampilan pengrajin setelah 

mengikuti pelatihan, konsultasi dan 

pendampingan. Gambar 1 adalah bagan alir 

penelitian yang dikembangkan pada penelitian 

ini. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Pengembangan strategi bersaing berbasis 

Sustainable Competitive Advantage (SCA) 

untuk pengrajin kripik tempe ini dilakukan 

dengan Four-D models yang dikembangkan 

oleh Trianto (2007) yang terdiri dari 4 tahap 

yaitu tahap pendefinisian (define), tahap 
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perancangan (design), tahap pengembangan 

(develop), dan tahap penyebaran 

(disseminate). Proses pengembangan strategi 

bersaing dimulai dengan identifikasi masalah 

yang dialami para pengrajin kripik tempe dan 

kebutuhan untuk memecahkan masalah 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil identifikasi masalah selanjutnya 

dikonfirmasi dengan teori dan hasil penelitian 

terdahulu. Hasilnya menunjukkan bahwa 

sebagian besar pengrajin tempe di Sanan Kota 

Malang telah memiliki merek, tetapi belum 

memenuhi persyaratan sebagai merek produk 

makanan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek 

dan belum memiliki Sertifikat Pangan Industri 

Rumah Tangga (PIRT). Belum dimilikinya 

PIRT inilah yang menyebabkan para pengrajin 

tidak bisa memasarkan produknya melalui 

minimarket, supermarket dan hypermarket 

dengan menggunakan merek mereka sendiri. 

Pemasaran kripik tempe yang terjadi 

selama ini adalah menjual secara langsung ke 

konsumen yang datang ke Sanan Kota Malang 

dan atau dititipkan ke grosir dengan merek 

milik grosir. Hal ini sudah tentu berdampak 

terhadap semakin mahalnya harga jual ke 

konsumen dan sebaliknya jumlah keuntungan 

yang diperoleh pengrajin tempe semakin 

rendah. Dampak yang lain adalah pengrajin 

tidak bisa membangun citra merek dalam 

pikiran konsumen. Masyarakat tidak kenal 

dengan merek asli produk yang dijual oleh 

grosir atau supermarket, karena merek aslinya 

tidak bisa digunakan dengan satu sebab yaitu 

belum terdaftar di Disperindag atau di Dinas 

Kesehatan. Hal ini relevan dengan yang 

disampaikan Levy & Weitz (2007) “ 

Establishing a competitive advantage means 

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 
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that the retailer, in effect, builds a wall around 

its position in a retail market, that is, around 

its present and potential customers and its 

competitors. When the wall is high, it will be 

hard for competitors outside the wall to enter 

the market and compete for the retailer’s 

target customers”. Membangun keunggulan 

kompetitif berarti bahwa pengecer 

membangun dinding di sekitar posisinya di 

pasar ritel, yaitu sekitar pelanggan potensial 

dan pesaingnya. Ketika dinding yang 

dibangun tinggi, maka akan sulit bagi pesaing 

di luar dinding untuk memasuki pasar dan 

bersaing.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 

15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan 

bahwa dalam era persaingan global, sejalan 

dengan konvensi-konvensi internasional yang 

telah diratifikasi Indonesia, peranan merek 

menjadi sangat penting terutama untuk 

menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek 

adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi 

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan atau jasa. Masih erat 

hubungannya dengan merek yaitu kemasan. 

Terdapat persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk menciptakan kemasan. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 

tentang Pangan, bahwa setiap orang yang 

memproduksi pangan untuk diedarkan 

dilarang menggunakan bahan apapun sebagai 

kemasan pangan yang dinyatakan terlarang 

dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang 

merugikan atau membahayakan kesehatan 

manusia. Bahan yang digunakan sebagai 

kemasan pangan tetapi belum diketahui 

dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib 

terlebih dahulu diperiksa keamanannya (pasal 

17 UU RI No 7/1996).  

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap teori 

dan hasil penelitian di atas maka disusunlah 

rancangan model pengembangan strategi 

bersaing berbasis Sustainable Competitive 

Advantage (SCA) pada pelaku bisnis ritel 

tradisional. Perancangan model strategi 

bersaing ini dilaksanakan dengan analisis 

IFAS (Internal Factors) dan EFAS (External 

Factors). Berdasarkan hasil pemetaan faktor 

internal dan eksternal tersebut dapat diketahui 

faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai 

komponen keunggulan dan faktor-faktor yang 

tidak berpotensi digunakan sebagai komponen 

keunggulan bersaing. Faktor-faktor inilah 

yang dijadikan sebagai modal dasar menyusun 

rancangan strategi bersaing berbasis 

Sustainable Competive Advantage. Dalam 

kasus pengrajin kripik tempe Sanan Kota 

Malang, semua pengrajin kripik tempe pada 

hakekatnya adalah anggota koperasi. Namun 

demikian dalam konteks bisnis sebenarnya 

mereka semua adalah saling bersaing untuk 

merebut perhatian konsumen. Oleh sebab itu 

koperasi Bangkit Usaha memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada anggota 

untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka 

memenangkan persaingan. Sudah pasti 

persaingan yang dimaksudkan adalah 

persaingan yang sehat dan tidak saling 

menjatuhkan antara satu dengan lainnya. 

Rancangan strategi bersaing berkelanjutan 

dimulai dari faktor keunggulan (strength)  dan 

faktor peluang (opportunities). Keunggulan 

kripik tempe sebagai produk khas kota Malang 

berdampak terhadap strategi bersaing dengan 

produk sejenis dari kota lain misalnya 

Trenggalek, Banyumas, dan Bandung. Untuk 

itu perlu diupayakan penampilan, kualitas 

rasa, warna, ukuran dan kemasan yang 

berbeda. Faktor peluang (opportunities) untuk 

masuk pasar local, regional, nasional sangat 

besar. Bahkan jika kualitas produk diperbaiki 

sehingga daya tahan produk bisa lebih lama, 

maka bisa masuk pasar luar negeri. Untuk bisa 

masuk pasar luar negeri maka selain kualitas 

produk, juga perlu memperbaiki masalah 

kemasan dan merek. Merek yang belum 

terdaftar sudah jelas tidak bisa memasarkan 

produk ke toko lain apalagi ke luar negeri. 

Pengetahuan tentang pemasaran offline dan 

online sangat dibutuhkan sebagai bekal 

menciptakan strategi bersaing berbasis 

teknologi. 

Untuk menyongsong persaingan di era 

Asean Economic Community (AEC) tahun 

2015 maka semua industry harus memiliki 

merek yang telah terdaftar. Untuk skala 

industri kecil seperti pengrajin kripik tempe di 

Kota Malang, maka pendaftaran merek bisa 

dilakukan melalui Dinas Kesehatan Kota 

Malang dalam bentuk PIRT (Pangan Industri 

Rumah Tangga). Di samping itu agar hasil 
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industry kripik tempe yang merupakan produk 

makanan khas kota Malang tersebut dapat 

dikenal oleh masyarakat luas, maka 

dibutuhkan media sosialisasi dalam bentuk 

website. Untuk itulah dalam mengembangkan 

strategi bersaing berkelanjutan (Sustainable 

Competitive Advantage) untuk industry kripik 

di Sanan Kota Malang dilakukan dengan (1) 

memberikan pelatihan membuat kemasan 

yang memenuhi syarat peraturan perundangan 

yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 

Iklan Pangan. (2) membuat website bagi 

Koperasi Industri “Bangkit Usaha” untuk bisa 

memberikan layanan terhadap pasar luar 

daerah atau bahkan pasar negeri (3) 

memperbaiki kualitas produk agar tampilan, 

rasa, warna berbeda dan daya tahan lebih lama 

(4) dan pelatihan pengurusan PIRT bagi 

pengrajin kripik tempe agar dapat masuk pasar 

modern seperti minimarket, supermarket dan 

bahkan hypermarket. Setelah strategi bersaing 

berupa pelatihan mengurus PIRT dan 

membuat website dilaksanakan, selanjutnya 

diaplikasikan dalam operasi pemasaran kripik 

tempe. Selengkapnya strategi bersaing yang 

dibangun dari faktor keunggulan dan peluang 

tersebut dapat dikemukakan dalam tabel 

berikut. 

 

 

 

Tabel 1. Strategi SCA yang dikembangkan dari IFAS dan EFAS 

No Komponen 

SCA 

Indikator Strategi Bersaing Rekomendasi 

Tindakan 

1. Diferensiasi Menciptakan pembeda 

dengan pesaing 

Beda dalam hal rasa, bentuk, 

ukuran dan kualitas layanan 

 

 Pelatihan, 

konsultasi dan 

pendampingan 

menciptakan 

pembeda, 

membuat 

kemasan, 

pendaftaran 

merek (PIRT) 

dan  

melaksanakan 

pemasaran  

online 

 

2. Harga rendah Menekan biaya 

operasi dengan 

menyederhanakan 

proses produksi 

 Memperbaiki kemasan 

agar mengikuti standar 

produk makanan. 

 Merek harus terdaftar 

minimal di Dinas 

Kesehatan (PIRT). 

 Untuk menjangkau pasar 

yang lebih luas, maka 

SDM harus memiliki 

kemampuan pemasaran 

offline dan online. 

 

3.  Fokus Untuk memudahkan 

pemilik menciptakan 

strategi maka perlu 

dibuat segmentasi 

pasar 

 Segmen pasar menengah 

ke atas 

 

4. Kepeloporan Menciptakan 

penghalang bagi 

pesaing untuk masuk 

pangsa pasar 

 Menciptakan keunikan 

 Akses mudah dan cepat 

5. Sinergi Membentuk kekuatan 

bersaing melalui 

koperasi 

 Sinergi bahan mentah, 

bahan pembantu, mesin 

pengupas kedelai, promosi 

dan pemasaran  

 

Berdasarkan informasi yang disampaikan 

dalam Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa 

strategi bersaing yang dikembangkan untuk 

pengrajin kripik tempe di desa Sanan, 

kecamatan Blimbing Kota Malang adalah 

meliputi (1) menampilkan pembeda dengan 

produk sejenis lainnya (2) kepemilikian merek 

terdaftar atau PIRT (3) Memperbaiki kemasan 
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dengan label 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris (4) Mengkombinasikan 

pemasaran offline dan online sekaligus. (5) 

Kepemilikan website/blog/media social 

sebagai media pemasaran online yang 

dikendalikan oleh individu atau sinergi dengan 

koperasi. Pada penelitian ini pembentukan 

strategi bersaing pada pengrajin kripik tempe 

di Sanan kota Malang tersebut dilaksanakan 

melalui kegiatan pelatihan, konsultasi dan 

pendampingan yang dilaksanakan pada bulan 

Agustus hingga Nopember 2014. 

Sebelum model strategi bersaing 

diaplikasikan ke pengrajin kripik tempe, maka 

divalidasi terlebih dahulu oleh ahli baik ahli 

bidang akademik maupun praktisi bisnis. 

Validator bidang akademik dilakukan oleh 

dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Malang. Sedangkan validator praktisi 

diambilkan dari pengrajin kripik tempe yang 

telah memiliki kemasan dan merek yang 

terdaftar. Hasil uji validasi menunjukkan 

bahwa kepemilikan kemasan pengrajin 

berbeda-beda baik dilhat dari dari bentuk, 

bahan maupun label yang diinformasikan. 

Dengan demikian strategi bersaing yang 

direkomendasikan memiliki sedikit perbedaan 

diantara para pengrajin. Sesuai pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 

tentang Label dan Iklan Pangan, maka sebuah 

label makanan harus mencantumkan sekurang-

kurangnya nama produk, daftar bahan yang 

digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama 

dan alamat pihak yang memproduksi atau 

memasukkan pangan ke dalam wilayah 

Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun 

kadaluwarsa. 

Untuk prosedur pengurusan PIRT berlaku 

ketentuan yang terdapat di setiap pemerintah 

daerah kota/ kabupaten masing-masing. Untuk 

kota Malang prosedur pengurusan PIRT 

adalah sebagai berikut :  

1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan 

2. Mengisi formulir permohonan izin PIRT 

3. Foto copy KTP sebanyak 1 lembar 

4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar 

5. Menyertakan rancangan label Makanan / 

Minuman (Sumber: Dinas Kesehatan Kota 

Malang, 2014). 

Setelah strategi bersaing diimplementasikan 

oleh para pengrajin kripik tempe, selanjutnya 

dilakukan uji efektivitas model yang dilakukan 

dengan cara membandingkan kompetensi 

pengrajin sebelum dan setelah mengikuti 

pelatihan, konsultasi dan pendampingan. 

Indikator pengukuran efektivitas model 

dilakukan dengan menggunakan dimensi 

pengukuran Sustainable Competitive 

Advantage (SCA) menurut Aaker (1998) yang 

meliputi  diferensiasi, biaya rendah, focus, 

kepeloporan dan sinergi. Data diambil dengan 

metode wawancara dan observasi yang 

dilaksanakan sebelum dan setelah kegiatan 

pelatihan, konsultasi dan pendampingan. 

Berikut adalah rekapitulasi hasil wawancara 

terhadap  20 orang pengrajin kripik tempe di 

Sanan Kota Malang. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil 

wawancara dan observasi setelah kegiatan 

pelatihan, konsultasi dan pendampingan dapat 

diketahui bahwa terdapat peningkatan 

ketrampilan pengrajin dalam menciptakan 

strategi bersaing kripik tempe di Sanan Kota 

Malang. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-

rata setelah pelatihan, kosultasi dan 

pendampingan menjadi 83,9% (di atas 50%). 

Para pengrajin kripik tempe di Sanan Kota 

Malang mulai mengetahui tentang pentingnya 

strategi bersaing untuk meningkatkan omzet 

penjualan. Era persaingan di pasar bebas yang 

akan terjadi sebentar lagi tidak disikapi panik 

oleh mereka, tetapi mereka masih bingung apa 

sebenarnya yang dimaksud persaingan bebas 

itu. Keterbatasan pengetahuan pengrajin kripik 

tempe tersebut bisa dimaklumi sebab rata-rata 

pendidikan mereka adalah SD dan SMP. 

Kondisi ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada pemerintah cq Dinas 

Perdagangan dan Industri serta Dinas Koperasi 

dan UMKM untuk memberikan sosialisasi 

kepada pelaku industry kecil tradisional agar 

mereka tidak menjadi korban persaingan 

global. Selengkapnya peningkatan ketrampilan 

pengrajin kripik tempe dalam menciptakan 

strategi bersaing adalah sebagai berikut.  
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Tabel 2. Peningkatan Ketrampilan Pengrajin Kripik Tempe dalam Menciptakan Strategi Bersaing Setelah 

Kegiatan Pelatihan, Kosultasi dan Pendampingan 

No Indikator Sebelum 

Pelatihan 

Setelah 

Pendam-

pingan 

% Pening-

katan 

1 Produk perlu memiliki pembeda dengan pesaing 20 80 60 

2 Untuk memenangkan persaingan perlu memberikan 

layanan berbeda dengan pesaing 

15 75 60 

3 Berupaya menekan biaya operasional agar harga bisa 

bersaing 

30 50 20 

4 Keberadaan PRIMKOPTI Bangkit Usaha membantu 

pengadaan permodalan, bahan mentah dan peralatan 

produksi  

60 80 20 

5 Dinas Koperasi dan UMKM sering memberi 

kesempatan mengikuti pameran produk  

20 20 0 

6 Perlu melakukan promosi melalui media (brosur, radio, 

koran, website, dll) untuk menarik perhatian konsumen 

50 75 25 

7 Konsumen utama yang menjadi target pemasaran 

adalah wisatawan local yang membeli oleh-oleh 

100 100 0 

8 Perlu membuat kemasan menarik dengan 

mencantumkan merek produk, agar mudah diingat oleh 

konsumen 

30 80 50 

9 Pendaftaran merek untuk kepemilikan PIRT 

merupakan kekuatan bersaing dengan produk sejenis 

15 90 75 

10 Untuk meningkatkan omzet penjualan perlu 

melaksanakan pemasaran secara langsung maupun 

tidak langsung ke konsumen  

25 80 55 

 Jumlah 435 800 365 

 Rata-rata 43.5 80 36.5 

 

          

Dari hasil analisis data yang terdapat pada 

Tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat peningkatan rata-rata sebanyak 36.5 

atau sebesar 83,9%. Hal ini menunjukkan 

bahwa para pengrajin kripik tempe di kota 

Malang sudah mulai menyadari akan 

pentingnya strategi bersaing. Diharapkan 

strategi bersaing melalui kemasan, merek dan 

pemasaran online tersebut tidak hanya 

berhenti sampai di sini, tetapi dilaksanakan 

secara terus menerus agar produk pesaing 

tidak memiliki kesempatan untuk memasuki 

image konsumen. Kripik tempe Sanan Kota 

Malang akan tetap diingat oleh konsumen 

sebagai kripik tempe yang enak, harga 

terjangkau, layanan memuaskan, dan cara 

pembeliannya mudah bisa offline dan online. 

Peran pemerintah daerah untuk 

mempromosikan produk local dalam website 

kota Malang, sangat membantu pengrajin 

kripik tempe untuk memperkenalkan 

produknya ke masyarakat luas bahkan sampai 

luar negeri. Kerjasama yang baik antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

asosiasi pelaku bisnis ritel (yang salah satunya 

adalah Primkopti) akan sangat membantu 

pemberdayaan bisnis kecil tradisional untuk 

bisa bersaing di era AEC 2015. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi bersaing yang dikembangkan untuk 

usaha ritel kripik tempe di kota Malang adalah 

(1) meningkatkan kualitas produk sehingga 

memiliki pembeda dengan kripik tempe dari 

daerah lain (2) Mendaftarkan merek ke Dinas 

Kesehatan agar produk kripik tempe bisa 

bersaing dengan produk sejenis dari dalam 

maupun luar negeri (3) Memperbaiki 

kemasan, baik komponen informasi yang 

disampaikan pada kemasan maupun bahasa 

yang digunakan dan (4) Melakukan promosi 

dan pemasaran online menggunakan media 

internet (misalnya website, blog, atau media 

social) (5) Kepemilikian website/blog/ media 

social sebagai media pemasaran online yang 

dikendalikan oleh individu perusahaan atau 

sinergi dengan koperasi.  

Hasil penelitian tersebut relevan dengan 

yang dikemukakan Porter ( 2005) bahwa 
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strategi bersaing berbasis Sustainable 

Competitive Advantage (SCA) adalah strategi 

bersaing yang sulit ditiru competitor dan 

dilaksanakan secara berkelanjutan agar produk 

pesaing tidak memiliki kesempatan untuk 

merebut perhatian konsumen. Untuk 

menciptakan strategi bersaing yang demikian 

sudah tentu tidak mudah, sebab setiap produk 

memiliki karakteristik yang berbeda. Hasil 

penelitian yang relevan juga dikemukakan 

oleh Peffer (2005) bahwa SCA bisa diciptakan 

melalui efektivitas mengelola sumberdaya 

manusia. Peningkatan ketrampilan pengrajin 

atau karyawan dalam mendesain kemasan dan 

membuat website/blog/media social sebagai 

media pemasaran online adalah beberapa 

bentuk upaya untuk meningkatkan efektivitas 

sumberdaya manusia. Sedangkan hasil 

penelitian Barney (1986) menunjukkan bahwa 

sumber strategi bersaing berbasis SCA bisa 

diambil dari budaya organisasi. Karena 

pengrajin kripik tempe di Sanan Kota Malang 

tergabung dalam keanggotaan Kopti Bangkit 

Usaha, maka strategi bersaing bisa juga 

dilakukan oleh Koperasi di samping dilakukan 

juga oleh pengrajin. Selanjutnya hasil 

penelitian Hall (1993) menunjukkan bahwa 

untuk menciptakan Sustainable Competitive 

Advantage dapat digunakan intangible 

resources, yang bentuknya bisa berupa merek, 

hak paten, label. Vossen (1998) 

mengemukakan bahwa sumber kekuatan 

UMKM terletak pada keunikan dan alisansi 

dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Keunikan kripik tempe sebagai produk 

berbasis kearifan local perlu ditonjolkan dalam 

menciptkan keunggulan bersaing. Pengrajin 

kripik tempe di Sanan Kota Malang harus bisa 

membedakan kapan memandang teman 

sesama pengrajin sebagai teman dan kapan 

sebagai lawan. Untuk menaklukkan pasar 

local, maka teman sesama pengrajin 

dipandang sebagai pesaing, namun sebaliknya 

untuk menaklukkan pasar luar negeri maka 

teman sesama pengrajin harus dipandang 

sebagai kawan dan secara bersama-sama 

membangun kekuatan untuk bersaing. 

Sedangkan Sudarmiatin (2010) menyatakan 

bahwa pemberdayaan pelaku UMKM bisa 

dilakukan melalui paguyuban termasuk di 

dalamnya adalah Koperasi. Melalui koperasi 

dapat diupayakan berbagai solusi untuk 

memecahkan masalah anggota, misalnya 

kemudahan memperoleh bahan mentah, 

kemudahan memperoleh modal, kemudahan 

memperoleh fasilitas produksi, dan 

sebagainya. 

Strategi diferensiasi merupakan upaya 

pelaku ritel untuk menciptakan pembeda 

antara produk yang dihasilkan dengan produk 

milik pesaing. Dalam konteks kripik tempe 

kota Malang, maka diferensiasi bisa berbentuk 

tampilan produk, rasa, bentuk, kualitas dan 

kemasan kripik tempe sebagai produk oleh-

oleh khas kota Malang. Strategi harga rendah 

adalah upaya pelaku ritel untuk menciptakan 

harga jual yang bisa bersaing dengan produk 

lain yang sejenis. Dalam konteks kripik tempe, 

produk sejenis adalah sesame kripik tempe 

yang berasal dari luar daerah di satu propinsi 

atau beda propinsi atau bahkan beda Negara. 

Semakin trampil pelaku ritel maka akan 

menekan tingginya biaya operasional, dan 

akhirnya dapat diciptakan harga jual yang 

semakin murah dan dapat bersaing dengan 

produk competitor. 

Strategi focus adalah upaya pelaku ritel 

untuk menentukan segmen pasar yang menjadi 

sasaran. Segmen pasar bisa dikelompokkan 

atas dasar demografi (jenis kelamin, usia, 

pekerjaan, pendapatan, dan sebagainya) atau 

bisa juga dikelompokkan atas dasar wilayah 

(area) atau bisa dikelompokkan atas dasar 

status social (tinggi, sedang, rendah). Semakin 

tinggi status social seseorang maka criteria 

pembelian lebih mengutamakan kualitas 

disbanding harga. Sebaliknya semakin rendah 

status social seseorang, maka criteria 

pembeliannya lebih peka terhadap harga. 

Strategi kepeloporan adalah upaya pelaku 

ritel untuk menciptakan pembeda yang tidak 

dimiliki pesaing. Misalnya keahlian 

sumberdaya manusia, kecanggihan teknologi 

yang digunakan, menciptakan system 

manajemen yang telah teruji efektivitasnya, 

dan sebagainya. Terakhir adalah strategi 

sinergi adalah upaya pelaku ritel yang 

mengupayakan kerjasama dengan pesaing 

untuk mencapai harga bahan mentah yang 

murah, mempermudah birokrasi, membagi 

resiko, dan sebagainya. 

Tempe adalah salah satu bentuk produk 

khas Indonesia yang mengandung tinggi 

protein nabati. Bahkan dengan mengkonsumsi 
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banyak tempe, seseorang bisa terhindar dari 

penyakit kolesterol tinggi dan penyakit 

obesitas. Oleh karena produk tempe memiliki 

kelemahan tidak tahan lama, maka ada inovasi 

untuk membuat usia tempe lebih lama yaitu 

dengan membuatnya menjadi kripik tempe. 

Diharapkan produk khas Indonesia ini bisa 

bersaing dengan produk sejenis pada era 

persaingan global nanti. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

menghadapi AEC 2015, strategi bersaing 

berbasis SCA yang bisa digunakan oleh para 

pengrajin kripik tempe di kota Malang 

meliputi (1) Menciptakan pembeda dengan 

produk lain yang sejenis, (2) Memiliki merek 

terdaftar atau PIRT (3) Memperbaiki kemasan 

dengan label 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris (4) Mengkombinasikan 

pemasaran offline dan online sekaligus (5) 

Membentuk website/blog/media social sebagai 

media pemasaran online yang dikendalikan 

perusahaan atau sinergi dengan koperasi 

Bangkit Usaha. Untuk menunjang kepemilikan 

kompetensi tersebut, pada penelitian ini 

dilakukan pelatihan, konsultasi dan 

pendampingan tentang strategi menciptakan 

pembeda, pembuatan merek dan label 

makanan, pembuatan kemasan, pengurusan 

PIRT dan melaksanakan pemasaran online. 

Kegiatan dilaksanakan atas kerjasama antara 

Universitas Negeri Malang (UM), Koperasi 

Bangkit Usaha dan Dinas Kesehatan Kota 

Malang.  

Saran untuk para pengrajin kripik tempe di 

Sanan Kota Malang diantaranya adalah (1) 

Untuk menghadapi AEC 2015 para pengrajin 

kripik tempe di kota Malang perlu 

menyiapkan mental untuk bersaing dengan 

produk luar negeri, (2) Bersikap optimis, 

pantang menyerah, dan percaya diri bahwa 

produk Indonesia memiliki keunikan yang 

tidak dimiliki Negara lain, (3) Selalu berdoa 

memohon kepada Tuhan agar diberikan 

kemudahan dan kelancaran. 
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ANALISIS SIFAT FISIKOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN 

SAUS DARI CAMPURAN DAGING BUAH DAN KULIT  

BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus) 
 

Eko Binti Nurjanah*; Soenar Soekopitojo; Wiwik Wahyuni 

Program Studi Pendidikan Tata Boga 

Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 
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Abstrak: Buah naga merah sangat potensial untuk diolah menjadi saus karena 

adanya pektin yang dapat berfungsi sebagai pengental alami serta adanya senyawa 

antioksidan (betasianin yang berwarna merah keunguan) yang dapat berfungsi 

sebagai pewarna alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sifat 

fisikokimia, aktivitas antioksidan dan sifat organoleptik saus buah naga merah yang 

dibuat dari campuran daging buah dan kulit buah naga merah pada berbagai rasio 

(20:80, 30:70, dan 40:60, b/b). Saus buah naga merah dibuat melalui tahap sortasi, 

pencucian, pengupasan, penghancuran, pemasakan, pemberian bumbu, penyaringan, 

pemanasan dan pengemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio daging buah 

dan kulit buah naga merah berpengaruh terhadap viskositas,  total padatan terlarut, 

keasaman dan aktivitas antioksidan saus buah naga merah. Semakin tinggi proporsi 

kulit buah naga merah, maka viskositas dan total padatan terlarut saus buah naga 

merah semakin tinggi. Sebaliknya, keasaman dan aktivitas antioksidannya semakin 

rendah.  Tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur, rasa dan aroma saus tertinggi 

diperoleh pada rasio daging buah dan kulit buah naga merah 40:60 (b/b), sedangkan 

untuk warna saus tidak ada perbedaan tingkat kesukaan panelis. Pada rasio tersebut, 

saus buah naga merah mempunyai viskositas 14300 cP, total padatan terlarut 12,9 

°Brix, keasaman 1,18%, aktivitas antioksidan 37,77% serta mempunyai rasa asam 

manis agak berasa buah naga, warna merah ungu sampai sangat ungu dan aroma 

tidak langu. 

 

Kata kunci: buah naga merah, aktivitas antioksidan, sauce, sifat fisikokima 
  

 

PENDAHULUAN 

 

Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

atau sering disebut juga red pitaya berbentuk 

bulat panjang, mempunyai kulit berwarna  

merah dan daging buah berwarna merah 

keunguan yang sangat tebal. Buah naga merah 

lebih manis dibandingkan buah naga berdaging 

putih (Kristanto, 2009; Subagja, 2013). Berat 

buah naga merah dikelompokkan dalam 

beberapa tingkatan yaitu kelas super dengan 

bobot di atas 700 g, kelas A dengan bobot buah 

antara >500-700 g, kelas B dengan bobot buah 

antara 350-500 g, dan kelas C diluar bobot 

standar< 350 g (Departemen Pertanian, 2009). 

Akhir- akhir ini buah naga merah banyak 

mendapatkan perhatian karena sangat potensial 

sebagai pewarna alami untuk produk pangan, 

serta mempunyai aktivitas antioksidan yang 

cukup tinggi yang menguntungkan untuk 

kesehatan (Muhammad, dkk., 2014). Buah naga 

berdaging merah lebih berkhasiat karena 

kandungan nutrisi dan vitaminnya lebih lengkap 

daripada yang berdaging putih (Ide, 2009). 

Buah naga merah mengandung vitamin C 

sebesar 9,4 mg/100 g (Kristanto, 2009), niasin 

(1,3 mg/100 g), tiamin (0,3 mg/100 g) serta 

sejumlah kecil karoten dan riboflavin, juga 

mengandung serat kasar sebesar 10,10 g/100 g 

(Khalili, dkk., 2006).   Buah naga merah 

mengandung mineral cukup tinggi seperti 

kalium (56,96 mg/100 g), natrium (50,15 

mg/100 g), magnesium (28,30 mg/100 g), fosfor 

(23,00 mg/100 g) serta sejumlah kecil seng, 

kalsium dan zat besi (Khalili, dkk., 2006). 

Sementara itu, hasil penelitian Nurliyana, dkk. 

(2010) menunjukkan bahwa dalam 1 mg/mL 

buah naga berdaging merah mampu 

menghambat sebanyak 27,45 ± 5.03% radikal 

bebas. Sedangkan untuk 1 mg/mL buah naga 
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berdaging putih hanya mampu menghambat 

radikal bebas sebesar 16,56 ± 2,96%. 

Selain daging buahnya, kulit buah naga 

merah juga berpotensi sebagai pewarna alami 

dan sumber antioksidan yang baik. Kulit buah 

naga merah banyak mengandung pigmen 

betasianin (150,46 ± 2,19 mg/100 g bahan 

kering) yang memberikan warna merah 

keunguan (Jamilah, dkk., 2011). Betasianin 

termasuk dalam kelompok pigmen betalain 

yang dapat berfungsi sebagai pewarna alami 

sekaligus sebagai antioksidan. Kulit buah naga 

merah mempunyai aktivitas antioksidan lebih 

tinggi dibandingkan dengan daging buahnya. 

Hasil penelitian Nurliyana, dkk. (2010) 

menunjukkan bahwa dalam 1 mg/mL kulit buah 

naga mampu menghambat sebanyak 83,48 ± 

1.02% radikal bebas, sedangkan setiap 1 

mg/mL daging buah naga hanya mampu 

menghambat radikal bebas sebesar 27,45 ± 

5.04%.  

Buah naga merah juga mengandung 

sejumlah pektin walaupun jumlahnya relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan buah apel. 

Buah yang matang kandungan pektinnya 

menurun, hal ini disebabkan oleh adanya enzim 

yang memecah pektin menjadi asam pektat dan 

alkohol (Fachruddin, 1997). Pektin yang 

terkandung dalam buah naga merah per 100 

gram buah sebesar 0,27 ± 0,01 gram 

(Mahattanatawee, dkk., 2006). Pektin 

merupakan suatu bahan hidrokoloid karbohidrat  

yang terdapat pada jaringan tanaman, dan 

umumnya berada bersama lignin dan 

hemiselulosa (Cahyadi, 2009). Pektin dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pengental alami. 

Pektin termasuk salah satu tipe serat larut dalam 

air, merupakan serat yang berbentuk gel. Pektin 

juga dapat memperbaiki otot pencernaan dan 

mendorong sisa makanan pada saluran 

pembuangan (Ide, 2009).  

Kulit buah naga merah mengandung pektin 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daging 

buahnya, yaitu 10,79 ± 0,01 % (Jamilah, dkk., 

2011). Sedangkan menurut Nazaruddin, dkk. 

(2011), hasil tertinggi untuk pektin yang 

diekstraksi dengan amonium oksalat/ekstraksi 

asam oksalat dari kulit buah naga merah adalah 

20,1% (basis berat kering).  

Berdasarkan komposisi kimia tersebut, maka 

buah naga merah berpotensi untuk diolah 

menjadi saus. Saus merupakan cairan kental 

yang umumnya terbuat dari bubur buah 

mempunyai aroma dan rasa yang merangsang 

(asam tanpa rasa pedas) (Koswara, 2009). Saus 

dapat diaplikasikan sebagai campuran bumbu 

masakan dan pelengkap hidangan. Menurut 

Margono (2000), saus umumnya ditambahkan 

ke dalam makanan yang akan dikonsumsi 

karena berfungsi  sebagai penambah cita rasa 

dan selera pada makanan. 

Pektin dalam buah naga merah dapat 

berfungsi sebagai bahan pengental dalam 

pembuatan saus buah naga merah, sehingga 

tidak perlu penambahan bahan pengental lain. 

Selain itu, buah naga merah juga memiliki 

warna merah keunguan karena adanya senyawa 

betasianin, sehingga tidak diperlukan lagi bahan 

pewarna tambahan dalam pembuatan saus. 

Betasianin juga dapat berfungsi sebagai 

antioksidan yang dapat menangkal radikal 

bebas, sehingga saus yang dihasilkan juga 

mempunyai aktivitas antioksidan.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

sifat fisikokimia (viskositas, total padatan 

terlarut), aktivitas antioksidan serta sifat 

organoleptik (hedonik dan mutu hedonik) saus 

buah naga merah yang terbuat dari campuran 

daging buah dan kulit buah naga merah. Selain 

mempunyai kualitas yang baik, saus buah naga 

merah diharapkan mempunyai kelebihan 

antioksidan dibandingkan dengan saus yang ada 

di pasaran. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan untuk pembuatan 

saus buah naga merah beserta analisisnya antara 

lain daging buah dan kulit buah naga merah, 

asam cuka, asam sitrat serta bumbu-bumbu, 

DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrasil), NaOH, air 

destilata, indikator fenolftalein. Sedangkan alat 

yang digunakan antara lain alat-alat pengolahan 

seperti timbangan, kompor, panci, blender, 

gelas ukur, wajan, pisau dan sebagainya serta 

alat-alat analisis seperti neraca analitik, 

viskometer “Elcometer 2300”, refraktometer, 

spektrofotometer UV-Vis, kolom kromatografi, 

chamber KLT (kromatografi lapis tipis), rotary 

evaporator dan alat-alat gelas. 
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Pembuatan Saus Buah Naga Merah  

Penelitian tahap pertama dilakukan untuk 

menentukan rasio antara daging buah dan kulit 

buah naga merah yang digunakan untuk 

pembuatan saus buah naga merah. Berdasarkan 

sifat organoleptik dari saus yang dihasilkan 

yang meliputi tekstur, warna, rasa dan aroma, 

maka ditentukan rasio antara daging buah dan 

kulit buah naga merah sebesar 20:80, 30:70 dan 

40:60 (b/b) yang digunakan untuk penelitian 

tahap kedua. Pada penelitian tahap kedua 

dilakukan pembuatan saus buah naga merah 

sesuai dengan rasio daging buah dan kulit buah 

naga merah hasil penelitian tahap pertama yang 

formulanya mengacu pada Wiriano dan Herman 

(1984). Pembuatan saus buah naga merah 

melalui tahap sortasi, pencucian, pengupasan, 

penghancuran, pemasakan, pemberian bumbu, 

penyaringan bumbu, pemanasan dan 

pengemasan. Selanjutnya dilakukan analisis 

sifat fisikokimia, aktivitas antioksidan dan sifat 

organoleptik saus buah naga merah. 

 

Analisis Sifat Fisikokimia 

Analisis sifat fisikokimia dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh rasio daging buah dan 

kulit buah naga merah (b/b) terhadap sifat 

fisikokimia saus buah naga merah. Analisis 

yang dilakukan meliputi viskositas 

menggunakan viskometer “Elcometer 2300” 

(Anonim, 2006), total padatan terlarut (Rangana 

1979) serta keasaman (Rangana 1979). Selain 

itu juga dilakukan analisis aktivitas antioksidan 

menggunakan metode DPPH (Khamsah, 

dkk.,2006 dalam Nurliyana,  dkk., 2010). 

 

Uji Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan adalah uji 

hedonik dengan skala 1 (tidak suka) – 5 (suka). 

Analisis yang dilakukan meliputi parameter 

tekstur, warna, rasa dan aroma saus buah naga 

merah. Selain itu juga dilakukan uji mutu 

hedonik yang meliputi parameter warna (merah 

sedikit ungu – merah sangat ungu), rasa (asam 

manis tidak terasa buah naga – asam manis 

sangat terasa buah naga) serta aroma (tidak 

langu – sangat langu). Panelis yang digunakan 

sebanyak 25 orang dengan dua kali 

pengulangan. 

 

 

 

Analisis Statistik 

Data hasil penelitian dari dua kali 

pengulangan dianalisis secara statistik 

menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) 

untuk mengetahui pengaruh perlakuan, 

selanjutnya perbedaan di antara sampel 

dianalisis signifikansinya (p<0.05) 

menggunakan LSD (Least Significant 

Difference) dengan bantuan software SPSS 

17.0. 
  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sifat Fisikokimia Saus Buah Naga Merah 

Sifat fisikokimia (viskositas, total padatan 

terlarut, keasaman) saus buah naga merah yang 

dibuat dari campuran daging buah dan kulit 

buah naga merah dapat dilihat pada Tabel 1. 

Viskositas merupakan ukuran tingkat 

kekentalan suatu produk yang berbentuk 

semiliquid (Yuwono dan Susanto, 1998). 

Semakin tinggi nilai viskositas produk artinya 

tingkat kekentalan produk tersebut juga 

semakin tinggi (Farikha, dkk., 2013).Viskositas 

saus buah naga merah berkisar antara 14300 cP 

sampai 21340 cP.  

 
Tabel 1. Sifat Fisikokimia Saus Buah Naga Merah 

Sampel Sifat Fisikokimia 

Viskositas 

(cP) 

Total 

Padatan 

Terlarut 

(°Brix ) 

Keasaman 

(%) 

A 

B 

C 

21340 

18180 

14300 

14,1 

13,7 

12,9 

1,01 

1,17 

1,18 
Keterangan: 

A : Saus Buah Naga Merah dengan rasio 20% daging     

    buah : 80% kulit buah  

B : Saus Buah Naga Merah dengan rasio 30% daging  

   buah : 70% kulit buah 

C : Saus Buah Naga Merah dengan rasio 40% daging  

   buah : 60% kulit buah 

 

Secara statistik, rasio antara daging buah dan 

kulit buah naga merah berpengaruh terhadap 

viskositas saus buah naga merah. Semakin 

tinggi proporsi kulit buah naga merah, semakin 

tinggi pula viskositas saus buah naga merah, 

artinya konsistensi saus semakin kental. Nilai 

viskositas yang meningkat disebabkan adanya 

partikel-partikel tersuspensi dalam saus buah 

naga merah seperti pektin. Pektin merupakan 
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suatu bahan hidrokoloid karbohidrat  yang 

terdapat pada jaringan tanaman, umumnya 

berada bersama lignin dan hemiselulosa 

(Cahyadi, 2009). Kandungan pektin dalam kulit 

buah naga merah lebih tinggi dibandingkan 

pada daging buah. Pektin yang terkandung 

dalam daging buah naga merah per 100 gram 

buah sebesar 0,27 ± 0,01gram (Mahattanatawee, 

dkk., 2006), sedangkan pektin dari kulit buah 

naga merah sebesar 10,79 ± 0,01 % (Jamilah, 

dkk., 2011).  

Total padatan terlarut saus buah naga merah 

berkisar dari 12,9 sampai 14,1 °Brix. Semakin 

tinggi proporsi kulit buah naga merah, semakin 

tinggi pula total padatan terlarut saus buah naga 

merah. Total padatan terlarut buah naga merah 

sebesar 11,84 ± 1,52 °Brix (Djamila, dkk., 

2010), sedangkan yang terkonsentrasi pada kulit 

buah naga merah sebesar 6,00 ± 0,00 °Brix 

(Jamilah, dkk., 2011). Selain padatan terlarut 

yang berasal dari buah naga merah, padatan 

terlarut pada saus buah naga merah juga berasal 

dari gula pasir serta bumbu-bumbu yang 

ditambahkan dalam pembuatan saus. 

Jumlah padatan terlarut menunjukkan 

kandungan bahan-bahan yang terlarut dalam 

larutan. Komponen yang terkandung dalam 

buah naga merah terdiri atas komponen-

komponen yang larut air seperti glukosa, 

fruktosa, sukrosa, dan pektin (Farikha, dkk., 

2013). Kandungan pektin dalam daging dan 

kulit buah naga merah mempengaruhi total 

padatan terlarut. Pektin dalam buah akan 

membentuk larutan koloidal dalam air selama 

proses pematangan buah (Desrosier, 2008). 

Selama proses pematangan buah, pektin dalam 

buah akan terhidrolisis menjadi komponen-

komponen yang larut sehingga pektin akan 

menurun kadarnya dan komponen yang larut 

dalam air akan meningkat (Farikha, dkk., 2013). 

Keasaman yang dimaksud pada penelitian ini 

adalah total asam. Berbeda dengan viskositas 

dan total padatan terlarut, keasaman saus buah 

naga merah cenderung menurun dengan 

semakin meningkatnya proporsi kulit buah naga 

merah. Sebaliknya, keasaman saus buah naga 

merah meningkat dengan semakin 

meningkatnya proporsi daging buah naga 

merah. Keasaman saus buah naga merah 

berkisar dari 1,01 sampai dengan 1,18%. 

Daging buah naga merah per 100 gram 

mengandung vitamin C sebesar 9,4 mg 

(Kristanto, 2009), dan total asam sebesar 2,18 ± 

0,24% (Djamila, dkk., 2010). Sedangkan hasil 

penelitian Jamilah, dkk. (2011), kulit buah naga 

merah mengandung asam organik yang terdiri 

atas asam oksalat 0,80 ± 0,01%, sitrat 0,08 ± 

0,00%, malat 0,64 ± 0,00%, suksinat 0,19 ± 

0,00%, fumarat 0,01 ± 0,00%, jadi total asam 

yang terkandung dalam kulit buah naga merah 

sebesar 1,72% relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan total asam daging buahnya. 

 

Aktivitas Antioksidan Saus Buah Naga 

Merah  

Aktivitas antioksidan saus buah naga merah 

dapat dilihat pada Tabel 2. Antioksidan adalah 

komponen yang dapat menunda atau 

menghambat oksidasi lipid atau molekul 

lainnya dengan menghambat inisiasi propagasi 

dari reaksi berantai oksidasi. Aktivitas 

antioksidan dari komponen fenolik terutama 

karena sifat-sifat redoksnya, yang memainkan 

peranan penting dalam menyerap atau 

menetralisir radikal bebas, quenching singlet 

atau triplet oksigen, atau dekomposisi peroksida 

(Zheng & Wang, 2001). 

 
Tabel 2. Aktivitas Antioksidan Saus Buah Naga 

Merah 

Sampel Aktivitas antioksidan (%) 

A 

B 

C 

17,75 

37,12 

37,77 
Keterangan: 

A : Saus Buah Naga Merah dengan rasio 20% daging     

    buah : 80% kulit buah  

B : Saus Buah Naga Merah dengan rasio 30% daging  

   buah : 70% kulit buah 

C : Saus Buah Naga Merah dengan rasio 40% daging  

  buah : 60% kulit buah 

 

Sifat-sifat yang menguntungkan dari buah 

dan sayuran bagi kesehatan adalah karena 

adanya beberapa vitamin (A, C, E dan asam 

folat), serat pangan, dan senyawa fitokimia non-

esensial. Di antara fitokimia, senyawa fenolik 

(polifenol) mendapat perhatian khusus dari para 

peneliti, karena aktivitas scavenging radikal 

bebas dan aktivitas biologinya (Gil dkk., 2002). 

Polifenol buah dan sayuran mencakup begitu 

banyak komponen dengan aktivitas antioksidan, 

seperti hydroxycinnamates, flavan-3-ol 

(condensed tannins), turunan gallic acid 

(hydrolyzable tannins), flavonol dan antosianin. 
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Kandungan betasianin dalam kulit buah naga 

merah sebesar 150,46 ± 2,19 mg/100 g bahan 

kering (Jamilah, dkk., 2011). Sedangkan total 

fenolik pada kulit buah naga merah sebesar 

28,16 mg/100 g dan pada daging buah naga 

merah sebesar 19,72 mg/100 g  (Nurliyana, 

dkk., 2010).  

Saus buah naga merah mempunyai aktivitas 

antioksidan yang berkisar dari 17,75 sampai 

37,77%. Seperti halnya dengan keasaman saus, 

aktivitas antioksidan saus buah naga merah 

semakin menurun dengan semakin meningkat-

nya proporsi kulit buah naga merah. Sebaliknya 

dengan semakin tingginya proporsi daging buah 

naga merah, maka semakin tinggi pula aktivitas 

antioksidannya. Hasil penelitian Nurliyana, dkk. 

(2010) menunjukkan bahwa dalam 1 mg/mL 

kulit buah naga mampu menghambat sebanyak 

83,48 ± 1.02% radikal bebas, sedangkan setiap 

1 mg/mL daging buah naga hanya mampu 

menghambat radikal bebas sebesar 27,45 ± 

5.04%.  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

aktivitas antioksidan buah naga merah segar. 

Hal ini dapat dimaklumi karena analisis 

aktivitas antioksidan pada penelitian ini 

dilakukan pada produk saus buah naga merah 

bukan pada bahan segarnya. Proses pengolahan 

saus buah naga merah yang menggunakan suhu 

tinggi dan memerlukan waktu relatif lama, 

dapat merusak vitamin C atau komponen lain 

yang berfungsi sebagai antioksidan. Betasianin 

dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam 

bentuk ekstrak, akan tetapi penggunaan pelarut 

air dalam proses pemekatan dengan panas dapat 

mengakibatkan kerusakan karena titik didih air 

cukup tinggi (100°C) sedangkan stabilitas 

betasianin semakin menurun pada pemanasan 

suhu 70 dan 80°C (Havlikova, dkk., 1983 dalam 

Khuluq, dkk., 2007 ). 

Selain itu, perbedaan  suasana asam dalam 

proses pengolahan saus juga dapat berpengaruh 

pada tingkat kerusakan senyawa-senyawa 

antioksidan. Kondisi yang lebih asam, yaitu 

pada proporsi daging buah yang lebih besar 

dapat mencegah kerusakan senyawa-senyawa 

antioksidan, sehingga aktivitas antioksidannya 

relatif lebih besar. Sementara itu, menurut 

(Zheng & Wang, 2001) bahwa tinggi rendahnya 

aktivitas antioksidan tidak ditentukan oleh 

tinggi rendahnya kandungan komponen fenolik, 

tetapi oleh jenis senyawa fenolik.  

Senyawa-senyawa yang berperan sebagai 

antioksidan dalam buah naga merah antara lain 

betasianin, flavonoid, senyawa fenolik (Tenore, 

2012) dan vitamin C. Antioksidan merupakan 

senyawa yang rentan teroksidasi dengan adanya 

efek seperti cahaya, panas, logam peroksida 

atau secara langsung bereaksi dengan oksigen 

sehingga nilai aktivitas antioksidan mengalami 

penurunan (Farikha, dkk., 2013).  

 

Sifat Organoleptik Saus Buah Naga Merah 

Tekstur merupakan segi penting dari mutu 

makanan, kadang lebih penting daripada bau, 

rasa dan warna (deMan, 1997). Tekstur bersifat 

kompleks dan terkait dengan struktur bahan, 

yang terdiri dari tiga elemen salah satunya yaitu 

mekanik (Setyaningsih dkk., 2010). Menurut 

deMan (1997) golongan mekanik mengandung 

lima parameter dasar yaitu kekerasan, 

kekohesifan, elastisitas, keadhesifan, viskositas. 

Tekstur yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah viskositas (kekentalan). Viskositas 

didefinisikan sebagai laju aliran per satuan gaya 

(encer – kental).  

Tekstur saus buah naga merah yang paling 

disukai mempunyai viskositas 14300 cP, yaitu 

yang mempunyai kekentalan paling rendah di 

antara ketiga rasio daging buah dan kulit buah 

naga merah. Semakin tinggi proporsi kulit buah 

naga merah, maka viskositas saus semakin 

kental dan tingkat kesukaan panelis terhadap 

tekstur saus semakin menurun. Tingkat 

kesukaan panelis terhadap tekstur saus buah 

naga merah tertinggi diperoleh pada rasio 

daging buah dan kulit buah 40:60 (b/b), yaitu 

4,00 (agak suka). Sedangkan skor hedonik 

tekstur terendah pada rasio daging buah dan 

kulit buah naga merah 20:80 (b/b), yaitu 3,36 

(biasa – agak suka).  

Saus berkualitas baik memiliki kelembutan 

tertentu yang ditandai dengan tidak adanya 

gumpalan, baik yang terlihat maupun hanya 

dapat dirasakan lewat indra cecapan. Tekstur 

saus tidak terlalu encer atau kental, tetapi cukup 

dapat menutupi makanan, dan makanan tersebut 

masih nampak terlihat (Ekawatiningsih, 

dkk.,2008). 

Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa saus 

buah naga merah semakin menurun dengan 

semakin meningkatnya proporsi kulit buah naga 

merah. Sebaliknya, tingkat kesukaan panelis 

semakin meningkat dengan semakin 
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meningkatnya proporsi daging buah naga 

merah. Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa 

saus tertinggi diperoleh pada rasio daging buah 

dan kulit buah naga merah 40:60 (b/b), yaitu 

dengan rerata skor 4,50 (agak suka – suka). 

Sedangkan penilaian terendah diperoleh pada 

saus dengan rasio daging buah dan kulit buah 

naga merah 20:80 (b/b), yaitu dengan rerata 

skor 2,80 (agak tidak suka – biasa).  

Buah naga merah memiliki rasa yang khas 

yaitu asam-manis dan menyegarkan (Ide, 2009). 

Saus yang beredar di pasaran pada umumnya 

berasa asam, manis, dan gurih (Haryoto, 1998). 

Pada saus buah naga merah semakin banyak 

penambahan daging buah naga merah pada saus 

rasa buahnya yang khas (asam manis) semakin 

terasa dan lebih disukai oleh panelis. Seiring 

dengan hasil uji mutu hedonik bahwa saus buah 

naga yang paling disukai adalah yang 

mempunyai rasa asam manis agak berasa 

sampai berasa buah naga merah (skor mutu 

hedonik 4,04). Sedangkan tingkat kesukaan 

terhadap rasa saus yang paling rendah justru 

pada saus buah naga merah yang rasa buah naga 

merahnya kurang (skor mutu hedonik 2,28). 

Sementara itu, tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna saus buah naga merah secara 

statistik tidak berbeda nyata dengan rerata skor 

3,80 – 4,18 (agak suka – suka). Hal ini 

disebabkan oleh warna merah keunguan dari 

buah naga merah yang sangat dominan akibat 

adanya senyawa betasianin. Walaupun 

demikian, intensitas warna merah saus buah 

naga merah secara statistik berbeda pada 

berbagai rasio daging buah dan kulit buah naga 

merah. Skor mutu hedonik warna saus berkisar 

dari 2,40 (merah agak ungu – cukup ungu) 

sampai 4,28 (merah ungu - sangat ungu).   

Tingkat kesukaan panelis terhadap aroma 

saus buah naga merah semakin menurun dengan 

semakin meningkatnya proporsi kulit buah naga 

merah. Sebaliknya, tingkat kesukaan panelis 

terhadap aroma saus meningkat dengan semakin 

meningkatnya proporsi daging buah naga 

merah. Tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma saus tertinggi diperoleh pada rasio 

daging buah dan kulit buah naga merah 40:60 

(b/b) dengan rerata skor 4,32 (agak suka – 

suka). Sedangkan penilaian terendah diperoleh 

pada saus dengan rasio daging buah dan kulit 

buah naga merah 20:80 (b/b) dengan rerata skor 

2,40 (agak tidak suka – biasa). Pada tingkat 

kesukaan tertinggi tersebut, skor mutu hedonik 

aroma saus buah naga merah adalah 5,00 

(aroma tidak langu). Sedangkan tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma saos yang 

paling rendah mempunyai skor mutu hedonik 

3,48 (aroma agak langu – langu) 

Panelis kurang menyukai saus buah naga 

merah dengan rasio daging buah dan kulit buah 

naga merah  20:80 (b/b), karena memiliki 

aroma yang agak langu. Hal ini disebabkan 

kulit buah naga merah mengandung komponen 

volatil (mudah menguap), salah satunya 

senyawa fenolik. Senyawa fenolik mempunyai 

cincin aromatik satu atau lebih gugus hidroksi 

dan gugus-gugus lain penyertanya. Total 

fenolik pada kulit buah naga merah sebesar 

28,16 mg/100 g dan pada daging buah naga 

merah sebesar 19,72 mg/100 g  (Nurliyana, 

dkk., 2010).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Rasio daging buah dan kulit buah naga 

merah berpengaruh terhadap viskositas, total 

padatan terlarut, keasaman dan aktivitas 

antioksidan saus buah naga merah. Semakin 

tinggi proporsi kulit buah naga merah, maka 

viskositas dan total padatan terlarut saus buah 

naga merah semakin tinggi. Sebaliknya, 

keasaman dan aktivitas antioksidannya semakin 

rendah.  Tingkat kesukaan panelis terhadap 

tekstur, rasa dan aroma saus tertinggi diperoleh 

pada rasio daging buah dan kulit buah naga 

merah 40:60 (b/b), sedangkan untuk warna saus 

tidak ada perbedaan tingkat kesukaan panelis. 

Pada rasio tersebut, saus buah naga merah 

mempunyai viskositas 14300 cP, total padatan 

terlarut 12,9 °Brix, keasaman 1,18%, aktivitas 

antioksidan 37,77% serta mempunyai rasa asam 

manis agak berasa buah naga, warna merah 

ungu sampai sangat ungu dan aroma tidak 

langu. 

Saus buah naga merah sangat potensial untuk 

dikembangkan di masyarakat. Selain manfaat-

nya dari segi kesehatan, juga dapat 

dikembangkan sebagai industri pengolahan 

pangan untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang daya simpan, daya terima 

masyarakat serta perlu dilakukan analisis 

kelayakan ekonomi agar dapat dikomersialisasi-

kan. 
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Abstract: Ammonia is widely employed as raw material for production of fertilizers, 

pharmaceuticals, acids and coolants. Haber Bosch process is used to produce the 

ammonia.  A commercial catalyst is very essential for the impressive ammonia 

production. In this work, garnet, Y3Fe5O12, prepared by sol gel method has been 

introduced as  newnanocatalyst for ammonia synthesis. Characterizations of the 

samples were done by using X-Ray Diffraction (XRD), Field Emission Scanning 

Electron Microscopy (FESEM), Energy Dispersive X-ray (EDX) and Temperature 

Programmed Reduction (TPR) to identify the phase, morphology and catalytic 

properties of the samples. Ammonia synthesis under the influence of magnetic field 

(1Tesla) was conducted under ambient pressure (1.01 bar) at varying temperatures 

(28
o
C to 188

o
C). By using an in house microreactor, high yield of ammonia 62.8% 

was obtained at room temperature and ambient pressure in the magnetic induction 

reaction zone. The activation energy of nanocatalyst Y3Fe5O12 shows endothermic 

reaction at 66.57 kJ/mole. This new innovative work will shed new lights in the 

ammonia production as it offers significant energy savings. 

 

Keywords: Ammonia Synthesis, Microreactor,   Nanocatalyst,  Garnet,  Magnetic 

field,  Kjeldahl method 
 

INTRODUCTION 

 

Ammonia has been ranked number two on 

the list of chemicals requiring the most energy 

to be produced. Identifying better way to 

synthesize ammonia could have a major impact 

on the production of ammonia.  

Using Haber process, only 15% of nitrogen and 

hydrogen were converted to ammonia. By 

repetitive recycling of the unreacted nitrogen 

and hydrogen, the overall conversion is about 

98% [1]. 
 

 

      2H2 (g) + N2 (g) 2NH3 (g)     

(1) 

 

Based on Le Chatelier Principle, reactions 

conducted at higher pressure will favor the 

forward reaction producing more ammonia. 

Catalystsare materialsthat can be reacted to 

enhance the rate of ammonia production. The 

presence of catalyst precursors is very essential 

for ammonia production. Good catalyst support 

can increase the rate of ammonia because of 

active chemical reaction. Brookhaven et.al. [2] 

revealed the metal ruthenium could be more 

efficient in ammonia synthesis.It was reported 

that ruthenium catalyst displayed five times 

higher activityunder same temperature and at 

half of the pressure [3]. A new approach by 

using nanomaterials as catalyst can achievevery 

high rate of ammonia production [4]. Reducing 

catalyst size to nanometers will greatly increase 

the surface area which in turn increasesthe level 

of catalytic activity. 

Magnetic inductionis a new discovery in 

ammonia production. By applying magnetic 

field to the catalyst, it will reducethe cost of 

production. Instead of high pressure and 

temperature, the electromagnetic field can result 

high yield of ammonia at room temperature and 

ambient pressure [4]. Ferromagnetism is a 

phenomenon in which the electrical uncharged 

material strongly attracts to each other. This 

ferromagnetic material aligns the electrons 

parallel to each other against the force of 

thermal agitation [5]. Because of good 

alignment, the catalytic actvity can easily 
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improve the reaction rate for ammonia 

production. 

Currently, magnetite (Fe3O4) is used as the 

catalyst in ammonia synthesis. It is incorporated 

with aluminum, potassium, calcium and 

irreducible oxides [5]. Due to the easy cation 

substitution for Al
3+

 and Fe
3+

, the uniform 

distribution of aluminum in solid can be 

obtained [6]. A new finding suggested that 

wustite as a new catalyst in ammonia synthesis 

[7] has an increase of 30% compared to those 

obtained from magnetite. Wustite is favourable 

compared to magnetite due to its ability to be 

reduced while maintaining its mechanical 

strength and thermoresistency.Also ruthenium 

based catalyst has potential due to its long term 

stability and activity also low pressure and 

temperature condition for ammonia productions 

[8]. Ruthenium with potassium metal is 

suggested as a very effective catalyst which 

performed greatly under atmospheric pressure 

[9]. High ammonia yield approximately 40-50% 

was produced using Ru/C catalyst. The 

temperature and pressure conditions are 370-

400°C and 50-100 atm respectively [10]. The 

major disadvantage of this catalyst is its 

extremely high cost [11-12]. 

Arrhenius kinetic energy was first proposed 

by a Dutch chemist J.H. Van’t Hoff in 1884 and 

was justified by Swedish chemist Svante 

Arrhenius in 1889, five years later [13]. It is 

remarkably accurate for the dependency of 

temperature with the constant reaction rate. It 

can be seen as the best empirical relationship in 

modeling temperature variance coefficient. It 

was mentioned that an increase of 10 degree 

Celsius doubles the reaction rate which is 

supported by Arrhenius. The amount of energy 

required to ensure reaction happens is known as 

activation energy. Upon collision, this energy 

can be used to bend and break bonds leading to 

chemical reactions. 

Activation energy can be regarded as the 

height of the potential barrier or energy barrier 

separating between the potential energy of 

reactants and the product of reactions. There 

should be a correct number of molecules with 

energy equal or greater than the activation 

energy. Le Chatelier Principle shows that rates 

of reaction decreases with increasing 

temperature. This can be related with barrier 

less reactions, in which the reaction proceeding 

relies on the capture of molecules in a potential 

well. Increasing temperature leads to a 

reduction of collision is expressed as a reaction 

cross section that decreases with increasing 

temperature. Also, the kinetic energy can be 

related to chemical thermodynamics study of 

the interrelation of heat and with chemical 

reactions. The thermodynamics potential are the 

quantitative measures of energy stored as they 

evolve from an initial state to the final state. 

The fundamental laws of the four equations or 

‘fundamental Gibbs free energy, are typically 

used in order to predict the energy exchanges. 

Arrhenius equation demonstrated  that, 

 𝑘 =  𝐴𝑒(
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
)
     (2) 

 

where, 

Ea= the activation energy, 

R = 8.314 x 10-3 kJ mole
-1

 K
-1

 

T = temperature (K), 

A = proportionality constant 

 

Taking the natural logarithm of Arrhenius 

equation gives, 
 

ln 𝑘 =  − 
𝐸𝑎

𝑅
 𝑥  

1

𝑇
 +  ln 𝐴     (3) 

 

                     Y= mx + b                               (4) 

 

Plot ln(k) vs
1

𝑇
 and the data will give straight 

line and by determining the slope, the value of 

activation energy can be calculated. 

This work deals with synthesis of ammonia 

using garnets nanocatalyst which are yttrium 

iron garnet (Y3Fe5O12) and samarium iron 

garnet (Sm3Fe5O12). Garnet materials such as 

yttrium or samarium possess unique 

thermophysical, mechanical and optical 

properties [14].Particularly, it has high 

resistivity on radiation damage, fracture 

toughness, and energy transfer efficiency. They 

are widely used in optical communication and 

magneto – optical devices [15, 16]. Also, 

Sm3Fe5O12is important due to their wide variety 

in magnetic properties [17- 20].The reaction 

was done at five different temperatures (28
o
C, 

68
o
C, 108

o
C, 148

o
C, 188

o
C) and ambient 

pressure with applied magnetic field of 1 Tesla. 

Finally the overall medium is rapidly converted 
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to quasi-homogenous solid-like mass when the 

concentration gradient is nil. 

 

METHODOLOGY 

 

A. Catalyst Preparation 

The precursors for Y3Fe5O12 was prepared 

by mixing Y(NO3)3.6H2O, and Fe(NO3)3.9H2O 

with  of 65%HNO3. During the sol to gel 

transition, the solution viscosity increases 

gradually at first and the samples were stirred 

for 30 days and gradual heating to 70
o
C until 

gelatin formed. The samples were then dried at 

110
o
C for 24 hours and annealed at 1100

o
C and 

1350
o
C in inert environment for 4 hours. 

 

B. Catalyst Charaterization 

The as-synthesized nanocatalysts were 

characterized by using Philips X-Ray 

DiffractometerwithCuK and=1.5418Å, Field 

Emission Scanning Electron Microscopy 

(FESEM)SUPRA 35VP, and Energy Dispersive 

X-ray Spectroscopy (EDX). X-ray 

diffractometer (Bruker D8 Advance) was used 

for the identification of phases, crystallinity and 

crystallite size of samples. Temperature 

Program Reduction (TPR) TPDRO 1100 series 

was done to determine the activation energy of 

the sintered sample Y3Fe5O12when it was 

reduced to its metal state. 

 

C. Reaction Studies 

1. Experimental Setup 

The ammonia synthesis starts with placing 

0.2g of catalyst inside the chamber. Set the 

temperature at room temperature (28
o
C) and 

flow the hydrogen and nitrogen gas with 3:1 

volume ratio. When the temperature is equal to 

the set point, gas was collected for 30min. 

Reaction studies were monitored with and 

without magnetic induction. Fig 1. shows the 

schematic diagram for ammonia synthesis by 

using magnetic induction. Fig 2. shows the 

magnetic equipment that will be applied to the 

process. 

 

 
Figure 1.Schematic diagram for ammonia synthesis. 

 

 
Figure 2.Magnetic induction reaction zone. 

 

2. Kjeldahl Method 

The Kjeldahl method is a method to quantify 

the amount of nitrogen in chemical substance 

[6]. A titration process is done to trace the 

amount of ammonia produce [7]. 
 

HClreacted + NH3(g)  NH4Cl   (5) 

NaOH + HClexcessNaCl + H2O   (6) 

HCltotal= HClreacted+ HClexcess   (7) 

    

 

Amount of HClreacted = Amount of NH3 

Amount of HClexcess = Amount of NaOH 

 

Ammoniadetection  was done by dissolving 

the gas in 2.5ml of 0.01M HCI (in excess)to 

produce NH4Cl. The amount o excess HCl was 

determined by titration with 0.01 M 

NaOH(aq) .The amount of NH3 produced is 

equal to the amount of HCI reacted.  

Magnet 

Chamber 
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RESULT AND DISCUSION 

 

B. Catalyst Characterization 

1. X-Ray Diffraction 

The crystallite size can be measured from X-

ray diffraction patterns by using Scherer 

equation[5]. 
 

 

𝐷 =  
𝐾

 𝑐𝑜𝑠  
(8) 

       

K  = 0.89. 

  = maximum peak 

=Full width at half maximum (FWHM) 

   = wavelength of incident radiation 

 

Fig 3. shows the XRD pattern for Y3Fe5O12 

at two different annealing temperatures which 

are 1100
o
C and 1350

o
C. By using Scherer 

equation [5], the particle size was 58.4nm 

shown in Table 1. From XRD patterns, it was 

found that the major peak obtained for [420] 

plane. The single phase Y3Fe5O12was obtained 

at annealing temperature of 1350
o
C. 

This result has the same accuracy with other 

research which has been synthesized single 

phase Y3Fe5O12 by sol gel technique and has 

cubic structure at (420) plane [21]. At 1100
o
C 

the samples has not obtained single phase. It 

was obtained for sample annealed at 1350
o
C. 

Other researcher reported annealing 

temperature of garnet to be 1300-1400
o
C [22]. 

By increasing the annealing temperature form 

1100 °C to 1350°C, the crystallinity of the 

samples become higher as shown at Fig 3. This 

can be concluded that the suitable annealing 

temperature for Y3Fe5O12 is at 1350
o
C.   

 

 
Figure 3. XRD for Y3Fe5O12 annealed at 1100 o C and 1350oC with the 

major peak at (420) plane. 

 

 

 

 
TABLE I. VALUES OF INTENSITY, D-SPACING, FWHM AND 

CRYSTALLITE SIZE OF Y3FE5O12 FROM XRD RESULT ANNEALED AT 

1350OC 

  

Intensity 

(Cps) 

d-spacing 

 (Å) 

FWHM 

(2-theta) 

Crystallite 

Size (nm) 

Y3Fe5O12 285 2.8 0.14 58.4 

 

2. Field Emission Scanning Electron 

Microscope (FESEM) 
Field Emission Scanning Electron 

Microscope (FESEM) is a tool to identify the 

morphology and grain size of the powder 

sample. Fig 4. (a) and (b) show the morphology 

of Y3Fe5O12 with average particle size 600nm. 

Identical microstructure was observed and the 

individual particles seem to be homogenous 

structure with grain size below 2µm. 
 

 

 
Figure4. FESEM morphology of Y3Fe5O12annealed at 1350oC (a)10K 

and (b) 50K magnification . 

 

 

3. Energy Dispersive X-Ray (EDX) 

Energy Dispersive X-Ray (EDX) is an 

elemental microanalysis technique performed 

usually after performing FESEM analysis. 

Table 2 shows that the atomic and weight 

percentage of the corresponding elements which 

are yttrium, ferum and oxygen. No impurities 

were detected in the Y3Fe5O12 sample. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

20 30 40 50 60

(431)(321)

(800)

(642)
(640)

(444)(532)(521)

(422)

(420)

(400)

1350C

1100C

2Theta(deg.)

In
te

n
si

ty
 (

a
. 

u
.)

(a) 

(b) 



Seminar Nasional P3JK 2015 

64 

 

Theoretical atomic percentage for Y3Fe5O12 

is 15%, 25% and 60% for yttrium, ferum and 

oxygen respectively. Samarium, ferum, and 

oxygen also have similar theoretical atomic 

percentage. The standard deviation is shown in 

Table 2. 
 

TABLE II. PERCENTAGE OF WEIGHT, ATOMIC AND STANDARD 

DEVIATION FOR Y3FE5O12 

Element Weight% Atomic% Standard 

Deviation (%) 

O K  21.71 53.10 11.50 

Fe K  47.81 33.49 33.96 

Y L 30.48 13.41 10.60 

Totals  100.00 100.00  

 

4. Temperature Programmed Reduction (TPR) 

Temperature Programmed Reduction (TPR) 

was used to identify as reducible species on the 

catalyst. The highest flow rate has been used in 

this process at 20 ccm/min.  Fig 5. and table 3 

shows the reduction for Y3Fe5O12. First 

reduction occurred at 489
o
C with 40.66% 

hydrogen consumption. The second reduction is 

at 692
o
C consuming 8.15% hydrogen and the 

third reduction temperature happens at 806
o
C 

with the highest percentage hydrogen 

consumption of 51.20%. The third peak which 

occurred at 806
o
C  is the temperature that all 

metal oxide is speculated to be reduced to metal.  
 

 
Figure5. Reduction for Y3Fe5O12annealed at 1350

o
C 

shows three temperature reductions to metallic state. 

 

Table 3 shows that 100% hydrogen 

consumption has been used to reduce 

Sm3Fe5O12 to the metallic state. For ferrite 

catalyst, transformation of Fe3O4 to α-Fe 

occurred at the peak at temperature of 700-

800
o
C [26]. The reduction for all α-Fe2O3 

nanocatalysts was suggested in the following 

sequence: Fe2O3Fe3O4Fe1-xO Fe [26]. In 

the case of garnet nanocatalyst the reduction to 

metallic state completely occured at about 

800
o
C.   

 
TABLE III. TEMPERATURE REDUCTION AND PERCENTAGE 

HYDROGEN CONSUMPTION FOR Y3FE5O12 

Sample Temperature 

Reduction (
o
C) 

Hydrogen 

Consumption (%) 

Y3Fe5O12 489 40.66 

 692 8.15 

 806 51.20 

 

5. Ammonia Production 

This section discusses the ammonia 

production as well as the activation energy 

calculated from the Arrhenius equation. 

 
Figure 6. Ammonia yield (%) by using Y3Fe5O12 nanocatalyst  with and 

without TPR process shows the highest yield at 51.6%. 

 

From Fig 6. the experiment that have done, 

Y3Fe5O12 goes through TPR process produce 

the highest yield of ammonia at room 

temperature about 62.8% as comparing to the 

catalyst without TPR process. The catalyst 

shown good performance because it has reduces 

all the oxide to metallic state. The metal state 

can increase the reaction inside the 

microreactor. The Y3Fe5O12 without TPR 

produce less of ammonia because metal oxide 

less catalytic activity compared to metal. 

The steel chamber for catalyst loading has 

been changed using glass tube chamber to 

identify the effect of the chamber’s material 
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Figure7. Ammonia Yield by using two type different chamber shows the 

highest yield (62.8%) for steel chamber. 
 

 

 
 

TABLE IV. AMMONIA YIELD BY USING DIFFERENT TYPE OF 

CHAMBER 

Type of Chamber  Steel  Glass Tube  

Temperature (
o
C) 28 28 

Ammonia yield 

without MIM (%) 

51.6 43.2 

Production of 

Ammonia with MIM 

(%) 

62.8 50.8 

 

Fig 7. shows that the steel chamber resulting 

higher yield (62.8%) compare to the glass 

chamber (50.8%). It has been proven that steel 

chamber is better compared with glass tube.  

Table 4 shows the ammonia yield at highest 

value by using MIM and steel chamber (62.8%).  

 

6. Activation Energy 

The Arrhenius calculation has been done to 

identify the activation energy of the ammonia. 

Arrhenius plots are often used to analyze the 

effect of temperature on the rate of chemical 

reactions. For a single rate-limited thermally 

activated process, an Arrhenius plot gives a 

straight line, from which the activation 

energy and the pre-exponential factor can both 

be determined.  
 

 
Figure8. Activation Energy of Y3Fe5O12 with and without magnetic field 

show endothermic reaction. 

 

Based on Fig 8. the activation energy can be 

calculated by using the gradient of linear lines 

with gas constant. The Y3Fe5O12which reduces 

to metallic state using TPR process and 

presence of magnetic field has highest Ea of 

66.57 kJ/mole. The magnetic field is increasing 

the catalytic activity, hence improving the 

ammonia yield. 
 
Table V. Activation energy for Y3Fe5O12 nanocatalyst 

Sample Activation Energy 

(kJ/mole) 

Yield 

(mole/g.cat) 

With H-

field 

Without 

H-field 

With 

H-Field 

Without 

H-Field 

Y3Fe5O12 66.57 11.87 62.8 51.6 

 

Referring to Table 5, the reaction under the 

magnetic field has higher Ea compared with the 

samples under normal reaction. It was 

speculated that the presence of magnetic 

induction will result an increase of Ea [28]. This 

is due to the fact that this reaction involved the 

spin alignment of the catalyst and the physic and 

chemisorptions which occurs during the 

catalytic activities. Whereas, the reaction with 

the absence of magnetic field does not require 

energy to align the electron spin.  

Based on the experimental results, it shows 

that the reaction using Y3Fe5O12 nanocatalyst is 

endothermic. During the endothermic reaction, 

the heat is absorbed. The absorption of energy 

is very important to the environment because it 

can reduce the global warming issue. The 

production of ammonia may be carried out with 

minimal effects to our environment. It can be 

said the Y3Fe5O12 nanocatalyst are 

environmental friendly catalyst which is good 

for our green environment. 

 

CONCLUSION 

 

The new garnet nanocatalysts from 

Y3Fe5O12has been used for ammonia synthesis. 

The Y3Fe5o12 nanocatalyst shows the highest 

ammonia yield at 62.8%. The enthalpy by using 

Y3Fe5O12 nanocatalyst shows that endothermic 

reactions. In the presence of magnetic field, the 

activation energy increases 6 times higher than 

without the presence of magnetic field. The 

excellent ammonia yield (62.8%) successfully 

achieved at room temperature (28
o
C) and 

ambient pressure in the applied magnetic field (1 
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Tesla). Room temperature and ambient pressure 

are the most conducive environment to synthesis 

ammonia because it is easy to control, safe and 

cost effective. 
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Abstrak: Kerang hijau (Perna viridis) adalah komoditas dari kelompok shellfish. 

Kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat dari adonan tepung tapioka yang 

dicampur dengan bumbu-bumbu. Tepung cangkang kerang hijau merupakan hasil 

olahan cangkang kerang hijau. Kalsium pada cangkang kerang yang dibuat tepung 

berkisar 28,97% hingga 39,55%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kandungan kalsium dan tingkat kesukaan (warna, terkstur, dan rasa) terhadap 

kerupuk cangkang kerang hijau oleh 25 panelis. Data  dianalisa menggunakan 

ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan kandungan kalsium dengan nilai rerata 

tertinggi 396,81 pada P4 (metode boiling dengan penambahan tepung cangkang 

kerang hijau 10%) dan tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur perlakuan P1 

(metode steaming dengan penambahan tepung cangkang kerang hijau 5%) dengan 

nilai rerata 3,99. Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa perlakuan P4 (3,27). 

Penambahan tepung cangkang kerang hijau dengan persentase yang lebih tinggi akan 

mempengaruhi hasil produk yang akan dibuat. 

 

Kata kunci: kerang hijau, kerupuk, tepung cangkang kerang hijau, kalsium. 

 

PENDAHULUAN 

 

Kerang hijau (Perna viridis) merupakan 

komoditas dari kelompok shellfish yang sudah 

dikenal masyarakat, di samping kerang darah 

(Anadara sp), kijing Taiwan (Anodonta sp), dan 

kerang bulu. Kerang hijau adalah salah satu 

hewan laut yang sudah lama dikenal sebagai 

sumber protein hewani yang murah, kaya akan 

asam amino esensial (arginin, leusin, lisin). 

Usaha budidaya kerang hijau makin 

diintensifkan, karena permintaan pasar lokal 

meningkat. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa aktivitas unit pengolahan kerang hijau 

semakin tinggi. Kegiatan pengolahan kerang 

hijau menghasilkan limbah padat yang cukup 

tinggi. Selama ini limbah padat kerang yang 

berupa cangkang hanya dimanfaatkan sebagai 

materi hiasan dinding, hasil kerajinan, atau 

bahkan sebagai campuran pakan ternak. 

Pengolahan limbah tersebut tentunya belum 

mempunyai nilai tambah, sehingga diperlukan 

upaya pemanfaatan limbah tersebut berupa 

diversifikasi produk pangan manusia yang 

diformulasikan dalam bentuk tepung sebagai 

sumber kalsium alami dan diaplikasikan sebagai 

bahan fortifikasi dalam suatu produk yang 

sudah populer dan digemari masyarakat banyak, 

yaitu kerupuk (Wahyuni, 2007). 

Kerupuk atau krupuk adalah makanan ringan 

yang dibuat dari adonan tepung tapioka yang 

dicampur bahan perasa seperti udang atau ikan. 

Kerupuk dibuat dengan mengukus adonan 

sebelum dipotong tipis-tipis, dikeringkan di 

bawah sinar matahari dan digoreng dengan 

minyak goreng yang banyak. Kerupuk 

merupakan makanan yang sangat populer, 

mudah cara pembuatannya, beragam warna dan 

rasa, disukai oleh segala lapisan usia dan suku 

bangsa di Indonesia. Namun selama ini produk 

kerupuk hanya digunakan sebagai makanan 

kudapan yang bersifat hiburan saja dan kurang 

memperhatikan nilai atau mutu gizinya. 

Pemanfaatan cangkang kerang yang dibuat 

menjadi tepung yang mengandung kalsium dan 

diaplikasikan sebagai bahan tambahan dalam 

produk krupuk, diharapkan dapat meningkatkan 

nilai tambah yang berguna bagi masyarakat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_ringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Adonan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tapioka
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_ringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Adonan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tapioka
http://id.wikipedia.org/wiki/Udang
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_goreng
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Kandungan kalsium pada cangkang kerang 

yang dibuat tepung berkisar 28,97% hingga 

39,55% (Yulianti dalam Rohadi, 2010). 

Kalsium merupakan zat utama yang diperlukan 

tubuh dalam pembentukan tulang, dan gigi 

(Winarno, 2002). 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisa kandungan kalsium dan 

tingkat kesukaan panelis terhadap warna, 

tekstur, dan rasa kerupuk dengan subtitusi 

tepung cangkang kerang hijua.  

 

METODE 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian eksperimen (rancangan percobaan), 

eksperimen dilakukan untuk melihat akibat dari 

suatu perlakuan. Penelitian yang digunakan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 

untuk menguji kandungan kalsium dan tingkat 

kesukaan (warna, rasa dan tekstur) kerupuk 

dengan subttitusi tepung cangkang kerang hijau 

dengan mengunakan metode pengolahan yang 

berbeda. Jumlah panelis sebanyak 25 orang.  

Metode analisa data yang digunakan adalah 

analisa ragam ANOVA metode ragam acak 

lengkap faktorial, apabila dari hasil analisis 

Fhitung>Ftabel terdapat perbedaan yang nyata 

maka akan dilanjutkan dengan uji jarak Duncan 

(UJD) atau DMRT (Duncan Multiple Range 

Test). Adapun rancangan penelitian dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Faktor perlakuan metode pemasakan (T) 

T1 : Steaming 

T2 : Boiling 

Faktor persentase tepung cangkang kerang hijau 

(P) 

P1 : 5% 

P2 : 10% 
Tabel 1 Rencana Penelitian 

 

Perlakuan (T) 
Persentase (P) 

P1 P2 

T1 

T2 

T1 P1 

T2 P1 

T1 P2 

T2 P2 

 
Keterangan: 

T1 P1 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangakang kerang hijau 5% 

T1 P2 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangakang kerang hijau 10% 

T2 P1 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangakang kerang hijau 5% 

T2 P2 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangakang kerang hijau 10% 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  

 Bahan baku pembuatan tepung cangkang 

meliputi cangkang kerang hijau dan larutan 

NaOH. 

 Bahan pembuatan kerupuk meliputi tepung 

tapioka, tepung cangkang kerang hijau, 

garam, gula, bawang putih, dan air. 

 Bahan kimia analisis 

Kalsium: Larutan methyl orange, larutan 

amoniumoxalat, larutan H2SO, KmnO4, 

larutan NaOH, Dimetilsulfoxide, 8-

hydroxyquinoline. 

 

Berikut langkah pembuatan tepung cangkang 

kerang hijau.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Bagan Proses Pembuatan Tepung Cangkang 

Kerang Hijau (Wahyuni, 2007) 

Pembersihan 

Pengeringan (50-

60ºC) selama 6-8 jam 

Pengecilan ukuran 

Perebusan dalam larutan NaOH 1.0 

N, suhu 50ºC selama 3 jam 

Endapan cangkang kerang hijau 

dinetralisasi (pH 7,0) dengan 

pencucian dengan air mengalir 

Pengeringan dengan Suhu 

121ºC, 15 menit 

Penggilingan 

Penggayakan 

Tepung cangkang kerang hijau 
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Adapun prosedur pembuatan kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau, 

sebagai berikut: 
Tabel 2 Resep Kerupuk 

 

Bahan 
Persentase Gram 

5% 10% 5% 10% 

Tepung tapioka 

Tepung cangkang 

kerang hijau 

Garam 

Gula 

Bawang putih 

Air 

62% 

5% 

 

2.7% 

1.3% 

2% 

27% 

57% 

10% 

 

2.7% 

1.3% 

2% 

27% 

620 

50 

 

27 

13 

20 

270 

570 

100 

 

27 

13 

20 

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Bagan alir proses pembuatan kerupuk subsitusi 

tepung cangkang kerang hijau 

(Modifikasi peneliti) 

Alat yang digunakan dalam pembuatan 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau adalah timbangan, termometer, 

panci stainless, kukusan, kompor, baskom, 

loyang, spatula, wajan, kulkas, mesin 

pemotong,  cabinet drying, grinder, dan ayakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Sifat Kimia (Kandungan Kalsium) 
Hasil penelitian dan pengamatan menunjuk-

kan bahwa rerata kandungan kalsium kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau 

dengan perlakuan dan persentase berbeda 

berkisar antara 352,62 mg/100g  sampai dengan 

396,81 mg/100g. Nilai rerata kandunagan 

kalsium dengan perlakuan dan persentase yang 

berbeda dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3  Grafik Nilai Rerata Kandungan Kalsium 

Kerupuk dengan Subtitusi Tepung Cangkang Kerang 

Hijau (mg/100g) 

 

Keterangan 

 P1 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P2 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 P3 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P4 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 

Hasil analisa terhadap kandungan kalsium 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau menujukkan bahwa Fhitung > Ftabel 

yaitu 122,808>3,33 maka dilanjutkan dengan 

analisa sidik ragam. Analisa sidik ragam 

kerupuk persentase (5% dan 10%) dan metode 

(steaming dan boiling)  memberikan perbedaan 

Bahan 
 

Dipanaskan sampai 

tergelatinisasi sebagian 

Dicetak 

Dikukus 

selama 90 menit 

dengan suhu 

90ºC 

Pendinginan 

Kerupuk kering 

digoreng 

Adonan diiris setebal 1-3 mm 

Dikeringkan dengan  suhu 50 ºC 

selama 10-15 jam 

Didinginkan selama 24 jam pada 

suhu dingin (kulkas dengan suhu ± 

4ºC  ) 

Direbus 

selama 90 menit 

dengan suhu 

90ºC 
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nyata (α.=0,05) dan tidak nyata terhadap tekstur 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau. Hasil uji DMRT (α=0,05) 

terhadap kandungan kalsium kerupuk dengan 

subtitusi tepung cangkang kerang hijau dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 Nilai Rerata kandungan kalsium kerupuk 

subtitusi tepung cangkang kerang hijau 
 

Treatment 

(T) 

persentase 

(P) Rerata Notasi 

Kukus  5% 352,62 a 

Kukus  10% 362,94 b 

Rebus  5% 381,79 c 

Rebus  10% 396,81 d 

 

Tabel 3 menunjukkan nilai rerata kandungan 

kalsium kerupuk dengan subtitusi tepung 

cangkang kerang hijau, nilai rerata yang disertai 

dengan notasi huruf  yang berbeda menujukkan 

perlakuan tersebut berbeda nyata pada DMRT 

(α=0,05) sedangkan jika disertai dengan notasi 

huruf yang sama menunjukkan perlakuan 

tersebut tidak berbeda nyata pada DMRT 

(α=0,05). Proses pengeringan yang dilakukan 

pada proses pembuatan kerupuk denagn 

subtitusi tepung cangkang kerang hijau dapat 

menjadikan kandungan kalsium menjadi lebih 

tinggi, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Muchtadi (2010) bahwa dengan mengurangi 

kadar airnya, bahan pangan akan mengandung 

senyawa- senyawa seperti protein, karbohidrat 

lunak dan mineral dalam konsentrasi yang 

tinggi, akan tetapi vitamin- vitamin dan zat 

warna pada umumnya menjadi rusak atau 

berkurang. Kadar kalsium tepung cangkang 

kerang hijau disebabkan karena komponen 

utama penyusun cangkang kerang hijau yaitu 

zat kapur (CaCO3) atau garam kalsium yang 

banyak terdapat pada cangkang kerang hijau 

yaitu dalam bentuk kalsium-karbonat (Gregoire, 

1972). 

 

Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) 

Kerupuk dengan Subtitusi Tepung 

Cangkang kerang Hijau. 

Kerang mampu bertahan hidup menetap dan 

bersifat sebagai filter feeder (penyaring), kerang 

tidak hanya menyerap makanan (plankton) 

tetapi apa saja yang ada disekitarnya, termasuk 

logam berat yang ada diperairan. Menurut 

Badan Pengawas Obat dan Makanan DEPKES 

RI ambang batas maksimum timbal (Pb) pada 

bahan makanan jenis kekerangan (Bivalve) 

moluska olahan dan teripang olahan adalah 1,5 

ppm atau mg/kg. Timbal yang masuk ke 

perairan laut pada akhirnya akan ditemukan 

dalam tubuh ikan dan udang atau hewan yang 

hidup dalam perairan laut. Bila ikan tersebut 

dimakan manusia maka timbal akan 

terakumulasi dalam jaringan tubuh manusia 

sehingga berbahaya bagi kesehatan, karena 

menyebabkan anemia, kerusakan sistem saraf, 

ginjal,  terganggunya sistem reproduksi, 

turunnya IQ dan berpengaruh terhadap 

penyerapan zat oleh tulang untuk pertumbuhan 

(Arifin, 2002), serta dapat merangsang 

kelahiran bayi prematur (Arisandi, 2004). Oleh 

karena itu dilakukan analisa untuk mengetahui 

kandungan timbal (Pb) dalam kerupuk subtitusi 

tepung cangkang kerang hijau, hasil penelitihan 

menunjukkan nilai total rerata berkisar antara 

0,115 mg/kg sampai 0,132 mg/kg. Hasil analisa 

timbal (Pb) diketahui bahwa sangat rendah dari 

ambang batas maksimum yang ditentukan oleh 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

DEPKES RI. 

 

Uji Hedonik Warna 

Hasil uji hedonik menunjukkan bahwa rerata 

skor tingkat kesukaan panelis terhadap warna 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau dengan perlakuan dan persentase 

penambahan tepung cangkang yang berbeda 

diperoleh skor sebagai berikut. 

 

 
 

Gambar 4 Grafik Skor Rerata Uji Hedonik Warna 

Kerupuk dengan Subtitusi Tepung Cangkang Kerang 

Hijau 
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Keterangan 

 P1 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P2 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 P3 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P4 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui 

bahwa skor rerata uji hedonik warna kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau 

dengan perlakuan P1 (2,93), perlakuan P2 

(3,64), perlakuan P3 (3,52), dan perlakuan P4 

(3,16).  

Untuk melihat perbedaan uji hedonik warna 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau dengan perlakuan dan persentase 

yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4 Analisis Varian Satu Arah 

Variasi db 

Kuadrat 

Mean 
F hitung 

F 

tabel 

5% 

Variasi 

baris (VB) 23,80 3 7,93444 6,43897* 2,6 

Variasi 

error (VE) 364,75 296 1,23225     

V total 388,55 299     

    

Hasil analisis sidik ragam menunjukan 

adanya perbedaan yang nyata pada tingkat 

kesukaan panelis terhadap warna kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau. 

Hal ini dapat dilihat dari taraf signifikan 5% 

yaitu F Hitung (6,43) > F Tabel (2,6), oleh 

karena itu analisis dilanjutkan dengan uji 

DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna kerupuk dengan subtitusi 

tepung cangkang kerang hijau dengan perlakuan 

yang berbeda yang dapat dilihat pada Tabel 5 
Tabel 5 Hasil DMRT Uji Hedonik Warna 

db 

error   2 3 4 

5%   2,77 2,92 3,02 

SSR 

5%   0,355058 0,374285 0,387103 

unit P1 P2 P3 P4 

P1 0,00 0,71* 0,59* 0,23 

P2 

 

0,00 0,12 0,48* 

P3 

  

0,00 0,36* 

P4 

   

0,00 

 

Keterangan: 

* : Berbeda nyata pada taraf signifikan 5% 

 P1 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P2 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 P3 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P4 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 

Nilai selisih rerata uji hedonik  warna 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau  antara perlakuan P1 dan P2 (0,71), 

perlakuan P1 dan P3 (0,59), perlakuan P2 dan 

P4 (0,48), perlakuan P3 dan P4 (0,36) 

menunjukan perbedaan yang nyata karena nilai 

selisih rerata pada masing-masing perlakuan 

lebih besar dari pada nilai SSR 5%. Namun 

antara perlakuan P2 dan P3 (0,12), perlakuan P1 

dan P4 (0,23), menunjukan tidak adanya 

perbedaan yang nyata karena nilai selisih rerata 

pada masing-masing perlakuan lebih kecil 

daripada nilai SSR 5%. Pengeringan pada bahan 

makanan akan mengubah sifat fisik, kimia dan 

mengubah warna bahan pangan. Perlakuan 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau 

cenderung menurunkan warna kerupuk, hal ini 

diduga bahwa adanya pengaruh warna alami 

dari tepung cangkang kerang hijau dengan nilai 

derajat putih (berwarna putih kecoklatan). 

Warna merupakan parameter pertama yang 

menentukan tingkat penerimaan konsumen ter-

hadap suatu produk. Penelitian secara subyektif 

dengan penglihatan masih sangat menentukan 

dalam pengujian hedonik warna. Menurut 

Winarno (2004) penentuan mutu bahan 

makanan pada umumnya sangat bergantung 

pada beberapa faktor diantaranya citarasa, 

warna, tekstur, dan nilai gizi, disamping itu ada 

faktor lain, misalnya sifat mikrobiologis. Salah 

satu faktor yang ikut menentukan mutu, warna 

juga dapat digunakan sebagai indikator ke-

seragaman dan kematangan serta cara peng-

olahan yang dapat ditandai dengan adanya 

warna yang seragam atau merata. 

Tingkat kesukaan panelis terhadap warna 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau dipengaruhi oleh tingkat kecerah-

an, kemerahan, dan kekuningan. Warna yang 

menyimpang mengakibatkan tingkat kesukaan 



Seminar Nasional P3JK 2015 

72 

 

panelis terhadap produk akan menurun. 

Menurut Desrosier (1988) bahan pangan yang 

mengalami pengolahan atau pemanasan dapat 

diduga mengalami perubahan yang nyata dalam 

warna bahan pangan. Proses pemanasan, pem-

bekuan, atau pengeringan makanan mengubah 

kualitas fisik dan kimianya. Pengeringan pada 

bahan makanan akan mengubah sifat fisik, 

kimia dan mengubah warna bahan pangan. 

Perlakuan dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau cenderung menurunkan warna 

kerupuk, hal ini diduga bahwa adanya pengaruh 

warna alami dari tepung cangkang kerang hijau 

dengan nilai derajat putih (berwarna putih 

kecoklatan). 

 

Uji Hedonik Tekstur 
Hasil uji hedonik menunjukkan bahwa rerata 

skor tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau dengan perlakuan dan persentase 

penambahan tepung cangkang yang berbeda 

diperoleh skor sebagai berikut yang dapat 

dilihat pada Gambar 5. 
 

 
 

Gambar 5  Grafik Skor Rerata Uji Hedonik Tekstur 

Kerupuk dengan Subtitusi Tepung Cangkang Kerang 

Hijau 

Keterangan 

 P1 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P2 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 P3 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P4 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 

Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui 

bahwa skor rerata uji hedonik tekstur kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau 

dengan perlakuan P1 (3,99), perlakuan P2 

(3,67), perlakuan P3 (3,4), dan perlakuan P4 

(3,9).  

Untuk melihat perbedaan uji hedonik tekstur 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau dengan perlakuan dan persentase 

yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6. 
 

Tabel 6 Analisis Varian Satu Arah 

 

Variasi db 
Kuadrat 

Mean 
F hitung 

F 

tabel 

5% 
Variasi 

baris (VB) 
21,16 3 7,0533 7,633031* 2,6 

Variasi 

error (VE) 
273,52 296 0,9240     

V total 294,68 299 
 

    

 

Hasil analisis sidik ragam menunjukan 

adanya perbedaan yang nyata pada tingkat 

kesukaan panelis terhadap tekstur kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau. 

Hal ini dapat dilihat dari taraf signifikan 5% 

yaitu F Hitung (7,63) > F Tabel (2,6), oleh 

karena itu analisis dilanjutkan dengan uji 

DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kesukaan panelis 

terhadap tekstur kerupuk dengan subtitusi 

tepung cangkang kerang hijau dengan perlakuan 

yang berbeda yang dapat dilihat pada Tabel 7. 
 

Tabel 7. Hasil DMRT Uji Hedonik Tekstur 

 

db eror   2 3 4 

5%   2,77 2,92 3,02 

SSR 

5%   0,307467 0,324116 0,335216 

unit P1 P2 P3 P4 

P1 0,00 0,32* 0,75* 0,40* 

P2 

 

0,00 0,43* 0,08 

P3 

  

0,00 0,35* 

P4 

   

0,00 

 

Keterangan: 

* : Berbeda nyata pada taraf signifikan 5% 

 P1 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P2 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 P3 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P4 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 
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Dengan demikian dapat dilihat  bahwa nilai 

selisih rerata uji hedonik  tekstur kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau  

antara perlakuan P1 dan P2 (0,32), perlakuan P1 

dan P3 (0,75), perlakuan P1 dan P4 (0,4), 

perlakuan P3 dan P2 (0,42), serta perlakuan P4 

dan P3 (0,35) menunjukan perbedaan yang 

nyata karena nilai selisih rerata pada masing-

masing perlakuan lebih besar daripada nilai 

SSR 5%. Namun nilai selisih rerata uji hedonik 

terhadap tekstur kerupuk dengan subtitusi 

tepung cangkang kerang hijau antara perlakuan 

P4 dan P2 (0,08), menunjukan tidak adanya 

perbedaan yang nyata karena nilai selisih rerata 

pada masing-masing perlakuan lebih kecil 

daripada nilai SSR 5%. Subtitusi tepung 

cangkang kerang hijau menyebabkan  

kemampuan granula pati pada tepung tapioka 

untuk menginkat air berkurang, sehingga pada 

proses penggorengan rongga-rongga udara pada 

kerupuk menurun yang berakibat kerupuk 

menjadi tidak renyah. 

Tekstur merupakan salah satu faktor penting 

dalam produk krupuk. Subtitusi tepung 

cangkang kerang hijau menyebabkan  

kemampuan granula pati pada tepung tapioka 

untuk menginkat air berkurang, sehingga pada 

proses penggorengan rongga-rongga udara pada 

kerupuk menurun yang berakibat kerupuk 

menjadi tidak renyah. Pada proses 

penggorengan akan terjadi penguapan air yang 

terikat dalam gel pati akibat peningkatan suhu 

yang dihasilkan tekanan uap yang mendesak gel 

pati, sehingga terjadi pengembangan sekaligus 

terbentuk rongga-rongga udara pada kerupuk 

yang digoreng (Siaw et al, 1985). 

 

Uji Hedonik Rasa 
Hasil uji hedonik menunjukkan bahwa rerata 

skor tingkat kesukaan panelis terhadap rasa 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau dengan perlakuan dan persentase 

penambahan tepung cangkang yang berbeda 

diperoleh skor sebagai berikut. 

 

 
Gambar 6  Grafik Skor Rerata Uji Hedonik Tekstur 

Kerupuk dengan Subtitusi Tepung Cangkang Kerang 

Hijau 

Keterangan 

 P1 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P2 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 P3 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P4 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 

Berdasarkan Gambar 6 dapat diketahui 

bahwa skor rerata uji hedonik tekstur kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau 

dengan perlakuan P1 (2,51), perlakuan P2 

(3,29), perlakuan P3 (3,09), dan perlakuan P4 

(3,27).  

Untuk melihat perbedaan uji hedonik rasa 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau dengan perlakuan dan persentase 

yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 7 . 
 

Tabel 7 Analisis Varian Satu Arah 

 

Variasi db 

Kuadrat 

Mean 
F hitung 

F 

tabel 

5% 

Variasi 

baris (VB) 57,61 3 19,20444 15,8809* 2,6 

Variasi 

error (VE) 357,95 296 1,209279     

V total 415,56 299     

    

 

Hasil analisis sidik ragam menunjukan 

adanya perbedaan yang nyata pada tingkat 

kesukaan panelis terhadap rasa kerupuk dengan 

sbtitusi tepung cangkang kerang hijau. Hal ini 

dapat dilihat dari taraf signifikan 5% yaitu F 

Hitung (15,88) > F Tabel (2,6), oleh karena itu 

analisis dilanjutkan dengan uji DMRT 

(Duncan’s Multiple Range Test) untuk 
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mengetahui perbedaan tingkat kesukaan panelis 

terhadap rasa kerupuk dengan subtitusi tepung 

cangkang kerang hijau dengan perlakuan yang 

berbeda yang dapat dilihat pada Tabel 8 berikut. 

 
Tabel 8 Hasil DMRT Uji Hedonik Rasa 

 

db eror   2 3 4 

5%   2,77 2,92 3,02 

SSR 

5% 

 

0,351732 0,370779 0,383477 

unit P1 P2 P3 P4 

P1 0,00 0,75* 0,59* 0,76* 

P2 

 

0,00 0,16 0,01 

P3 

  

0,00 0,17 

P4 

   

0,00 

 

 

Keterangan: 

* : Berbeda nyata pada taraf signifikan 5% 

 P1 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P2 : Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 P3 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5% 

 P4 : Metode boiling dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 10% 

 

Dengan demikian dapat dilihat  bahwa nilai 

selisih rerata uji hedonik  rasa kerupuk dengan 

subtitusi tepung cangkang kerang hijau  antara 

perlakuan P1 dan P2 (0,75), perlakuan P1 dan 

P3 (0,59), perlakuan P1 dan P4 (0,76) 

menunjukan perbedaan yang nyata karena nilai 

selisih rerata pada masing-masing perlakuan 

lebih besar daripada nilai SSR 5%. Namun nilai 

selisih rerata uji hedonik terhadap rasa kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau 

antara perlakuan P2 dan P3 (0,16), P2 dan P4 

(0,01), P3 dan P4 (0,17)  menunjukan tidak 

adanya perbedaan yang nyata karena nilai 

selisih rerata pada masing-masing perlakuan 

lebih kecil daripada nilai SSR 5%. Perlakuan 

subtitusi tepung cangkang kerang hijau 

berpengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan 

panelis dari segi rasa kerupuk. 

Rasa memegang peranan penting dari 

keberadaan suatu produk, dalam kehidupan 

sehari-hari, konsumen lebih menghargai dan 

bersedia membayar tinggi makanan enak atau 

yang mereka senangi, tanpa mempertimbangkan 

komposisi gizi atau sifat obyektif  lainnya. 

Menurut Winarno (2004) rasa lebih banyak 

dinilai menggunakan indera pengecap. Rerata 

tingkat kesukaan panelis terhadap rasa kerupuk 

dengan subtitusi tepung cangkang kerang hijau 

menunjukkan bahwa perlakuan subtitusi tepung 

cangkang kerang hijau berpengaruh nyata 

terhadap tingkat kesukaan panelis dari segi rasa 

kerupuk. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil analisa pada kandungan kalsium 

menunjukkan nilai rerata paling tinggi terdapat 

pada perlakuan P4 (Metode boiling dengan 

penambahan tepung cangkang kerang hijau 

10%) dengan nilai rerata 396,81 dan nilai rerata 

paling rendah terdapat pada perlakuan P1 

(Metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5%) degan nilai 352,52. 

Tingkat kesukaan panelis terhadap warna 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau perlakuan P2 (metode steaming 

dengan penambahan tepung cangkang kerang 

hijau 10%) adalah warna kerupuk yang paling 

disukai oleh panelis (memiliki nilai rerata uji 

organoleptik warna yang paling tinggi yaitu 

3,64). Tingkat kesukaan panelis terhadap 

tekstur paling disukai pada perlakuan P1 

(metode steaming dengan penambahan tepung 

cangkang kerang hijau 5%) memiliki nilai 

rerata uji organoleptik tekstur yang paling 

tinggi yaitu 3,99. Tingkat kesukaan panelis 

terhadap rasa yang paling disukai 

padaperlakuan P4 (metode boiling dengan 

penambahan tepung cangkang kerang hijau 

10%) memiliki nilai rerata uji organoleptik rasa 

yang paling tinggi yaitu 3,27. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

kandungan kalsium dan tingkat kesukaan 

kerupuk dengan subtitusi tepung cangkang 

kerang hijau (Perna viridis) menggunakan 

metode steaming dan boiling dengan persentase 

tepung 5% dan 10%. Diperlukan penelitian 

lebih lanjut untuk menghasilkan kerupuk yang 

lebih cerah dengan cara penambahan zat/bahan 

pemutih (food grade yang diperbolehkan). 

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

menghasilkan kerupuk yang lebih bagus dan 

penampakan kerupuk lebih baik dengan uji 



Seminar Nasional P3JK 2015 

75 

 

coba resep kerupuk. Aroma cangkang kerang 

hijau yang menyengat perlu diantisipasi dengan 

penambahan rasa lainya seperti ikan ataupun 

udang. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai 

kandungan kimia yang terdapat pada tepung 

cangkang kerang hijau sebagai bahan subtitusi. 
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Abstrak: Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang memposisikan 

masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi 

kepentingan mereka sendiri. Selain pembangunan harus bersifat partisipatif, juga 

wajib beriringan dengan pembangunan berkelanjutan (suistainable development), 

yaitu pembangunan untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber 

daya alam dan lingkungan sehingga terbentuk konsep good governance sebagai 

prasyarat utama pembangunan berkelanjutan yang dapat mewujudkan keseimbangan 

yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. Good governance menyentuh tiga 

pihak yang ada didalamnya yaitu pihak pemerintah sebagai penyelenggara negara, 

pihak korporat atau dunia usaha sebagai motor ekonomi, dan kepada masyarakat 

sipil, dalam menemukan kesesuaiannya. Khusus untuk masyarakat sipil, dalam 

tataran masyarakat terkecil yaitu keluarga, maka fokus pada keluarga adalah masalah 

utama dalam terciptanya good governance, pembangunan yang partisipatif dan 

berkelanjutan. Sebagai respon, maka  Yayasan Damandiri yang dalam visi dan 

misinya memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan 

Sumber Daya Manusia, khususnya melalui pemberdayaan keluarga dengan prioritas 

pada pengentasan kemiskinan, meningkatkan inisiatif untuk memelopori dan 

menganjurkan pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (disingkat Posdaya) 

sebagai pusat pengembangan swadaya masyarakat di tingkat akar rumput; baik di 

perdesaan, maupun diperkotaan, dengan cara: Peningkatan Kepedulian dan 

Komitmen Pemimpin atau sesepuh masyarakat pada umumnya, Pemberdayaan 

Fungsi Keagamaan dan Budi Pekerti, Pemberdayaan Fungsi KB dan Kesehatan, 

Pemberdayaan Fungsi Pendidikan, Pemberdayaan Fungsi Kewirausahaan, dan 

Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Keluarga Bergizi 

 

Kata kunci: POSDAYA, pembangunan, partisipatif, berkelanjutan 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, menjelaskan tentang pembangunan 

yang dilaksanakan dengan menggunakan 

paradigma  pemberdayaan, yang berfungsi 

untuk  mewujudkan partisipasi masyarakat baik 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan di desa, kelurahan 

dan di kecamatan. Lebih lanjut Undang-undang 

nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah, secara substantif menempatkan 

partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang 

sangat penting dalam sistem pemerintahan 

daerah dan berguna untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan 

rasa memiliki pemerintahan, menjamin 

keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan 

umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan 

sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan 

mobilisasi dana. Juga masih banyak peraturan 

lainnya yang pada intinya memberikan ruang 

yang sangat luas pada partisipasi masyarakat 

dalam menentukan kebijakan publik dan 

implementasinya. 

Pembangunan partisipatif yang dimaksud 

adalah pembangunan yang memposisikan 

masyarakat sebagai subyek atas program 

pembangunan yang diperuntukkan bagi 

mailto:prantasi@gmail.com
mailto:prantasiharmi@umsida.ac.id
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kepentingan mereka sendiri. Pelibatan 

masyarakat mulai dari tahap perencanaan-

pelaksanaan-monitoring-evaluasi. Apabila 

program berupa padat karya, maka  pengerahan 

massa (mobilisasi) diperlukan dalam program 

tersebut (http://admneg08029.blogspot.co.id). 

Pengerahan massa/masyarakat memiliki 

keunggulan karena pelaksanaan pembangunan 

dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan 

yang dijumpai adalah masyarakat sering merasa 

tidak memiliki dan tidak merasakan manfaat 

dari kegiatan pembangunan itu (Anthonius 

Ibori, 2013). 

Pada tataran perencanaan, salah satu media 

yang paling cocok untuk mengakomodir 

partisipasi masyarakat, yaitu melalui 

musyawarah rencana pembangunan 

(Musrenbang) desa/kelurahan. Musrenbang 

desa/kelurahan selama ini sudah berjalan, 

walaupun hasil dari Musrenbang desa dan 

kelurahan itu tidak banyak diakomodir oleh 

pengambil kebijakan dalam hal ini satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) sebagai pemilik 

proyek. Akibatnya, ada banyak masalah di desa 

seperti persoalan air bersih, sarana dan 

prasarana jalan yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, tidak dibangun karena pengambil 

kebijakan hanya mampu menyerap sekitar 10 

persen dari hasil Musrenbang desa/kelurahan 

(http://kupang.tribunnews.com). 

Selain pembangunan harus bersifat 

partisipatif, juga wajib beriringan dengan 

pembangunan berkelanjutan (suistainable 

development). Arti pembangunan berkelanjutan 

adalah pembangunan untuk mencapai 

pemanfaatan kaidah keberlanjutan atas sumber 

daya alam dan lingkungan sehingga terbentuk 

konsep good governance sebagai prasyarat 

utama pembangunan berkelanjutan yang dapat 

mewujudkan keseimbangan yang efektif antara 

lingkungan dan pembangunan (Adi Prasetijo, 

2009).    

Governance didefinisikan sebagai 

pelaksanaan otorita politik, ekonomi dan 

administratif dalam pengelolaan sebuah negara, 

termasuk didalamnya mekanisme yang 

kompleks serta proses yang terkait, lembaga-

lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan 

baik perorangan ataupun kelompok masyarakat 

dalam mendapatkan haknya dan melakukan 

tanggung jawabnya, serta menyelesaikan segala 

perselisihan yang muncul diantara mereka. 

Governance berada dalam keadaan yang baik 

apabila terdapat sinergi diantara pemerintah, 

sektor swasta dan masyarakat sipil dalam 

pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, 

lingkungan dan ekonomi. World Bank lebih 

mengartikan good governance sebagai suatu 

pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan 

yang baik, dan sistem pemerintahan yang dapat 

dipertanggungjawaban kepada publik. Jika kita 

merujuk kepada 3 pilar pembangunan 

berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, 

lingkungan, dan pembangunan manusia, maka 

upaya good governance yang menyentuh 3 

pihak yang ada didalamnya yaitu pihak 

pemerintah sebagai penyelenggara negara, 

pihak korporat atau dunia usaha sebagai motor 

ekonomi, dan kepada masyarakat sipil, dalam 

menemukan kesesuaiannya. 

Khusus untuk masyarakat sipil, dalam 

tataran masyarakat terkecil yaitu keluarga, 

maka fokus pada keluarga adalah masalah 

utama dalam terciptanya good governance, 

pembangunan yang partisipatif dan 

berkelanjutan. Berdasarkan tingkat 

kesejahteraan, keluarga dibedakan menjadi: (1) 

Keluarga pra Sejahtera (sering dikelompokkan 

sebagai “Sangat Miskin”) yaitu keluarga yang 

belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

(basic need) secara minimal, seperti kebutuhan 

spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan 

dan KB, (2) Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) 

(sering dikelompokkan sebagai “Miskin”) yaitu 

keluarga yang telah dapat memenuhi 

kebutuhnan dasarnya secara minimal tetapi 

belum dapat memenuhi kebutuhan sosial 

psikologinya seperti kebutuhan akan 

pendidikan, (3) Keluarga Sejahtera Tahap II 

(KS II) yaitu keluarga disamping telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat 

memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti 

kebutuhan untuk menabung dan memperoleh 

informasi, (4) Keluarga Sejahtera Tahap III (KS 

II) yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial 

psikologis dan perkembangan keluarganya, 

tetapi belum dapat memberikan sumbangan 

yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan 

materi dan berperan aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan, dan (5) Keluarga Sejahtera 

Tahap III Plus (KS III plus) yaitu keluarga yang 

telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, 

kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan 
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keluarganya dan sudah  dapat memberikan 

sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti 

sumbangan materi dan berperan aktif dalam 

kegiatan kemasyarakatan 

(http://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MEN

U 04.htm). 

Pembagian keluarga seperti ditulis di atas, 

menimbulkan pertanyaan bahwa keluarga mana 

yang memang betul-betul harus dibantu. Tentu 

saja prioritas utama adalah keluarga yang wajib 

untuk dientaskan kemiskinannya dengan cara  

peningkatan kualitas manusia sebagai sumber 

daya pembangunan untuk memperbaiki derajat 

kesejahteraan meraka. Tujuan ini sesuai dengan  

tujuan utama dari pembangunan millenium atau 

Millenium Development Goals (MDGs) di 

Indionesia adalah memprioritaskan pada 

pengentasan kemiskinan. Agar upaya itu 

berhasil dengan baik perlu diikuti dengan 

pengembangan gerakan pemberdayaan keluarga 

yang dilaksanakan secara intensif. Sehingga 

artinya bahwa pengentasan kemiskinan untuk 

membangun manusia dan keluarga tidak saja 

menjadi tanggung jawab dan monopoli 

pemerintah, namun memerlukan kerjasama dan 

partisipasi masyarakat luas. 

Sebagai respon, maka  Yayasan Damandiri 

yang dalam visi dan misinya memiliki 

kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap 

pengembangan Sumber Daya Manusia, 

khususnya melalui pemberdayaan keluarga 

dengan prioritas pada pengentasan kemiskinan, 

meningkatkan inisiatif untuk memelopori dan 

menganjurkan pembentukan Pos 

Pemberdayaan Keluarga (disingkat Posdaya) 

sebagai pusat pengembangan  

swadaya masyarakat di tingkat akar rumput; 

baik di perdesaan, maupun diperkotaan. 

Posdaya adalah forum kebersamaan yang 

anggotanya melakukan aktifitas nyata dalam 

gerakan pembangunan di lingkungan 

pemukiman yang paling bawah, yaitu di tingkat 

RT, RW, dukuh atau dusun. Melalui Posdaya 

keluarga-keluarga sebagai anggota diarahkan 

untuk menghidupkan kembali budaya gotong 

royong dengan bersama-sama melakukan 

kegiatan pemberdayaan keluarga; terutama 

untuk memperluas cakupan dan meningkatkan 

mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan serta 

untuk mengembangkan kewirausahaan 

(Haryono Suyono dan Rohadi Haryanto, 2009). 

Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan 

kepada masyarakat luas bahwa program 

POSDAYA mampu sebagai solusi dalam  

pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.  

 

METODE 

 

Pemberdayaan keluarga yang perlu 

dientaskan kemiskinannya, ditunjukkan pada 

Gambar 1, yaitu tentang koordinat keluarga 

kemiskinan dan pendidikan. Pada kwadran I 

dimana posisi keluarga adalah kaya dan 

memiliki anak yang pandai, maka kondisi 

seperti itu, tidak layak untuk dibanu, karena 

keluarga tersebut sudah sangat bisa  

menghidupi  keluarganya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

                                    

     

 

 

 
 

 

Gambar 1. Koordinat keluarga kemiskinan dan 

pendidikan 

 

Pada kwadran II yang menunjukkan kondisi 

keluarga kaya tetapi memiliki anak yang tidak 

pandai, Pada kondisi ini juga tidak perlu 

dibantu, karena para orangtua mereka sudah 

tentu berusaha sekuat tenaga dengan kekayaan 

yang mereka miliki untuk “menghidupkan” 

anaknya kembali.  

Permasalahan  yang paling serius dan  perlu 

ditangani  segera adalah keluarga Indonesia 

yang berada dalam kuadran III dan IV. Di 

dalam kwadran IV, masih ada harapan yang 

cerah, karena sekalipun keluarga mereka 

miskin, namun memiliki  anak-anak yang 

pandai. Dalam kondisi seperti ini POSDAYA 

membantu anak-anak yang pandai namun 

kurang beruntung dari segi ekonomi, mereka 

Pandai TIDAK PANDAI 

KAYA 

Kwadran I:  

Pandai dan Kaya 

Kwadran II:  

Kaya tetapi Bodoh 

Kwadran IV:  

Pandai tetapi  Miskin  

Kwadran III:  

Bodoh  dan Miskin 

MISKIN 

PANDAI 

http://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MENU
http://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MENU
http://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MENU
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harus  dibantu dan diprioritaskan untuk tetap 

sekolah, agar dengan pendidikan anak-anak 

mereka yang tidak putus  sekolah dapat 

memutus garis kemiskinannya dan mereka 

nantinya akan dapat mengangkat ekonomi 

orangtuanya. Sementara keluarga juga 

diberdayakan agar memiliki pendapatan yang 

lebih layak.  

Sementara yang tersulit adalah keluarga 

Indonesia yang berada pada kwadran III. 

Kondisinya sudah miskin dan memiliki anak-

anak yang tidak pandai pula. Ini adalah 

“Pekerjaan Rumah” kita bagi siapapun yang 

merasa ikut membangun bangsa Indonesia. 

POSDAYA juga tampil dalam mengentaskan 

keluarga pada kwadran III.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Cara mengatasi agar pengentasan 

kemiskinan pada keluarga di kwadran III dan 

IV segera terselesaikan adalah membentuk 

POSDAYA pada gabungan keluarga-keluarga  

tersebut. Sementara di tingkat Yayasan 

Damandiri sendiri mengadakan kerjasama 

berupa Segitiga Emas Plus (Gambar 2). 

Segitiga Emas Plus adalah gambaran ikatan 

yang terjalin dengan baik antara Pemerintahan 

(sudut atas) yang memiliki kebijakan, dengan 

Perguruan Tinggi maupun Badan Peneliti (sudut 

kiri) yang berkewajiban selain melakukan 

pendidikan juga melakukan berbagai macam 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

(abdimas) untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

Penelitian dan abdimas yang dilakukan, juga 

sangat diharapkan berkolaborasi dengan dunia 

Industri besar  (sudut kanan). Dunia Industri 

yang besar diharapkan memberikan  bantuan 

lewat CSR-nya untuk membantu keluarga-

keluarga pada kwadran II dan IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

Gambar 1. Segitiga emas plus 

Selanjutnya ketiga segitiga emas tersebut, 

harus dibantu dengan publikasi yang kuat 

dengan berita-berita yang memberikan 

semangat dan nilai optimis.  Sehingga berita 

yang diterima oleh drakyat tidak lagi seputar 

berita yang miring dan negatif terus-menerus 

yang menimbulkan pesimistis, tetapi 

mewartakan  Indonesia adalah Negara berhasil.  

Lebih teknis, cara POSDAYA mengatasi 

keluarga pada kwadran III dan IV adalah 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan Kepedulian dan Komitmen 

Pemimpin atau sesepuh masyarakat pada 

umumnya 
• Para Kepala Desa dan aparatnya, yang 

diharapkan dapat memberi perhatian dan 

bantuan fasilitasi pembentukan, pengisian, 

kalau perlu bantuan pembiayaan dari berbagai 

kegiatan Posdaya di desanya. 

• Advokasi kepada para Camat, Bupati atau 

Walikota serta Tim Penggerak PKK, agar 

memfasilitasi, membantu dan mendampingi 

pengembangan Posdaya sebelum masyarakat 

mampu mengelola Posdaya secara mandiri. 

• Advokasi kepada para pemimpin agama, alim 

ulama atau pemimpin agama lainnya yang 

diharapkan dapat memberi petunjuk dan 

mendampingi pengembangan fungsi 

keagamaan, kerukunan antar umat beragama 

dan penyegaran budi pekerti 

• Apabila perlu pimpinan Posdaya bisa 

mengundang pejabat yang lebih tinggi dari 

tingkat propinsi atau pusat untuk meningkatkan 

advokasi kepada pejabat tingkat 

kabupaten/kota, kecamatan dan pedesaan 

• Pimpinan Posdaya bisa mengajak anggotanya 

untuk mengadakan kunjungan silaturahmim 

kepada pejabat-pejabat tingkat dukuh, desa, 

kecamatan atau kabupaten/kota untuk 

meningkatkan hubungan timbal balik antara 

masyarakat dan pemimpinnya 

 

2. Pemberdayaan Fungsi Keagamaan dan 

Budi Pekerti 
• Sasaran utamanya adalah keluarga muda, yaitu 

kepala keluarga dengan anak balita (umur di 

bawah lima tahun) atau anak remaja dengan 

tujuan agar kedua orang tua tidak saja 

memahami masalah agama tetapi bisa menjadi 

penuntun bagi anak-anaknya dalam masalah 

keagamaan sejak usia dini. 
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• Ajakan kepada keluarga dengan anggota anak-

anak remaja dan dewasa dengan tujuan agar 

kedua orang tua mengajak anak-anaknya 

melaksanakan ajaran agama secara konkrit 

melalui partisipasi dalam kegiatan Posdaya 

berupa kegiatan peduli sesama anak bangsa dan 

atau kegiatan sosial lainnya. 

• Posdaya bisa menyelenggarakan berbagai 

lomba 

yang bernuansa keagamaan untuk merangsang 

minat dan mutu pendalaman keagamaan di 

daerah yang bersangkutan. 

 

3. Pemberdayaan Fungsi KB dan Kesehatan 

• Sasaran utamanya adalah keluarga muda, yaitu 

keluarga yang baru menikah, keluarga dengan 

anak batita atau keluarga dengan anak balita, 

keluarga dengan isteri sedang mengandung, 

keluarga dengan istri yang baru saja melahirkan 

dan keluarga dengan isteri yang sedang 

menyusui. 

• Keluarga muda dengan anak-anak di bawah 

usia 15 tahun 

• Tujuannya adalah agar setiap keluarga 

melakukan pembinaan ibu hamil, ibu menyusui, 

memelihara bayi usia antara 0 sampai 1 tahun 

dengan baik, melalui imunisasi, makanan 

bergizi dan segala keperluan untuk tumbuh 

kembang secara optimal. 

• Keluarga muda yang mempunyai Anak Batita 

dan Anak Balita dengan tujuan agar dalam 

pemeliharaan anak-anak tersebut 

memperhatikan makanan dan dinamika tumbuh 

kembang anak-anak tersebut, antara lain dengan 

bergabung dalam kegiatan Bina Keluarga Balita 

(BKB) atau PAUD. 

• Posdaya diharapkan ikut mendukung atau 

mensponsori penyegaran atau revitalisasi 

Posyandu. Kalau Posyandu belum ada 

dianjurkan Pokja KB dan Kesehatan 

merangsang pembentukan Posyandu. 

• Posdaya diharapkan ikut juga mendukung atau 

mensponsori praktek bidan untuk melayani 

anggota umumnya dan keluarga muda pada 

khususnya. 

• Apabila di suatu daerah cakupan kegiatan dan 

sasaran sudah maju, maka Posdaya bisa ikut 

membantu Posdaya atau Posyandu lain yang 

ada di desa/dukuh tetangganya. 

• Para kader atau pembinan Posdaya bisa 

mengundang atau mengunjungi Posdaya atau 

Posyandu di desa lain untuk melihat, 

memperbandingkan untuk memicu program dan 

kegiatannya. 

 

4. Pemberdayaan Fungsi Pendidikan 

• Sasaran utamanya adalah keluarga dengan 

anak-anak di bawah usia 15 tahun dengan 

tujuan agar seluruh anak-anak usia tersebut 

dapat disekolahkan, baik pada kegiatan PAUD, 

TK maupun sekolah dasar dan SMP sebagai 

bagian wajib belajar. 

• Apabila perlu memfasilitasi pendirian sekolah 

di desa, agar mampu menampung seluruh anak-

anak di bawah usia 15 tahun, atau membantu 

meningkatkan kualitas sekolah yang ada, 

sehingga anak-anak bisa memperoleh 

pendidikan yang berkualitas. 

• Mengembangkan kursus-kursus Paket A, B 

atau C untuk anak-anak dan remaja putus 

sekolah atau anak-anak yang sebelumnya tidak 

sempat sekolah. 

• Mengembangkan kursus-kursus pemberantas-

an buta aksara bagi anak-anak dan remaja usia 

15-24 tahun yang karena sesuatu hal belum 

sempat sekolah atau putus sekolah dan tidak 

bisa membaca dan menulis. 

• Mengembangkan kursus-kursus ketrampilan 

bagi anak-anak putus sekolah atau anak-anak 

yang sebelumnya tidak sempat sekolah atau 

tidak terampil untuk mampu hidup secara 

mandiri. 

• Mengembangkan kegiatan olah raga misalnya 

lomba lari 60 m sebagai awal dari 

pemasyarakatan olah raga di antara anak-anak 

muda di desa. 

• Posdaya dapat mengembangkan gerakan 

Pramuka berbasis wilayah pedesaan dengan 

bekerjasama dengan Gugus Depan Pramuka 

yang terdekat, yaitu dengan mengundang 

pelatih dari Pramuka Gugus Sekolah tersebut. 

Anak-anak muda yang tidak sekolah, dan 

selama ini tidak bisa mengikuti gerakan 

Pramuka, bisa bergabung dalam gerakan 

Pramuka berbasis wilayah atau desa tersebut. 

 

5. Pemberdayaan Fungsi Kewirausahaan 

• Sasaran utamanya adalah keluarga muda yang 

mempunyai anak balita atau keluarga yang 

mempunyai anak di bawah usia 15 tahun, 

tujuannya adalah agar keluarga dengan anak-

anak yang masih kecil itu memperoleh 

pemberdayaan dalam bidang wirausaha 



Seminar Nasional P3JK 2015 

81 

 

sehingga makin mempunyai akses terhadap 

kesempatan kerja yang terbuka. 

• Mendorong agar keluarga-keluarga muda yang 

belum berusaha dan tidak bekerja, agar mulai 

berusaha dan bergabung dengan kelompok-

kelompok usaha mikro dan kecil yang telah ada 

di sekitar tempat kediamannya. Memfasilitasi 

terlaksananya berbagai pelatihan kewirausahaan 

serta dukungan pendampingan, baik bagi 

mereka yang baru mulai berusaha, maupun bagi 

mereka yang telah berusaha dan membutuhkan 

peningkatan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan berusaha. 

• Menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, 

menengah dan besar atau menjajagi kegiatan 

usaha di desa dengan tujuan agar remaja yang 

siap kerja memperoleh kesempatan untuk 

dititipkan sebagai magang dalam proses 

pemberdayaan wirausaha. 

• Mengusahakan kerjasama dengan bank atau 

lembaga keuangan dengan tujuan agar keluarga 

muda dan remaja yang siap berusaha dapat 

kesempatan memperoleh bantuan pendanaan, 

baikmelalui pengusaha yang menampung 

penitipan untuk magang, atau perluasan usaha 

yang menguntungkan untuk masa depan 

keluarga tersebut. Mengusahakan kerjasama 

dengan para pengusaha untuk membentuk 

koperasi sehingga dapat menolong keluarga lain 

yang relatif kurang mampu untuk menjadi 

anggota dan ikut aktif dalam kegiatan bersama 

secara gotong royong. 

• Mengadakan kerjasama dengan keluarga atau 

pengusaha dari daerah lain yang bisa 

memperluas pemasaran produk yang dihasilkan 

oleh anggota Posdaya ke daerah yang lebih 

luas. 

• Apabila memungkinkan ikut membantu atau 

mendampingi anggota mendirikan pusat-pusat 

perdagangan, warung, tempat usaha, dengan 

cara membantu permodalan, atau membantu 

agunan untuk pinjaman kepada Bank atau 

lembaga keuangan yang ada. 

 

6. Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan  

    Keluarga Bergizi. 

• Sasaran utamanya adalah pemeliharaan, 

penyegaran, pengembangan dan pemanfaatan 

lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan 

alam lainnya, termasuk pemeliharaan sanitasi 

dan pemanfaatan tanah-tanah kosong, lahan 

tidur di sekitar rumah atau lingkungan desa. 

• Tujuannya adalah agar setiap keluarga dapat 

memelihara, mengembangkan dan 

memanfaatkan halaman atau tanah kosong 

dengan menanam tanaman yang berguna untuk 

memelihara kelestarian alam, merawat 

lingkungan dan memperbesar manfaat untuk 

peningkatan gizi atau pendapatan keluarga. 

• Sasaran lain adalah kerjasama dari seluruh 

anggota Posdaya untuk mencari cara agar 

penduduk anggota Posdaya memperoleh akses 

tanpa hambatan dari fasilitas keagamaan, 

sekolah, tempat kursus-kursus ketrampilan, 

sarana pelayanan KB dan kesehatan, pasar atau 

tempat berjualan, dan akhirnya juga lingkungan 

yang merangsang pemasaran produkproduk 

yang dihasilkan anggotanya. 

• Posdaya hendaknya mensponsori 

pengembangan kelompok bermain untuk anak-

anak, sehingga ada hubungan yang harmonis 

antar anak-anak sebagai awal dari hubungan 

antar keluarga yang akrab. 

• Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan 

diusahakan menuju terciptanya suasana sejuk 

dan nyaman, sehingga kehidupan keluarga bias 

makin marak dan serasi penuh ketentraman dan 

kedamaian. 

 

Upaya Perluasan Jangkauan 
Perluasan jangkauan Posdaya  dilakukan 

dengan cara memanfaatkan keluarga 

kaya/mampu pada kwadran I dan II,  yang ingin 

membantu tetangganya yang kurang mampu 

untuk berbagi kesejahteraan. Keluarga yang 

mampu menyediakan rumah dan halaman 

rumahnya untuk kegiatan berkumpul keluarga 

dan anggota masyarakat setempat. Di samping 

itu keluarga tersebut memberikan pula bantuan 

keuangan atau bentuk lain untuk kegiatan 

Posdaya. 

Perluasan jangkauan Posdaya dengan 

dukungan Yayasan Damandiri, dikembangkan 

melalui jalur yang telah dilakukan melalui 

kerjasama antara Perguruan Tinggi lewat 

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LPM), seperti Kuliah Kerja Nyata atau 

kegiatan mahasiswa yang bertemu denga 

masyarakat secara langsung. Juga menjangkau 

SMA/MA/SMK binaan di beberapa Kabupaten 

atau Kota. Pengembangan Posdaya ini 

dilakukan di desa atau kelurahan di lokasi 

SMA/MA/SMK berada.  Selain itu untuk 

perencanaan dan pamantauan hasil sasaran 
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progra m perlu dilakukan pendataan keluarga 

yang tinggal di sekitar Posdaya untuk menjaring 

sasaran prioritas. 

Jangkauan perluasan Posdaya lainnya adalah 

dengan dukungan Pemda. Artinya Posdaya  

dikembangkan melalui jalur pemerintah. Camat, 

Lurah atau Kepala Desa dan perangkatnya, 

bersama-sama mengembangkan Posdaya di 

kelurahan atau desa. Posdaya itu bisa saja 

berasal dari kelompok Posyandu, PKK, 

UPPKS, kelompok arisan, koperasi, atau 

kelompok lainnya yang memiliki kegiatan di 

kelurahan/desa tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Diperoleh kesimpulan dari penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Posdaya yang merupakan forum 

silahturahmi, komunikasi, advokasi dan 

wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi 

keluarga secara terpadu secara nyata dapat 

dipakai sebagai solusi pembangunan 

partisipatif dan berkelanjutan.  

2. Dengan adanya Posdaya maka dapat 

terselenggara upaya pemberdayaan dalam 

masyarakat dalam rangka meningkatkan 

mutu keluarga 

3. Posdaya terbukti membantu keluarga tidak 

mampu melaksanakan fungsi-fungsi 

keluarga yaitu dengan mendorong  keluarga 

untuk mampu membangun dirinya, 

sehingga meningkatnya semangat 

kemampuan keluarga dalam mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya.  

4. Posdaya dapat mewujudkan 

keluarga mandiri. 

5. Dengan Posdaya, dapat diwujudkan 

terpeliharanya infrastuktur sosial 

berdasarkan kearifan budaya lokal, 

sehingga memperkuat keutuhan sebagai 

bangsa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saran yang perlu dilaksanakan adalah  di 

setiap desa dibentuk Posdaya minimal satu 

Posdaya yang berfungsi untuk mempererat tali 

persaudaraan di antara keluarga sesama satu 

Posdaya, lebih jauh lagi adalah sesama desa, 

sesama kecamatan dan akhirnya mempererat 

persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa 

sehingga pada akhirnya solusi pembangunan 

partisipatif dan berkelanjutan akan tercapai 

dengan optimal. 
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Abstrak: Pare (Momordica charantia L), adalah sejenis tanaman menjalar dengan 

buahnya panjang bergerigi dan runcing ujungnya. Tanaman sayur ini merupakan 

anggota suku labu-labuan atau cucurbitacea yang telah banyak dibudidayakan baik 

sebagai sayuran atau tanaman obat. Buah pare (Momordica charantia, L) secara 

biologi mengandung kimia aktif termasuk glikosida-glikosida, saponin, alkaloid, 

lemak, triterpen, protein dan steroid (Raman dan Lau, 1996).  Buah yang belum 

matang merupakan sumber vitamin C dan memberikan  pro vitamin A, fosfor serta 

zat besi. Saponin steroid secara struktur dan secara biologi terdapat pada berbagai 

macam glikosida yang tersebar pada berbagai macam tanaman serta mempunyai 

peran yang baik pada aktivitas biologi, seperti, hypocholesterolemic, anti tumor, 

antidiabetic, antirheumatoid (analgesic, dan antiinflamatory), antifungal (Zhang, et 

al.  2007). Buah pare di Indonesia dikenal dengan berbagai nama daerah, diantaranya 

adalah Prieu, Peria, Foria, Popari, kambeh, Paria, Pare, Pepareh, Paria, Paya, 

Truwuk, Pita, Poya, Belenggede, pania, papari, papariano, popare, pepare. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendiskripsikan ciri-ciri fisik jenis buah pare yang banyak 

terdapat di Jawa Timur. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

purposive random sampling  terhadap buah pare yang banyak terdapat di pasar 

tradisional di Jawa Timur, terutama daerah Malang dan Kediri. Observasi untuk 

pengambilan sampel penelitian juga dilakukan didaerah Probolinggo, Banyuwangi, 

dan Pasuruan, Surabaya dan Tulung Agung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

buah pare yang banyak terdapat di pasar-pasar tradisional tersebut berdasarkan ciri 

fisik warna di kelompokkan menjadi dua macam, yaitu buah pare putih dan buah 

pare hijau. Sedangkan berdasarkan pola bintil dapat diidentifikasi terdapat beberapa 

jenis buah pare, diantaranya adalah yang disebut sebagai buah pare freshty, buah 

pare mentega dan buah pare raden. Buah pare hijau dan putih terdapat pada jenis 

buah pare freshty dan mentega, sedangkan pada jenis buah pare raden hanya terdapat 

satu jenis warna kulit buah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini 

diantaranya ialah penting untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang kandungan 

komponen yang terdapat pada setiap jenis buah pare tesebut. 

 

Kata kunci : buah pare, manfaat, jenis buah 

 

PENDAHULUAN 
       

Tanaman Pare (Momordica charantia, Linn) 

merupakan family Cucurbitaceae, juga dikenal 

sebagai bitter gourds, karela, bitter melon dan 

balsam pear. Pada spesies ini termasuk 

didalamnya Momordica angustisepala, M. 

balsamina (Linn), M. cochinchinensis (Spreng), 

M cabrei, M. dioica (Roxb), M. tuberose atau M 

cymbalaria, adalah sayuran tropis yang banyak 

dikonsumsi di India (Kumar, R.S. et al. 2011). 

Tanaman Pare ini di Indonesia dikenal 

dengan berbagai nama daerah, diantaranya 

adalah Prieu (Gayo), Peria (Toba), Foria (Nias), 

Pepare (Jakarta),  Popari (Manado), kambeh 

(Minang), Paria (Sunda), Pare (Jawa), Pepareh, 

Paria (Madura), Paya (Bali), Truwuk (Sasak), 

Pita (Sumba), Poya (Sulawesi utara). Gorontalo: 

Belenggede, makasar: paria, bugis: Paria, timor: 

pania, seram selatan: papari, nusa laut: 

papariano, Halmahera utara: popare, ternate: 

pepare. (Heyne, K., 1987). 

Pare (Momordica charantia L) merupakan 

tanaman tropis, hidup di dataran rendah dan 

dapat merupakan tanaman yang dibudidaya-kan 

atau tanaman liar ditanah kosong. Jika 
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dibudidayakan akan ditanam diladang, di 

halaman rumah atau dirambatkan pada anjang-

anjang bambu, di pohon atau dipagar. Pare 

termasuk yang  tumbuh dan memerlukan 

banyak sinar matahari. Tanaman pare juga 

dapat tumbuh subur ditempat yang teduh dan 

terlindung dari sinar matahari. Tanaman pare 

merupakan tanaman semusim yang berumur 

sekitar satu tahun. Merambat dengan salur mirip 

spiral membelit kuat untuk merambat.  

Mempunyai banyak cabang. Batangnya segi 

lima. Pare berdaun tunggal. Berjajar diantara 

batang berselang-seling, bentuk bulat panjang. 

dengan panjang 3.5–8.5 cm, lebar 4 cm, berbagi 

menjari 5–7, pangkal berbentuk jantung, warna 

hijau muda sampai hijau tua dan ada yang agak 

putih. Taju bergigi kasar sampai berlekuk 

menyirip, Bunga tunggal, bertangkai panjang, 

berwarna kuning. Perbanyakan tanaman pare 

dapat dilakukan dengan biji.  Kurun  waktu tiga 

bulan setelah penyebaran biji, tanaman sudah 

mulai berbuah. Buah bulat memanjang, dengan    

8–10 rusuk memanjang, berbintil-bintil tidak 

beraturan, panjang 8–30 cm, rasanya pahit 

(Sastrapradja, 1997).  

Pare (Momordica charantia L) adalah sejenis 

tanaman menjalar dengan buahnya panjang 

bergerigi dan runcing ujungnya. Tanaman sayur 

ini merupakan anggota suku labu-labuan atau 

cucurbitacea yang telah banyak dibudidayakan 

baik sebagai sayuran atau tanaman obat. Nama 

momordica yang melekat pada penamaan 

binomial tanaman ini dalam bahasa latin berarti 

”gigitan” yang menunjukkan tepi daun tanaman 

dalam marga Momordica yang bergerigi 

menyerupai bekas gigitan (Rukmana, 1999). 

Buah pare (Momordica charantia L.) memiliki 

klasifikasi sebagai berikut:  

Ordo  : Violales  

Famili  : Cucurbitaceae  

Genus  : Momordica  

Spesies : Momordica charantia  

Pare (Momordica charantia L.) atau Bitter 

melon dikenal dengan jenis tanaman buah yang 

banyak tumbuh di kawasan Asia Tropis, 

merupakan tumbuhan semak yang menjalar atau 

memanjat. Batangnya berusuk 5, panjang 2-5 

m, yang muda berambut cukup rapat. Daunnya 

tunggal, bertangkai, helaian, bentuk membulat, 

berbintik-bintik tembus cahaya. Taju bergigi 

kasar hingga berlekuk menyirip, memiliki sulur 

daun tunggal. Bunganya tunggal berwarna 

kuning. Mempunyai kelopak berbentuk lonceng 

dengan banyak rusuk atau tulang membujur. 

Buahnya mempunyai tipe peppo (ketimun) 

memanjang, berbintil-bintil tidak beraturan 

dengan panjang 8-30 cm. Warna buah hijau dan 

jika sudah masak jika dipecah akan berwarna 

orange dengan 3 katup. Biji dari buah pare 

berwarna coklat kekuningan pucat memanjang  

(Gunawan, 2001).  

Tanaman ini merupakan tanaman tropis yang 

tergolong tanaman musim yang hidup menjalar 

dan merambat. Tanaman ini  banyak ditanam 

dilahan pekarangan, tegalan atau sawah bekas 

padi sebagai penyela pada saat musim kemarau. 

Pare mempunyai daya adaptasi tumbuh yang 

cukup tinggi, dapat menyesuaikan diri terhadap 

iklim yang berlainan baik suhu dan curah hujan 

yang tinggi, tetap dapat hijau dan tidak 

tergantung musim. Tanaman Pare 

membutuhkan drainase tanah yang cukup baik, 

tanah yang gembur dan banyak mengandung 

bahan organik.  Tanaman  Pare  dapat tumbuh 

pada ketinggian antara 1 m hingga 1500 meter 

dpl (Santoso, 1996). 

Tanaman pare tergolong dalam bangsa 

cucurbitaceae, jenis Momordica charantia L 

penyebaran meliputi China, India dan Asia 

Tenggara (Williams, 1971). Pemanfaatan buah 

pare bagi masyarakat Jepang bagian Selatan 

sebagai obat Pencahar, laksatif dan obat cacing 

(Okabe et al., 1980), di India ekstrak buah Pare 

digunakan sebagai obat diabetic, obat 

rheumatik, obat penyakit liver dan obat 

penyakit limfa (Dixit et al., 1978). Buah pare di 

Indonesia selain dikenal sebagai sayuran, juga 

secara tradisional digunakan sebagai peluruh 

dahak, obat penurun panas dan penambah nafsu 

makan. Daun pare dimanfaatkan sebagai 

peluruh haid, obat luka bakar, obat penyakit 

kulit dan obat cacing (Pramono et al., 1988). 

Sejak diketahui bahwa tanaman pare berkhasiat 

terhadap kesehatan maka beberapa peneliti 

berusaha mengetahui dan mengisolasikan bahan 

yang tergantung dalam tanaman pare. 

Buah pare (Momordica charantia, L) secara 

biologi mengandung kimia aktif termasuk 

glikosida-glikosida, saponin, alkaloid, lemak, 

triterpen, protein dan steroid (Raman dan Lau, 

1996). Buah yang belum matang merupakan 

sumber vitamin C dan memberikan pro vitamin 

A, fosfor dan besi.  Saponin merupakan 

senyawa glikosida kompleks yaitu senyawa 
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hasil kondensasi suatu gula dengan suatu 

senyawa hidroksil organik yang apabila 

dihidrolisis akan meghasilkan gula (glikon)  dan 

non gula (aglikon). Saponin ini terdiri dari dua  

kelompok: saponin triterpenoid dan saponin 

steroid. Saponin steroid secara struktur dan 

secara biologi terdapat pada berbagai macam 

glikosida yang tersebar pada berbagai macam 

tanaman dan mempunyai peran yang baik pada 

aktivitas biologi, seperti, hypocholesterolemic, 

anti tumor, antidiabetic, antirheumatoid 

(analgesic, dan antiinflamatory), antifungal 

(Zhang, et al.  2007). 

Beberapa fitokimia seperti momorcharin, 

momordenol, momordicilin, momordicin, 

momordicin, momordicinin, momordin, 

momordolol, charantin, charantin, charin, 

cryptoxanthin, cucurbitins, cucurbitasin, 

cucurbitan, cycloartenol, diosgenin, asam 

oleostearat, erythrodiol, asam galacturonic, 

goya glikosida dan goya glikosida terdapat pada 

pare (Murakami et al.,  2001).     Cucurbitasin 

adalah jenis kelompok dari cucurbitan type 

triterpenoid yang ditemukan pada family 

mentimun (cucurbitaceae).  Mereka secara 

umum dikenal dengan sifat pahit dan toksisitas 

yang kurang disukai.  Ada cucurbitan 

triterpenoid I, II, III yang diisolasi dari daun 

bersama dengan momordicin I dan II.  Seri 

cucurbitan tipe triterpene glikosida disebut goya 

glikosida yang didisolasi bersama 

momordicosides. Pirimidin arabinopyanosides, 

charin, visine dan yang lainnya dilaporkan ada 

bersama dengan triterpen momordisin dan 

momordikinin.  Charantin adalah cucurbitane 

tipe triterpenoid pada momordica charantia dan 

merupakan substansi potensial yang 

mempunyai sifat antidiabetic.  Charantin 

merupakan campuran dari dua senyawa 

sitosteryl glukosida dan stigmasteryl glukosida 

(Kumar, et al.,  2011).  Momordica charantia 

sering dikonsumsi di Amerika Selatan, Asia, 

Afrika, Amazone dan kepulauan Karibia. Di 

Indonesia Momordica charantia, yang dikenal 

dengan buah pare mempunyai nama yang 

beragam dan berbeda-beda pada setiap 

daerahnya serta cukup banyak dikonsumsi.  

Berdasarkan pada latar belakang yang telah 

dipaparkan tersebut diatas penting dilakukan 

satu penelitian tentang identifikasi jenis-jenis 

buah pare. Jenis-jenis buah pare dapat dijadikan 

subyek penelitian adalah buah pare yang 

banyak terdapat di pasar-pasar tradisional di 

Propinsi jawa Timur. Pilihan subyek ini 

didasarkan pada hasil observasi awal yang telah 

dilakukan oleh mahasiswa. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa buah pare banyak terdapat 

di pasar tradisional didaerah Malang, Kediri, 

Surabaya, Probolinggo, Pasuruan, Banyuwangi, 

Tulung Agung dan Mojokerto. Sedangkan 

untuk daerah daerah diluar propinsi jawa Timur 

yang dapat teridentifikasi adalah Bali, 

Jogjakarta dan Bandung. Observasi awal juga 

dilakukan terhadap jenis benih buah pare yang 

ditanam oleh petani didaerah Malang dan 

Kediri. Observasi ini dilakukan di toko-toko 

pertanian dan produsen benih buah pare.  

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan 

untuk  mendiskripsikan ciri-ciri fisik jenis buah 

pare yang banyak terdapat di Jawa Timur, 

terutama yang terdapat didaerah Malang dan 

Kediri. 

  

METODE 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yang akan memaparkan ciri-ciri fisik 

sampel/contoh buah pare yang didapatkan di 

pasar-pasar tradisional didaerah Malang dan 

Kediri. Pengambilan sampel penelitian 

dilakukan dengan metode purposive random 

sampling. Pengamatan yang dilakukan terhadap 

ciri fisik dan organoleptik antara lain ialah 

warna kulit buah serta bentuk dan pola bintil 

yang ada pada buah pare. Ciri-ciri fisik lainnya 

yang diamati adalah bobot dan ukuran buah. 

Pengamatan terhadap warna kulit buah serta 

bentuk dan pola bintil dilakukan secara visual 

dari beberapa sumber yang banyak berkaitan 

dan berkompeten dengan  buah pare. Beberapa 

sumber tersebut diantaranya diantaranya ialah  

1) Petani penanam buah pare, 2) pedagang buah 

pare di pasar tradisional, 3) produsen benih 

buah pare. Pengamatan terhadap bobot buah 

dilakukan dengan cara melakukan penimbangan 

buah pare dengan menggunakan timbangan 

digital, sedangkan pengukuran panjang dan 

diameter buah pare dilakukan dengan 

menggunakan jangka sorong.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

HASIL  

Jenis buah pare beserta ciri fisik dan organoleptiknya yang dihasilkan pada penelitian ini disajikan di 

dalam tabel berikut : 

. 

Tabel Hasil Penelitian 

 

 

 

No. 

Sifat fisik 

 

Jenis  

Buah pare 

 

Warna Bentuk 

bintil  

Pola 

bintil 

Umur 

panen 

(daf*) 

Bobot  

buah 

(gram) 

Ukuran 

panjang 

(cm) 

Ukuran 

diameter 

(cm) 

1. freshty 

putih 

hijau 

muda 

kecil 

memanjang 

rapat dan 

teratur 

18 20 - 25 >= 30 

  

  -/+ 5 

2. freshty 

hijau 

hijau tua kecil 

memanjang 

rapat dan 

teratur 

18 20 – 25 >= 30    -/+ 5 

3. mentega 

putih 

hijau 

pucat 

lebar 

memanjang 

kurang 

rapat dan 

kurang 

teratur 

14 15 - 20 < =20    -/+ 8  

4. mentega 

hijau 

hijau 

gelap 

lebar 

memanjang 

kurang 

rapat dan 

kurang 

teratur 

14 15 – 20       < =20   -/+ 8 

5. raden hijau agak lebar 

memanjang 

agak 

rapat dan 

teratur 

15 25 - 30 >=35  -/+ 8 

 

Keterangan :  
*) 

daf  :  day  after  flower (= waktu hari pemanenan, yang dihitung dari mulai munculnya bunga 

betina). 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Buah Pare Jenis Freshty 

Buah pare jenis ini mempunyai 2 (dua) jenis 

warna kulit buah, yakni hijau muda atau hijau 

terang dan warna hijau gelap. Buah yang 

berwarna hijau muda disebut sebagai buah pare 

putih sedangkan buah yang berwarna gelap 

disebut sebagai buah pare hijau. Perbedaan 

warna kulit buah ini dapat diamati secara visual 

dan nampak jelas perbedaannya. Perbedaan 

warna kulit buah tersebut bukan tanpa tujuan 

tetapi memang dikehendaki serta direkayasa. 

Hasil wawancara dan observasi terhadap 

produsen benih buah pare menyatakan bahwa 

benih buah pare yang dapat menghasilkan kulit 

buah berwarna hijau muda/terang dan berwarna 

hijau gelap adalah benih buah pare hasil hibrida 

dan atau rekayasa genetika. Benih buah pare 

yang dapat  menghasikan warna kulit buah hijau 

muda berbeda dengan benih buah pare yang 

menghasilkan warna kulit buah hijau gelap.  

Untuk dapat membedakannya benih-benih ini 

diberi kode angka tertentu.   

Bentuk bintil pada buah pare jenis freshty 

kecil-kecil memanjang dan cenderung agak 

meruncing pada ujung bintilnya, sedangkan 

pola bintilnya tersusun rapat dan teratur.  

Bentuk dan pola bintil dari kedua jenis pare 

frehty hijau dan freshty putih relative hampir 

sama dan serupa, perbedaan yang mencolok 

hanya terdapat pada warna kulit buahnya. Buah 

pare jenis freshty ini dipanen pada 18 daf  (day 

after flower). Satuan daf digunakan untuk 

menandai perubahan fisiologis buah pare yang 

dimulai dari proses pembungaan bunga betina 
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kemudian perkawinan oleh bunga jantan hingga 

dihasilkan bakal buah yang semakin lama 

semakin membesar. Pada buah pare jenis 

freshty ini 18 daf adalah waktu optimum buah 

untuk dipanen. Buah yang sudah mencapai 

optimum untuk dipanen mempunyai cirri-ciri 

fisik yang dapat teramati dengan baik. Ciri fisik 

yang dapat diamati diantaranya ialah buah 

sudah cukup besar dan cukup panjang. Pada 18 

daf  ini panjang buah sudah mencapai lebih dari 

30 cm, dengan diameter buah kurang lebih 5 

cm. Pada pemanenan yang melampaui waktu 18 

daf  akan dihasilkan buah pare yang lebih cepat 

berwarna kuning dengan biji yang berwarna 

merah. Buah pare pada kondisi yang sudah 

menguning dengan biji berwarna merah ini 

sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan ada 

indikasi mengandung bahan yang bersifat 

toksik. Buah pare jenis freshty yang dipanen 

pada 18 daf  ini masih cukup segar dan dapat 

bertahan selama 2 (dua) hari tanpa berubah 

warna menjadi kuning. Kesegaran buah pare 

yang dipanen pada waktu 18 daf ini dapat 

diperpanjang melebihi 2 (dua) hari apabila 

dilakukan penanganan yang lebih baik terhadap 

pasca panennya. Pemanenan yang dilakukan 

kurang dari 18 daf  akan mengakibatkan buah 

pare yang dihasilkan belum mencapai ukuran 

dan bobot buah yang maksimal. Kondisi ini 

akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan 

petani yang akan berdampak salah satunya 

terhadap penanaman buah pare selanjutnya. 

Bobot buah pare jenis freshty  yang dipanen 

pada 18 daf ini, untuk setiap bijinya berkisar 

diantara 20–25 gram, dengan ukuran panjang 

melebihi 30 cm dan diameter lebih kurang 5 

cm. Bobot dan ukuran buah pare ini merupakan 

bobot dan ukuran yang paling optimal untuk 

dipanen, dengan asumsi bahwa pada kondisi 

bobot dan ukuran seperti tersebut diatas dapat 

menghasilkan pendapatan yang cukup meng-

untungkan dengan kondisi buah pare yang 

masih segar dan mempunyai masa simpan yang 

cukup baik.  

 

Buah Pare Jenis Mentega 

Buah pare jenis mentega ini juga terdiri dari 

2 (dua) macam, yakni buah pare putih dan buah 

pare hijau. Perbedaan yang mencolok pada 

kedua jenis buah pare mentega ini sama dengan 

buah pare jenis freshty yakni pada warna kulit 

buahnya.  Warna kulit buah pare jenis mentega 

hijau berwarna hijau lebih gelap jika dibanding-

kan dengan buah pare jenis freshty hijau, dan 

buah pare jenis mentega putih mempunyai 

warna kulit buah yang lebih terang dibanding 

dengan buah pare jenis freshty putih. 

Penyebutan buah pare jenis mentega ini 

bersumber dari hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan terhadap pedagang buah pare 

yang ada di pasar tradisional daerah Malang. 

Namun setelah dilakukan observasi dan 

wawancara terhadap produsen benih, buah pare 

jenis mentega ini sebenarnya berasal dari 

beberapa jenis benih buah pare yang ditujukan 

untuk permintaan pasar di luar negeri (untuk 

tujuan ekspor).  Hal ini didukung oleh fakta 

yang ada bahwa buah pare jenis mentega ini 

tidak tersedia secara continue  (terus menerus) 

di pasar tradisional, hanya kadang-kadang saja 

ada tersedia tetapi lebih sering tidak ada, atau 

kadang-kadang juga ada tersedia di pasar 

modern seperti hypermart atau supermarket 

lainnya. 

 

Buah Pare Jenis Raden 

Buah pare jenis raden ini merupakan buah 

pare yang paling banyak ditanam oleh petani. 

Buah pare jenis ini mempunyai ukuran panjang 

lebih kurang 35 cm dan diameter 8 cm dengan 

pola bintil agak besar, teratur dan agak rapat.  

Pada buah pare jenis Raden ini tidak dijumpai 

perbedaan warna pada permukaan buahnya, 

kalaupun ada perbedaan tidak terlalu nampak 

mencolok berwarna hijau gelap atau hijau 

terang. Benih buah pare jenis ini juga hanya 

terdiri dari satu jenis benih dan tersedia di toko-

toko pertanian.  Pada buah pare jenis raden ini 

pemanenan dilakukan pada 15 daf. Hasil 

observasi dan wawancara pada petani me-

nunjukkan bahwa buah pare jenis raden mem-

punyai banyak keunggulan jika dibandingkan 

dengan buah pare jenis yang lainnya.  

Keunggulan buah pare jenis raden ini diantara-

nya ialah: 1) mempunyai waktu pemanenan 

yang lebih singkat, 2) bobot dan ukuran optimal 

buah yang lebih banyak dan lebih besar 

sehingga lebih menguntungkan secara 

ekonomis. 3) benih buah pare jenis mudah 

didapat ditoko-toko pertanian setempat dan 

sudah bersertifikasi. Berdasarkan keunggulan-

keunggulan tersebut buah pare jenis raden ini 

lebih banyak ditanam oleh petani sehingga 
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dapat menjamin ketersediaan dan kontinuitas 

pasokan bahan baku oleh petani.    

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan yang dapat dirangkum dari hasil 

penelitian ini adalah : 1). buah pare yang ada 

tersedia dipasar tradisonal dapat di 

kelompokkan menjadi 5 jenis, yakni buah pare 

jenis freshty hijau, jenis freshty putiht, jenis 

mentega hijau, jenis mentega putih dan buah 

pare jenis raden.  2) buah pare yang paling 

banyak ditanam oleh petani adalah buah pare 

jenis raden yang memliki beberapa keunggulan 

dibanding jenis buah pare yang lain. 

Saran yang direkomendasikan dari hasil 

penelitian ini adalah saran yang ditujukan 

kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian tentang buah pare lokal mengenai 

aspek yang berbeda. Hal ini mengingat potensi 

buah pare yang sangat besar dan penuh manfaat 

sehingga memungkinkan banyak aspek yang 

dapat diteliti dari topik ini.  
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Abstrak: Olahraga merupakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan tidak 

hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Olahraga juga bukan hanya 

untuk golongan tertentu tetapi juga untuk semuanya “sport all”. Bagi perempuan 

berolahraga tidak akan merubah kodratnya yang   feminin tetapi justru berdampak 

untuk meningkatkan kesehatan dan beberapa penyakit yang tidak menular. Namun 

untuk mendapatkan kesehatan yang optimal olah raga harus dilakukan dengan baik 

dan benar, teratur dan terukur serta sesuai dengan fungsinya. Secara fisiologis dan 

anatomi antara laki-laki dan poerempuan  memiliki perbedaan, karena itu ukuran 

atau dosis olahraga antara laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Hal tersebut 

bukan karena bias jender, tetapi karena perbedaan anatomi dan fisiologi yang juga 

berdampak terhadap respon dan adaptasinya. 

 

Kata kunci: Olahraga, jender, fisiologis, anatomi 

 

PENDAHULUAN 

 

Sports for all  artinya olahraga untuk semua 

dan olahraga merupakan kebutuhan dasar dalam 

upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan 

kesegaran jasmani. Oleh karena itu olahraga 

harus menjadi gaya  hidup, dalam menghadapi 

perkembangan teknologi dan modern. Era 

teknologi dan modern menghadapi godaan 

untuk bergaya hidup pasif dengan pola makan 

serba instan (tinggi kalori, rendah serat atau 

kurang sayur). Bagi perempuan hal ini 

merupakan tantangan yang sangat berat dan 

berisiko baik dalam kehidupan rumah tangga 

dan kesehatannya.  Tidak ada cita-cita dibalik 

sanubari yang paling dalam untuk memiliki 

bentuk tubuh yang tidak proporsional,  tidak 

ideal dengan  body  “LGX”  (lemu ginuk-

ginuk).  Demikian juga suami tidak ada cita-cita 

juga untuk memiliki pendamping LGX. Body 

LGX mengandung resiko terhadap peningkatan 

prevalensi penyakit tidak menular (jantung, 

diabetus mellitus, asam urat dan lain-lain) 

bahkan menjadikan resiko kemandulan. Namun 

hal ini belum disadari  dan dianggap sebagai hal 

yang biasa dan dibiasakan bahkan masa bodo, 

keadaan tersebutlah yang menjadi awal resiko. 

Maka gaya hidup sehat dan aktif harus menjadi 

pilihan. Gaya hidup sehat ditandai dengan 

pengaturan pola makan gizi seimbang, 

sedangkan gaya hidup aktif dengan melakukan 

olahraga teratur. 

Resiko LGX bagi wanita potensinya lebih 

besar dibanding dengan laki-laki, hal ini karena 

perempuan memiliki perbedaan secara anatomi 

dan fisiologi bahkan secara psikologi. Proporsi 

lemak tubuh pada perempun lebih besar, 

sehingga  “depo” lemak  lebih banyak 

dibandingkan pada laki-laki. Pengaturan 

makanan seimbang yang baik, olahraga juga 

diperlukan untuk mendapatkan kesehatan yang 

optimal bagi semua orang.  Olahraga  tubuh  

digerakkan dengan optimal, sehingga dapat 

memaksimalkan fungsi fisiologis. Perlu diingat  

dan disadari bahwa gerak pada dasarnya adalah 

ciri kehidupan yang dapat membangun 

perkembangan sel, meningkatkan kesegaran 

jasmani dan derajat kesehatan (Giriwijoyo, 

2005:1). WHO dalam HUT di tahun 2002 

mengambil tema  “move for health” atau 

bergerak untuk sehat (WHO, 2002:3).  Secara 

subtansial bahwa  berolahraga merupakan hak 

bagi semua tidak mengenal batas  ras,  usia, 

jenis kelamin  baik laki-laki atau perempuan. 

Namun masyarakat masih berharap pada 

stereotip jender tradisional bahwa laki-laki  dan 

perempuan harus berperan pada stereotip serta 

peran jender yang ditetapkan. Laki-laki 

diharapkan akan kuat, mandiri dan atletik, 

sedangkan perempuan diharapkan tenang, taat, 

pengasuh yang menarik. Olahraga bukan hanya 

untuk  laki-laki dan diidentikkan laki-laki, 

kemudian jika perempuan olahraga dianggap 

melawan kodratnya yang tidak lemah lembut, 

mailto:tin_say04@yahoo.co.id
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gemulai, feminin dan dianggap tomboy. 

Berdasar kodrat secara alamiah pada perempuan 

yang berolahraga tidak terjadi tomboy dan otot 

membesar, karena perempuan memiliki hormon 

estrogen  yang lebih tinggi dibanding laki-laki. 

Hormon tersebut memiliki fungsi untuk 

membuat ciri perempuan lebih dominan (kulit 

halus, feminim dan lain-lain).  

 

Perbedaan Tubuh Perempuan dan Laki-

Laki 

Komposi tubuh terdiri dari tiga komponen 

yaitu: lemak, otot dan tulang,  tetapi 

perbandingan antara tiga komponen pada setiap 

orang tidak sama, karena dipengaruhi oleh 

aktifitas fisik dan asupan makanan. Dari hasil 

evaluasi komposisi tubuh  ada perbedaan 

berdasarkan  jenis kelamin. Gambar berikut  

dapat diketahui perbedaan komposisi tubuh  

antara laki-laki dan perempuan. Persentase 

lemak, otot dan tulang berdasarkan berat badan 

rata-rata perempuan  mempunyai jumlah  lebih 

sedikit dibandingkan rata-rata  pada laki-laki, 

namun jumlah lemak pada perempuan lebih 

banyak dibandingkan pada laki-laki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber 

https://www.google.co.id/search?q=defense+body+fat,+

muscle+male+and+female 
 

Perempuan ditakdirkan mempunyai lemak 

tubuh yang lebih dari pada laki-laki, namun 

presentase simpanan lemak tubuh tidaklah sama 

atau merata pada seluruh tubuh. Lemak tubuh 

banyak terakumulasi pada bagian-bagian 

tertentu. Pada perbedaan jenis kelamin bagian 

atau tempat akumulasi lemak tubuh tidak sama. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

berikut 
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Sumber: https://www.google.co.id/search?q=defense+body+fat,+muscle+male+and+female 
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Pada laki-laki lemak tubuh banyak ter-

akumulasi didaerah perut, pinggang,  paha,  

pantat, sedikit pada bagian dada  dan telinga. 

Sedangkan pada perempuan lemak tubuh 

banyak terdapat pada dada, perut, paha, pantat, 

lengan bagian dalam dan tengkuk. Secara 

umum tubuh  perempuan memiliki persentase 

lemak yang lebih besar dibandingkan persentase 

lemak tubuh laki-laki, sehingga perempuan 

yang terlatih pada kegiatan  olahraga maupun 

perempuan yang tidak terlatih cenderung berada 

posisi yang kurang menguntungkan 

dibandingkan dengan laki-laki.   

Persentase lemak tubuh  manusia adalah total 

lemak yang merupakan bagian dari total  body 

mass,  lemak tubuh terdiri dari dua kelompok 

yaitu  essential body fat dan storage fat. 

Kelompok pertama  Essential body fat 

merupakan lemak tubuh yang penting untuk  

mempertahankan kehidupan atau fungsi 

fisiologi dan fungsi reproduksi. Pada kelompok 

ini sebagian  lemak disimpan didalam sumsum 

tulang, sebagian lainnya terdapat pada hati, 

paru-paru, jantung, limpa, ginjal usus halus, 

otot dan jaringan lemak pada system pusat 

saraf. Pada perempuan essensial fat   penting 

sebagai sex specific atau sex characteristic fat / 

fungsi reproduksi. Persentase  atau jumlah 

essential body fat pada perempuan lebih banyak 

atau lebih besar dari pada yang terdapat pada 

laki-laki, karena pada fungsi reproduksi untuk 

diperlukan untuk kemampuan beranak dan 

fungsi hormon reproduksi.   

Kelompok  lemak yang kedua disebut  the 

storage fat . Lemak  pada kelompok ini  

diakumulasi atau terdapat didalam jaringan 

adiposa.   

Berikut ilustrasi porposi lemak pada tubuh  

perempuan: 

 
Fat 

a. Sex specific fat (reserve)  5-9 % 

location: breast, genitals, 

lower body, subcutunageneous, 

intra muscular, other 

b. Essential Fat    4-7% 

location: bone marrow, spinal 

cord, liver, heart, spleen, kindneys,etc 

c. Storage Fat    15% 

location: mainly, subcutaneous,  

intera organ 

Bone     14% 

Muscle                   37% 

Remainder    25% 

 

Sumber: “Women & Exercise; Physiology and Sport 

Medicine” 
 

Pada tabel diatas dapat diketahui  

subklasifikasi  the essensial fat 12% sudah 

termasuk sex-spesific fat  sebesar 5 sampai 9 %. 

Jadi depot/penyimpanan  lemak didaerah sex 

specific sangatlah penting bagi tubuh 

perempuan. Pada  perempuan maupun pada 

laki-laki  yang sudah tidak dalam  masa 

pertumbuhan dengan bertambahnya usia 

ternyata dapat memberi pengaruh pada jumlah 

lemak dalam  tubuhnya.  

Berikut tabel porposi lemak pada perempuan 

sesuai dengan kelompok usia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=defense+body+fat,+muscle+male+and+female 
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Bagi perempuan 12 persen merupakan batas 

minimal yang tidak boleh dikurangi lagi, karena  

apabila lemak tubuh dibawah  batas minimal 

dapat memperburuk kesehatan terutama pada 

perempuan  atlet yang memerlukan daya tahan 

dan sedang masa pembentukan tubuh.  

Persentase lemak tubuh total minimal yang 

direkomendasikan diharapkan tidak melebihi 

nilai presentase atau jumlah lemak yang 

tercantum diatas. Persentase lemak tubuh 

merupakan ukuran tingkat kebugaran, karena 

tingkat kebugaran diukur berdasarkan  

komposisi tubuh tanpa memperhatikan tinggi 

badan atau berat badan. Indeks massa tubuh 

atau body mass index (BMI)  ukuran yang 

mudah digunakan oleh semua orang untuk 

mengukur perbandingan adiposa (lemak di 

bawah kulit)  individu dengan tinggi tubuh dan 

berat tubuh yang  berbeda. Indeks massa tubuh / 

body mass index (BMI) akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya adiposa, karena 

perbedaan dalam komposisi tubuh, indikator-

indikator lain memberi hasil yang akurat pada 

lemak tubuh, sebagai contoh seseorang yang 

memiliki massa otot dan tulang yang besar akan 

memiliki BMI yang tinggi pula. 

Yang perlu menjadi perhatian adalah pada 

saat tubuh tidak mempunyai simpanan energy 

yang  cukup untuk menyokong kehamilan  

maka dapat mengakibatkan terhentinya ovulasi.  

Jadi 17persen lemak tubuh merupakan batas 

kritis atau minimal agar  menstruasi dapat 

terjadi,  dan 22persen lemak tubuh merupakan 

tingkat yang aman  agar terjadi siklus 

menstruasi yang normal. Dengan demikian 

dapat dikatakan dengan rendahnya lemak tubuh 

dapat mengakibatkan gangguan metabolisme 

dan fungsi kerja hormon yang berakibat pada 

gangguan menstruasi. 

 

TULANG 

Kerangka merupakan jaringan dinamik yang 

seringkali mengalami perubahan. Fungsi 

kerangka sebagai penunjang tubuh dan sebagai 

tempat penyimpanan mineral. Pada mekanisme  

homeostatis tubuh yang berperan  menjaga 

kestabilan kadar calcium plasma dan mineral 

dalam kerangka adalah hormon serta gerak 

tubuh atau aktifitas fisik.  Ketika asupan 

calsium dari asupan makanan tidak mencukupi, 

maka agar kadar calcium darah tetap stabil 

maka secara, maka otomatis calcium disediakan 

dari tulang, namun sebagai akibatnya tulang 

pun akan kekurangan calcium dan fosphor.   

Pada kondisi  tubuh yang tidak seimbang / 

buruk, kerja hormon dan sistem  mekanime 

homeostatis  tetap  berlangsung untuk  

memelihara kerangka   dan serum calcium 

dalam darah.  Umur, asupan  makanan, tingkat 

hormon, dan gerak fisik dapat mempengaruhi 

keadaan tubuh dan fungsi tulang. Apabila 

tekanan/trauma akibat dari aktifitas fisik 

berlebihan atau kurang gerak dalam jangka 

panjang serta asupan makan yang kurang bagus 

maka akibatnya massa tulang menjadi turun. 

Pengerahkan kalsium dari tulang  untuk 

meningkatkan  serum dan menurunkan 

parathyroid, serum 1.25(OH)2  vitamin D dan 

selanjutnya menurunkan penerapan calcium 

dalam usus  dan meningkatkan pengeluaran 

calsium dari ginjal.  

Perempuan  secara alami mempunyai 

kerangka yang lebih kecil  dan secara 

microarchitectural keadaannya lebih mudah 

rusak  dibandingkan  kerangka laki-laki. Pada 

“geometri”  tulang pada laki-laki dan 

perempuan  terdapat perbedaan. Peran pada 

masa pubertas menentukan keadaaan massa dan 

ukuran tulang.  Sebelum masa pubertas baik 

pada anak laki-laki maupun pada anak 

perempuan  panjang dan lebar tulang meningkat 

secara progresif dan tidak ada perbedaan. 

Namun pada anak laki-laki  setelah masa 

pubertas perbedaan lebar tulang sangat jelas dan 

masa pubertas pada anak laki-laki lebih lambat 

dari anak perempuan juga mempengaruhi 

pertumbuhan panjang tulang. Pada 

pertumbuhan  periosteal  diameter tulang  pada 

anak laki-laki  sangat cepat. Pada perempuan 

pada masa pubertas pertumbuhan periosteal 

mendapat hambatan oleh estrogen, perubahan 

hanya terjadi pada penebalan endocortical 

tulang (Nieves, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional P3JK 2015 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan tempat dan kemungkinan resiko cedera pada 

tulang 

Berdasarkan keadaan tulang, stres yang 

mengakibatkan patah tulang lebih beresiko pada 

perempuan, karena kedaaan tersebut berkaitan 

dengan lebih besar massa tulang pada laki-laki 

dibanding perempuan.  Faktor resiko terjadinya 

fraktur dipengaruhi oleh ukuran tubuh, ukuran 

tulang dan bentuk geometri tulang. Ketebalan 

korteks dan lebar tulang merupakan faktor 

penentu utama kekuatan tulang. Pertumbuhan 

panjang tulang  dipengaruhi beban mekanik 

yang terkait dengan peningkataan berat badan 

selama massa pertumbuhan. Pada laki-laki dan 

perempuan ketebalan proximal radius cortical 

terjadi perbedaan setelah masa pubertas,  pada 

laki-laki lebih tebal. Hormon dan gizi 

mempengaruhi beban mekanik  pada 

pertumbuhan tulang pada pertumbuhan 

longitudinal dan masa otot.  

Pada lumbar tulang belakang perempuan 

cenderung memiliki nilai-nilai kepadatan yang 

tinggi sebelum masa pubetas, namun pada 

dekade berikutnya kepadatan tulang pada laki-

laki lebih tinggi. Kekuatan tulang belakang 

pada laki-laki lebih besar kemungkinan akibat 

dari perbedaan jenis kelamin dalam lebar 

vetebralis, luas dan volume, bukan karena 

kepadatan jaringan tulang. Laki-laki cenderung 

memiliki volume tulang dan penampang yang 

lebuh besar daripada perempuan tanpa 

mempertimbangkan ukuran tubuh. Pada orang 

dewasa dan anak-anak bila berkaitan dengan 

ukuran tubuh kehilangan massa tulang berbeda 

pada jenis kelamin. Komposisi tubuh (berdasar 

massa otot dan lemak)  berkaitan dengan 

perbedaan jenis kelamin menentukan perbedaan 

massa tulang,ukuran dan “geometri”.  (Nieves, 

2005). 

Panggul perempuan terdiri dari bagian keras: 

tulang pangkal paha, tulang selangkang dan 

tulang tungging. Persendian panggul terbentuk 

sesuai jenis kelamin. Perkembangannya 

dipengaruhi oleh hormon seks dan pengaruh 

bagaimana seorang anak perempuan dibesarkan. 

Anak perempuan sebaiknya dibiasakan 

mengikuti tradisi menggendong di pinggang, 

dengan cara mengendong demikian , persendian 

panggul berkesempatan berkembang lebih 

feminin mekar lebih lebar  sehingga 

membukakan jalan bila kelak melahirkan.  

Demikian juga buang air besar bila sejak kecil 

dibiasakan  dengan posisi  berjongkok  bukan 

duduk di kloset memberikan kesempatan 

susunan persendian tulang–tulang panggul 

berkembang lebih mekar melebar atau 

berpanggul besar (Nadesul, 2008). 

Dengan sudut angle daerah lutut yang lebih 

dari pada laki-laki menjadikan keuntungan pada 

prempuan, karena keseimbangan tubuh menjadi 

lebih baik, menguntungkan pada saat 

melakukan  gerak senam. Tulang tibia dan 

ketebalan tulang pinggul lebih besar pada laki-

laki sehingga stres fraktur dan potensi 

osteoporis pada laki-laki lebih kecil 

dibandingkan perempuan. Pada usia 18 tahun 

masih kemungkinan terjadinya pertumbuhan 

tulang pada laki-laki, sedangkan pada 

perempuan sudah tidak memungkinkan 

terjadinya pertumbuhan  pada tulang. Pada usia 

tersebut semakin rendah body mass densitas 

pada tulang belakang pada laki-laki 

memungkinkan mengubah puncak massa 

tulang. Dari berbagai penelitian aktifitas fisik  

dan kombinasi asupan kalsium yang lebih tinggi  

dapat meningkatkan ketebalan kortikal dan 

lingkar tulang (Nieves, 2005). 
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Perbedaan Skeletal Laki-laki dan Perempuan 

Sumber: https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=sFWLVdHSEs-SuATKvbyIAw#q=male+and+female+skeleton 

 

 

Kepadatan massa tulang pada orang dewasa 

mencapai puncaknya pada usia 18-25 tahun, 

setelahnya seiring dengan bertambahnya usia 

kepadatan massa tulang berkurang. Secara terus 

menerus tulang mengalami remodelling untuk 

mempertahankan keadaan tulang yang sehat 

dengan mengganti sel tulang yang sudah aus / 

rusak dengan sel tulang yang baru.  Massa 

tulang berubah akibat ketidakseimbangan sel 

yang rusak lebih besar daripada sel pengganti. 

Ketidakseimbangan akan terjadi pada saat 

perempuan mengalami menopause atau usia 

lanjut. Pada awal menopause tingkat kehilangan 

massa tulang meningkat, keadaan tersebut akan 

beresiko apabila remodelling tidakseimbang. 

Hilangnya massa rulang berdampak pada 

struktur tulang yang menjadi rapuh dan 

meningkatkan resiko patah tulang. 

Berikut keadaan massa tulang yang padat 

dan massa tulang yang sebagian hilang. 
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Gambar diatas menunjukkan perubahan sel 

tulang akibat kehilangan massa tulang. 

Trabecular plates pada tulang hilang, 

mengakibatkan struktur tulang lemah dengan 

massa berkurang secara signifikant. Banyak 

bukti menunjukkan bahwa kecepatan 

remodelling (diukur berdasar biokimia pada 

tulang, penyerapan atau pembentukan) 

mempengaruhi tingkat kerapuhan dan resiko 

patah tulang. Selain beresiko terjadinya patah 

tulang, kehilangan massa tulang dengan 

terjadinya penuaan berakibat penurunan fungsi.  

Faktor umum yang berkaitan dengan penuaan 

dan penurunan hormon sex-steroid serta faktor-

faktor resiko tertentu seperti penggunaan 

glukokortikoid yang menyebabkan hilangnya 

massa tulang kualitas tulang berkurang dan 

gangguan integritas microarchitectural.  

 

HORMON 

Hormon Perempuan 

Hormon-hormon pada tubuh perempuan 

berperan penting dalam perjalanan hidupnya, 

karena keindahan kulit baik kehalusan maupun 

kulit yang bermasalah karena jerawat 

dipengaruhi hormon. Hormon yang mempunyai 

peran utama pada tubuh perempuan. 

 

Hormon Estrogen 

Ciri-ciri kelamin sekunder perempuan adalah 

semua perbedaan dengan pria yang langsung 

disebabkan karena hormon estrogen misalnya 

mammae, rongga pinggul  yang bundar, suara 

yang tinggi dan deposisi lemak pada tempat 

yang khusus .  

Pengaruh estrogen terhadap ciri-ciri kelamin 

sekunder perempuan adalah sebagai berikut : 

1. Rambut perempuan pada umumnya lebih 

halus, didaerah pubis bentuk lokasi rambut 

pubis segi tiga. 

2. Kulit perempuan pada umumnya lebih halus 

dari pada laki-laki. Lemak subkuta lebih 

banyak, begitu juga vaskularisasinya. 

Kurang berkeringat dibandingkan laki-laki.  

3. Deposisi jaringan lemak  pada tempat-tempat 

tertentu yakin pada mammae, paha, pinggul 

dan pantat. 

4. Garis epifiser tulang panjang menutup lebih 

cepat dibandingkan laki-laki. Rongga pelvis 

berbentuk bundar. 

5. Pertumbuhan kelenjar mammae dan stroma 

selain lemak.  

Selain tersebut diatas estrogen memiliki 

khasiat umum yaitu retensi Na+ dan air, 

memper tahankan fungsi otak. Mencegah gejala 

menopause (seperti hot flushes) dan gangguan 

mood. Meningkatkan pertumbuhan dan 

elastisitas serta sebagai pelumas sel jaringan 

(kulit, saluran kemih, vagina dan pembuluh 

darah). Pola distribusi lemak di bawah kulit 

sehingga membentuk perempuan yang 

feminine.  Produksi sel pigmen kulit. Estrogen 

juga mempengaruhi  sirkulasi darah  pada kulit, 

mempertahankan struktur normal kulit agar 

tetap lentur, menjaga kolagen kulit agar 

terpelihara dan kencang serta mampu menahan 

air. 

 

Efek Hormon Estrogen  
- Pada payudara. Estrogen memulai 

pertumbuhan payudara dan alat-alat 

pembentuk air susu payudara. Estrogen juga 

berperan pada pertumbuhan karekteristik dan 

penampilan luar payudara perempuan 

dewasa. Akan tetapi, estrogen tidak 

menyelesaikan tugasnya dalam mengubah 

payudara menjadi organ yg memproduksi 

susu. Kelenjar susu akan berproduksi setelah 

ada rangsangan dari hormon oksitosin dan 

hormon prolaktin 

- Pada Tulang Rangka. Estrogen menghambat 

aktivitas osteoklastik di tulang sehingga 

merangsang pertumbuhan tulang, disebabkan 

oleh rangsang osteoprotegerin, yang juga di 

namakan  factor penghambat 

osteoklastogenesis, suatu sitokin yang 

menghambat resorpsi tulang. 

 

Pada masa pubertas, ketika perempuan 

masuk ke masa reproduksi, laju pertumbuhan 

tinggi badannya menjadi cepat selama beberapa 

tahun. Akan tetapi, estrogen mempunyai efek 

lain terhadap pertumbuhan tulang rangka,  

menyebabkan terjadinya penggabungan epifisis 

dengan batang tulang panjang. Efek estrogen ini 

pada perempuan jauh lebih kuat dibandingkan 

dengan efek serupa dari testosterone pada laki-

laki. Akibatnya, pertumbuhan perempuan 

terhenti beberapa tahun lebih cepat dari pada 

pertumbuhan laki-laki. 

Sesudah menopause, hampir tidak ada 

estrogen yang disekresi oleh ovarium. 

Kekurangan estrogen  dapat menyebabkan: 

Meningkatnya aktivitas osteoklastik pada 
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tulang. Berkurangnya matriks tulang, dan 

berkurangnya deposit kalsium dan fosfat tulang. 

Pada sebagian perempuan, efek ini sangat 

hebat, sehingga menyebabkan osteoporosis. 

- Sedikit Meningkatkan Penyimpanan Protein. 

Estrogen menyebabkan sedikit peningkatan 

total protein tubuh.  Keseimbangan nitrogen 

sedikit positif apabila diberikan estrogen. 

Karenanya apabila  perempuan melakukan 

olahraga tidak menyebabkan perempuan 

menjadi kekar 

- Meningkatkan Metabolisme Tubuh dan 

Penyimpanan Lemak. Estrogen sedikit 

meningkatkan laju metabolisme seluruh, 

tubuh tetapi hanya kira-kira sepertiga dari 

efek peningkatan yang disebabkan oleh 

hormone seks laki-laki, yaitu testosteron. 

Estrogen juga menyebabkan peningkatan 

jumlah simpanan lemak dalam jaringan 

subkutan. Akibatnya, presentase lemak tubuh 

pada perempuan jauh lebih besar 

dibandingkan pada tubuh laki-laki, yang 

mengandung lebih banyak protein. Selain 

simpanan lemak pada payudara dan jaringan 

subkutan, estrogen menyebabkan simpanan 

lemak pada pantat dan paha, yang 

merupakan karekteristik sosok feminine. 

- Berpengaruh sedikit pada distribusi rambut. 

Estrogen tidak terlalu memengaruhi 

penyebaran rambut, akan tetapi, rambut 

memang tumbuh di daerah pubis dan aksila 

sesudah pubertas.  

- Pada Kulit. Estrogen menyebabkan kulit 

berkembang membentuk tekstur yang halus 

dan biasanya lembut, namun demikian, kulit 

perempuan lebih tebal daripada kulit seorang 

anak. Estrogen juga menyebabkan kulit 

menjadi lebih vascular; efek ini sering kali  

berkaitan dengan meningkatnya kehangatan 

kulit dan juga menyebabkan lebih banyak 

perdarahan pada permukaan yang terluka 

dibandingkan apabila terjadi pada laki-laki. 

-  Pada Keseimbangan Elektrolit. Estrogen, 

seperti aldosterone dan beberapa hormone 

andrenokorteks lain, dapat menyebabkan 

terjadinya retensi natrium dan air oleh 

tubulus ginjal. Efek estrogen ini normalnya 

ringan dan jarang bermakna, kecuali pada 

masa kehamilan, pembentukan estrogen 

dalam jumlah besar oleh plasenta dapat 

menyebabkan retensi cairan tubuh. 

 

Hormon Progresteron.  

Dalam keadaan biasa/sehat dan tidak hamil 

progesteron hanya dikeluarkan secara periodik 

oleh corpus luteum, yakni beberapa saat 

sebelum ovarium sampai periode premenstruasi. 

Oleh karena itu pengaruhnya juga terbatas 

kecuali bila ada kehamilan. 

Berpengaruh pada tubuh karena merupakan 

pengembangan estrogen dan kompetitor 

androgen. Fungsinya antara lain 

1. Mengatur siklus haid.  

2. Mengembangkan jaringan payudara 

menyiapkan rahim pada saat kehamilan 

3. Melindungi pasca menopause 

 

YANG BAIK DILAKUKAN PEREMPUAN  
- Menjaga berat badan dengan cara sehat. 

Karena kelebihan berat badan menimbulkan 

resiko untuk diabetes.  Rutin menghitung 

indeks massa tubuh (BMI) agar dapat 

terdeteksi  untuk zona daerah berat badan 

yang sehat. Bila terjadi kelebihan berat 

badan, hanya menurunkan 5 sampai 7kg 

berat badan dapat mencegah terjadinya 

diabetes. 

- Mengendalikan asupan makananan, banyak 

makan makanan yang berserat, banyak 

asupan buah dan sayur. Mengutamakan 

sumber makanan karbohidrat kompleks. 

Mengurangi makanan manis. Rendah 

kolesterol. Mengurangi “ngemil” atau 

menganti dengan buah atau sayur. 

- Aktif melakukan aktifitas fisik terutama 

olahraga. Olahraga aerobik dengan intensitas 

sedang selama 150 menit. Olahraga aerobik 

dengan intensitas tinggi selama 75 menit. 

Atau mengkombinasi antara yang sedang 

dengan intensitas tinggi. Latihan kekuatan 

setiap 3 hari sekali. Aktifitas fisik lain yang 

dapat dilakukan, menggunakan tangga biasa 

daripada escalator atau lift., berjalan-jalan 

dengan tergopoh-gopoh. 

 

KESIMPULAN 

 

1. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan dan kesegaran jasmani. 

2. Olahraga tidak membedakan jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan, tetapi yang harus 

dibedakan adalah dosis olahraganya 
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3. Olahraga  harus dilakukan dengan baik dan 

benar, teratur dan terukur sesuai dengan jenis 

kelamin dan usia. 
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PROFIL STATUS GIZI ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI KOTA MALANG 

(TINJAUAN STUNTING DAN WASTING  

PADA KELOMPOK ANAK KELAS BAWAH) 
 

Lismi Animatul Chisbiyah*; Nunung Nurjanah 

Jurusan Teknologi Industri 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 

lismi.chisbiyah@um.ac.id 

 
Abstrak: Penelitian ini dengan tujuan mendeskripsikan profil status gizi anak usia 

Sekolah Dasar Kota Malang dilihat dari stunting (tinggi badan menurut umur) dan 

wasting (kondisi berat badan menurut umur). Metode yang digunakan adalah metode 

penelitian survey. Populasi penelitian adalah siswa Sekolah Dasar kota Malang kelas 

1-3 (kelompok anak kelas bawah), berada pada  8 (delapan) gugus sekolah di 

Kecamatan Lowokwaru. Teknik cluster sampling digunakan untuk menentukan 

sampel. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan sejumlah 264 responden yang 

dipilih secara acak. Instrumen penelitian berupa lembar dan alat pengukuran 

antropometri: microtoise staturmeter dan timbangan badan. Analisis pada stunting 

dan wasting dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan baku 

rujukan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Hasil analisis data status gizi siswa Sekolah 

Dasar di Kota Malang ditinjau dari aspek stunting menunjukkan sebanyak 54,55% 

responden dalam status tinggi badan kurang, sedangkan tinjauan aspek wasting 

menunjukkan hasil 59,47% responden dengan status berat badan kurang. Dari 

tinjauan stunting dan wasting, keseluruhan responden berada dalam kategori 

malnutrisi, yang terbagi menjadi 80,68% dengan kondisi gizi kurang dan 19,32% 

dengan kondisi gizi lebih. 

 

Kata Kunci: Status Gizi, Stunting, Wasting 

 

PENDAHULUAN 

 

Isu strategis dalam kesehatan anak, salah 

satunya adalah makan sehat. Sekolah 

merupakan lokasi yang ideal untuk membangun 

dan mempromosikan makan yang sehat di 

kalangan anak-anak dan remaja. Ada bukti yang 

menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja 

dengan makan dan status gizi baik, cenderung 

lebih siap untuk belajar, aktif beraktifitas, dan 

memelihara kesehatannya seperti orang dewasa 

dibandingkan dengan anak-anak yang makan 

kurang baik. Dengan kata lain, perbaikan gizi 

dapat mengakibatkan perbaikan kinerja anak 

termasuk kinerja akademik.  

Pertumbuhan yang berlangsung membutuh-

kan zat-zat gizi yang adekuat. Jika kebutuhan 

zat gizi tersebut tidak terpenuhi, akan terjadi 

hambatan pertumbuhan dengan manifestasi 

anak kurus (wasting) maupun pendek 

(stunting). Status gizi kurang pada anak usia 

sekolah akan mempengaruhi kualitas sumber 

daya manusia, karena anak adalah generasi 

penerus bangsa. Anak usia sekolah merupakan 

salah satu kelompok rawan gizi selain wanita 

dan bayi.  Berat badan dan tinggi badan   adalah 

salah satu parameter penting untuk menentukan 

status kesehatan individu, khususnya yang 

berhubungan dengan status gizi. Penggunaan 

Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB merupakan 

indikator status gizi untuk melihat adanya 

gangguan fungsi pertumbuhan dan komposisi 

tubuh (Depkes, 2011). 

Penggunaan berat badan dan tinggi badan   

lebih jelas dan sensitive/peka dalam menunjuk-

kan  keadaan gizi kurang bila dibandingkan 

dengan penggunaan BB/U. Dinyatakan dalam 

BB/TB, menurut standar WHO bila prevalensi  

kurus/wasting < -2SD diatas 10 % menunjukan 

suatu daerah tersebut mempunyai masalah gizi 

yang sangat serius  dan berhubungan langsung 

dengan  angka kesakitan. Mayoritas penduduk 

kekurangan gizi di dunia hidup di negara-

negara berkembang. Dua pertiga tinggal di 

tujuh negara (Bangladesh, Cina, Republik 

Demokratik Kongo, Ethiopia, India, Indonesia 

dan Pakistan) dan lebih dari 40 persen tinggal di 

Cina dan India saja (WHO, 2010). 

mailto:lismi.chisbiyah@um.ac.id
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Masalah kesehatan masyarakat di Indonesia 

adalah masalah gizi kurang dan gizi lebih. Pola 

pertumbuhan dan status gizi merupakan 

indikator kesejahteraan, karena itu adanya 

program gizi yang berfungsi  untuk mendorong 

kedua hal tersebut. Masalah gizi salah atau 

malnutrisi baik gizi kurang maupun gizi lebih 

memiliki ekses dalam kesehatan individu, lebih 

jauh dapat menyebabkan kualitas sumber daya 

manusia menjadi rendah.  

Kesehatan dan belajar berjalan beriringan, 

dimana unsur sekolah, keluarga dan masyarakat 

sebagai segi tiga emas pendidikan bekerja sama 

untuk membuat pilihan makanan yang sehat, 

mudah, untuk meningkatkan prestasi akademik 

dan kesehatan siswa. Problem malnutrisi atau 

kurang gizi saat masa kehamilan dan masa bayi 

berdampak pada tinggi badan anak-anak usia 

sekolah 36,1% anak usia sekolah di Indonesia 

mengalami stunted atau tinggi badan dibanding 

umur rendah (FAO:2010). Kondisi stunting  

pada anak dapat dikatakan sebagai indikator 

malnutrisi kronik, atau gambaran riwayat 

kurang gizi anak dalam jangka panjang. 

Menurut (Hadi : 2010) Anak yang menderita 

stunting berat berdampak tidak hanya pada fisik 

yang lebih pendek saja, tetapi juga pada fungsi 

kognitifnya.   

Intervensi Kesehatan dan Gizi Sekolah 

(KGS) atau School Health and Nutrition (SHN) 

adalah investasi yang penting untuk pendidikan 

karena kesehatan dan gizi buruk pada anak usia 

sekolah dapat menghambat tercapainya tujuan 

pendidikan.  Meskipun resiko kematian yang 

diakibatkan penyakit dan gizi buruk pada anak 

usia sekolah cukup kecil, penyakit dan gizi 

buruk dapat mempengaruhi partisipasi dan 

kemajuan di sekolah serta proses belajar 

mereka. Status pendidikan dan ekonomi sebuah 

negara berkaitan erat dengan status kesehatan-

nya: dengan memperbaiki gizi dan kesehatan, 

maka pendidikan dan ekonomi akan menjadi 

lebih kuat. Memperbaiki gizi dan kesehatan 

pada anak usia sekolah, sama seperti halnya 

usaha memperbaiki gizi dan kesehatan pada 

bayi, merupakan elemen strategis dalam usaha 

membangun masyarakat. Anak yang lebih sehat 

dan bergizi lebih baik akan berada di sekolah 

lebih lama, belajar lebih banyak dan akan 

menjadi orang dewasa yang lebih sehat dan 

lebih produktif. 

Berdasarkan paparan pentingnya penyiapan 

sumber daya manusia yang unggul melalui 

peningkatan kesehatan anak sekolah dasar 

sebagai kelompok masyarakat rawan gizi  maka 

perlu diteliti tentang stunting dan wasting 

sebagai penelitian awal untuk mengetahui 

kondisi status gizi anak. Pertumbuhan dapat 

ditentukan dan diketahui dengan cara mengukur 

berat badan dan tinggi badan. Seorang anak di 

usia tertentu harus memiliki ketinggian dan 

berat tertentu. Dengan kata lain, berat badan 

dan tinggi badan anak bisa menjadi indikator  

status nutrisinya. Jika berat badan dan  atau 

tinggi anak di bawah referensi, maka 

pertumbuhan dianggap terbelakang dan dapat 

dikatakan bahwa anak menderita kekurangan 

gizi.  Berat badan menurut umur dan berat 

badan  terhadap tinggi badan dapat dijadikan 

sebagai gambaran status gizi anak yang mudah 

diamati sekaligus menggambarkan asupan 

makanan sehari-hari. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menganalisis profil status gizi 

anak usia Sekolah Dasar di Kota Malang 

ditinjau dari kondisi stunting dan wasting. 

Rancangan penelitian menggunakan pendekatan 

deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

dengan jelas keadaan stunting dan wasting 

responden. Data yang dianalisis dalam 

penelitian ini adalah data primer hasil 

pengukuran antropometri dilengkapi data 

sekunder yang diperoleh dari  Dinas Pendidikan  

Kota Malang dan sekolah-sekolah yang terpilih 

menjadi sampel. 

Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh 

siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah  di lingkungan 

Dinas Pendidikan Kota Malang di wilayah 

kecamatan Lowokwaru. Jumlah Sekolah Dasar 

di wilayah ini sejumlah , yang terbagi dalam 8 

(delapan) gugus. Jumlah responden sebanyak 

264 diperoleh dengan rumus Slovin. Kerangka 

sampel pada penelitian  ini menggunakan unit 

sampling berupa sekolah dasar berdasarkan 

gugus-gugus yang ada wilayah  kecamatan 

Lowokwaru sebagai dasar pengambilan kluster. 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan   

adalah teknik cluster sampling 2 tahap. Pada 

tahap pertama dipilih sejumlah klaster, dan pada 

tahap kedua   dipilih subyek penelitian. Pada  

tahap pertama memilih klaster yang diambil 

secara random sebagai sampel, dan selanjutnya 
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pada tahap ke dua, masing-masing klaster 

diambil subyek  berupa perorangan/siswa 

sebagai responden dengan mempertimbangkan 

keterwakilan setiap sekolah dasar. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Deskripsi Responden Penelitian 

Tabel 1 menunjukkan total jumlah responden 

sebanyak 264. Responden sedang menjadi 

peserta didik dikelas 1, 2 dan 3. Kelompok 

siswa yang berada di jenjang tersebut dikenal 

dengan istilah kelompok anak kelas bawah 

dengan usia 7 – 9 tahun. Penentuan usia dalam 

penelitian ini didasarkan pada tanggal 

pelaksanaan pengukuran antropometri 

(penimbangan Berat Badan dan Pengukuran 

Tinggi Badan),  kemudian dikurangi dengan 

tanggal kelahiran yang diambil dari data 

identitas anak pada sekolah masing-masing. 

Responden dengan usia 6 tahun lebih 2 bulan 

dikategorikan dalam kelompok umur 7 tahun.  

 

 

 

Tabel 1. Data Responden Penelitian 

No Nama Sekolah Jumlah Sampel 

1 SDN Sumbersari 3 33 

2 SDN Mojolangu 3 39 

3 SDN Tunjungsekar 4 30 

4 SDN Tulusrejo 1 38 

5 SDN Merjosari 1 30 

6 SDN Dinoyo 4 32 

7 SDN Tunggulwulung 3 32 

8 SDN Lowokwaru 1 30 

Total 264 

 

2. Data Profil Stunting Siswa Sekolah Dasar 

Hasil pengukuran antropometri pada peng-

ukuran tinggi badan, disajikan pada Tabel 2. 

Data disajikan sesuai dengan jumlah responden 

pada tiap-tiap sekolah, diklasifikasikan dalam 3 

kelompok. Hasil pengukuran tinggi badan 

dibawah AKG termasuk dalam kelompok tinggi 

badan kurang, tinggi badan sesuai AKG 

dikategorikan tinggi badan normal sedangkan 

tinggi badan diatas standar AKG termasuk 

kategori tinggi badan lebih. Standar tinggi 

badan untuk anak usia 7-9 tahun pada AKG 

adalah 120 cm, dengan tidak membedakan jenis 

kelamin.

 

Tabel 2. Data Profil Stunting Siswa Sekolah Dasar 

No 
Nama  

Sekolah 

Stunting 

(Tinggi Badan menutut Umur) 

TB Kurang TB Normal TB Lebih 

1 SDN Sumbersari 3 30 0 3 

2 SDN Mojolangu 3 21 0 18 

3 SDN Tunjungsekar 4 13 3 14 

4 SDN Tulusrejo 1 32 3 3 

5 SDN Merjosari 1 10 2 18 

6 SDN Dinoyo 4 13 6 13 

7 SDN Tunggulwulung 3 14 2 16 

8 SDN Lowokwaru 1 11 1 18 

Total 103 17 144 

 

Tabel 2 menunjukkan data stunting pada 

siswa Sekolah Dasar di Kota Malang. 103 

responden berada pada kondisi tinggi badan 

kurang, 17 responden dengan tinggi badan 

normal dan 144 responden mempunyai tinggi  

badan lebih setelah dibandingkan menurut 

Angka Kecukupan Gizi Nasional. 

 

3. Profil Wasting Siswa Sekolah Dasar  

Tabel 3 memuat data tentang hasil 

pengukuran antropometri pada penimbangan 

berat badan. Data disajikan sesuai dengan 

jumlah responden pada tiap-tiap sekolah, 

diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Hasil 

penimbangan berat badan dibawah AKG 

termasuk dalam kelompok berat badan kurang, 

berat badan sesuai AKG dikategorikan berat 

badan normal sedangkan berat badan diatas 

standar AKG termasuk kategori berat  badan 

lebih. Standar berat badan untuk anak usia 7-9 

tahun pada AKG adalah 25 kg, dengan tidak 

membedakan jenis kelamin. 
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Tabel 3. Data Profil Wasting Siswa Sekolah Dasar 

No 
Nama  

Sekolah 

Wasting 

(Berat Badan menutut Umur) 

BB Kurang BB Normal BB Lebih 

1 SDN Sumbersari 3 22 1 10 

2 SDN Mojolangu 3 13 5 21 

3 SDN Tunjungsekar 4 22 1 7 

4 SDN Tulusrejo 1 19 0 19 

5 SDN Merjosari 1 18 2 10 

6 SDN Dinoyo 4 21 4 7 

7 SDN Tunggulwulung 3 23 2 7 

8 SDN Lowokwaru 1 19 5 6 

Total 157 20 87 

 

Tabel 3 menunjukkan data wasting pada 

siswa Sekolah Dasar di Kota Malang. 157 

responden berada pada kondisi berat badan 

kurang, 20 responden dengan berat badan 

normal dan 87 responden mempunyai berat 

badan lebih setelah dibandingkan menurut 

Angka Kecukupan Gizi Nasional. 

4. Profil Stunting dan Wasting 

Frekuensi dan persentase data pengukuran 

tinggi badan terhadap umur (stunting) dan data 

penimbangan berat badan terhadap umur 

disajikan pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Data Stunting dan Wasting 

Antropometri Status Gizi Jumlah 

Kurang Normal Lebih 

f % f % f % 

stunting 144 54,55 17 6,44 103 39 264 

wasting 157 59,47 20 7,58 87 32,95 264 

 

Deskripsi data Tabel 4 adalah sebanyak 

54,55% responden mempunyai tinggi badan < 

120 cm, 6,44% reponden mempunyai tinggi 

badan normal (120 cm) dan 39% responden 

mempunyai tinggi badan > 120 cm. Responden 

dengan berat badan < 25 kg sebanyak 59,47%, 

responden dengan berat badan noramal 

sebanyak 7,58% dan 32,95% responden 

mempunyai berat badan > 25 kg. 

  

 

5. Profil Status Gizi Berdasarkan Hasil Analisis 

Pengukuran Stunting dan Wasting 

Gambaran profil status gizi siswa Sekolah 

Dasar di Kota Malang tersaji dalam Tabel 5. 

Keseluruhan responden berada dalam kategori 

malnutrisi. Malnutrisi dalam penelitian ini 

dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: status gizi 

kurang diderita oleh sejumlah 213 responden 

(80,68%) dan status gizi lebih terdapat pada 51 

responden (19,32%). 
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Tabel 5. Profil Status Gizi Berdasarkan Hasil Analisis Pengukuran Stunting dan Wasting 

Status Gizi Jumlah Keterangan 

f % 

Malnutrisi Gizi 

Kurang 

213 80,68 107 responden dengan hasil 

pengukuran stunting dan wasting 

dibawah standar Angka Kecukupan 

gizi. 

106 responden dengan hasil 

pengukuran stunting atau wasting 

tidak sesuai (kurang atau lebih) 

dibanding standar Angka Kecukupan 

gizi. 

Gizi Lebih 51 19,32 Status gizi responden dengan hasil 

pengukuran stunting dan wasting 

diatas standar Angka Kecukupan gizi. 

Gizi Baik 0 0 Status gizi responden dengan hasil 

pengukuran stunting dan wasting 

sesuai standar Angka Kecukupan gizi. 

Total 264 100  

 

PEMBAHASAN 

 

Setiap individu  membutuhkan makanan 

bergizi untuk memperoleh tubuh yang sehat dan 

mempertahankan kesehatan. Ketika tubuh   

memperoleh semua zat gizi dalam jumlah yang 

tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

tubuh, maka individu berada dalam keadaan 

gizi yang baik. Keadaan demikian individu 

tersebut memiliki status gizi normal. Namun, 

ketika zat gizi yang diperoleh tidak memadai 

atau tidak dimanfaatkan dengan baik, hal ini 

akan menghasilkan keadaan ketidakseimbangan 

dalam tubuh. Jika ini terus berlanjut selama 

beberapa waktu  dapat berkembang menjadi 

masalah berat yang bahkan dapat berakibat 

fatal. Kondisi kekurangan atau kelebihan 

asupan zat gizi dan atau pemanfaatan zat gizi 

yang salah dalam tubuh, akan mengarah ke 

keadaan ketidakseimbangan dalam tubuh.  

Siswa Sekolah Dasar yang belajar dikelas 1, 

2 dan 3 termasuk dalam kelompok anak kelas 

bawah. Kelompok ini mempunyai masa 

pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang 

tidak berbeda, antara anak laki-laki dan 

perempuan. Perbedaan pertumbuhan berat dan 

tinggi badan anak usia sekolah dasar dibedakan 

menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

manakala anak berusia 10 tahun. Detail 

perbedaan pertumbuhan tersebut secara 

sederhana tercermin dalam standar Angka 

Kecukupan Gizi (AKG).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

status gizi anak usia 7-9 tahun yang duduk di 

kleas 1,2 dan 3 jenjang Sekolah Dasar seperti 

dijelaskan pada tujuan penelitian. Status gizi 

ditinjau dari aspek stunting dan wasting yang 

dikonsultasikan dengan AKG. Dalam AKG 

tertulis jika berat badan normal untuk anak usia 

7-9 tahun adalah 25 kg, sedangkan tinggi badan 

normal adalah 120 cm. 

Kedua aspek yang digunakan untuk 

menentukan status gizi  (pengukuran stunting 

dan penimbangan wasting) dilakukan dengan 

teliti sehingga  data yang didapatkan akurat. 

Dimulai dengan pencatatan identitas responden, 

hingga kegiatan pengukuran tinggi badan dan 

penimbangan berat badan. Pencatatan identitas 

responden meliputi nama, tanggal lahir, jenis 

kelamin, dan kelas. Kegiatan dilakukan oleh 

mahasiswa dan didampingi oleh guru dan 

pembina UKS. 

Antropometri secara umum diartikan ukuran 

tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang 

gizi, maka antropometri gizi berhubungan 

dengan berbagai macam pengukuran dimensi 

tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai 

tingkat umur dan tingkat gizi. Penggunaan 

Antropometri secara umum digunakan untuk 

melihat ketidakseimbangan asupan protein dan 

energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada  

pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan 

tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air dalam 

tubuh. Biasanya pencatatan dan penimbangan 

berat badan dilakukan sebulan sekali. Hal ini 

penting untuk menjadi kontrol terhadap tinggi 

dan berat badan yang berlebihan atau kurang 

berbahaya bagi kesehatan.  
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Analisis data penelitian memberikan hasil 

yang sangat mencengangkan karena 

keseluruhan responden berada dalam kategori 

malnutrisi. Kondisi tersebut meliputi  gizi 

kurang dan gizi lebih. Keadaan ini berbahaya 

jika dibiarkan terus menerus karena dapat 

menyebabkan masalah kesehatan fisik dan 

perkembangan kecerdasan yang serius. WHO 

(2010:1) menyebutkan persentase anak-anak 

dengan  tinggi badan  yang rendah untuk usia 

(terhambatnya pertumbuhan/stunting) men-

cerminkan efek kumulatif gizi dan infeksi sejak 

dan bahkan sebelum kelahiran. Oleh karena itu 

ukuran ini dapat diartikan sebagai indikasi 

kondisi lingkungan yang buruk atau jangka 

panjang dari batasan potensi pertumbuhan anak. 

Persentase anak-anak yang memiliki berat 

badan rendah untuk usianya (underweight) 

dapat mencerminkan 'wasting' (yaitu berat 

badan rendah untuk tinggi), menunjukkan 

penurunan berat badan akut, 'stunting', atau 

keduanya. Dengan demikian, 'underweight' 

adalah indikator gabungan dan karena itu 

mungkin sulit untuk menafsirkannya. 

Beberapa  faktor  yang  diduga menyebabkan 

terjadinya malnutrisi serta akibat yang 

ditimbulkan dipaparkan sebagai berikut: 

  
 

Penyebab Pengaruh 

Ignorance/Ketidaktahuan Praktik  pemberian makan yang salah dari 

orang tua. 

Ketidakmampuan orangtua dan atau anak untuk 

membuat pilihan makanan yang benar. 

Kondisi ekonomi Menurunkan daya beli menyebabkan  

kekurangan gizi => gizi kurang. 

Daya beli   tinggi dengan tidak mengontrol 

asupan menyebabkan kelebihan gizi => gizi 

lebih, yang pada kondisi tertentu menyebabkan 

obesitas. 

Kebersihan pribadi dan sanitasi lingkungan 

yang buruk 

Peningkatan kerentanan terhadap infeksi 

sehingga meningkatkan peluang terjankit 

penyakit yang mengakibatkan penurunan 

kondisi tubuh. 

Aktivitas  Ketidakseimbangan antara aktivitas dan 

pemenuhan  kebutuhan gizi selama periode 

pertumbuhan fisik yang sangat pesat pada anak-

anak. 

 

Berat badan merupakan deskripsi dari 

keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel 

tertentu atau merupakan indikator dari baik 

buruknya penyediaan atau pemenuhan dari zat 

gizi yang diserap oleh tubuh. Pola dan menu 

makan yang tidak teratur tanpa memikirkan 

jumlah kalori dan zat gizi yang diperlukan leh 

tubuh akan berdampak pada anak yaitu 

kekurangan gizi sehingga tubuhnya akan kurus, 

lelah, daya tahan atau kebugaran jasmaninya 

berangsur-angsur akan turun (rendah). 

Demikian juga sebaliknya apabila anak 

mengalami kelebihan gizi maka berat tubuhnya 

akan meningkat yang kemudian menjadi 

gemuk. Pada kondisi yang berlarut-larut dapat 

mengakibatkan obesitas sehingga mengurangi 

atau membatasi kemampuan dan ketrampilan 

gerak anggota tubuhnya. Berat badan sering 

digunakan sebagai cara untuk mengevaluasi 

keseimbangan antara asupan makanan dalam 

tubuh dengan energi yang digunakan untuk 

beraktivitas.  

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan: 

1. Status gizi siswa Sekolah Dasar di kota 

Malang ditinjau dari tinggi badan menurut 

umur berada dalam kategori tinggi badan 

kurang 54,55% responden, tinggi badan 

normal sebanyak 6,44% dan tinggi badan 

lebih 39%. 

2. Status gizi siswa Sekolah Dasar di kota 

Malang ditinjau dari berat badan menurut 

umur berada dalam kategori berat badan 

kurang 59,47% responden, berat badan 

normal sebanyak 7,58% dan berat badan 

lebih 32,95%. 
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3. Status gizi siswa Sekolah Dasar di kota 

Malang ditinjau dari tinggi badan dan berat 

badan menurut umur termasuk dalam 

kategori malnutrisi, dengan rincian 80,68% 

responden dengan kondisi gizi kurang dan 

19,32% responden dengan kondisi gizi lebih. 

 

Saran: 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

keseluruhan responden mengalami malnutrisi 

sehingga dianggap perlu untuk memberikan 

saran kepada orang tua, sekolah (guru dan 

Pembina UKS) serta pemerintah melalui 

Departemen Pendidikan Nasional dan 

Departemen Kesehatan agar lebih memperhati-

kan  kondisi status gizi anak melalui program-

program yang relevan. Hal ini mengingat anak 

usia Sekolah Dasar merupakan salah satu modal 

sumber daya manusia Indonesia dikemudian 

hari.  
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PERAN PEREMPUAN TANI DALAM USAHA KELINCI  

DESA LANG - LANG, KECAMATAN SINGOSARI, KABUPATEN MALANG 

 

Siti Azizah, Budi Hartono; Eko Nugroho; Anie Eka K.; Bambang Ali Nugroho 

Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang 

 
Abstrak: Perempuan tani merupakan adalah anggota keluarga petani perdesaan yang 

memiliki potensi sangat besar untuk membantu usaha tani yang dikelola 

keluarganya. Dalam bidang peternakan, perempuan juga memiliki andil yang besar 

terutama dalam berbagai aspek pemeliharaan maupun manajemen usaha. Pada 

beberapa wilayah, perempuan tani masih belum banyak berperan dalam usaha ternak 

karena rendahnya pengetahuan mereka terhadap usaha ternak. Penelitian ini 

mendeskripsikan peran perempuan tani dalam usaha ternak kelinci di Desa Lang – 

lang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Peran perempuan tersebut meliputi: 

1) kontribusi tenaga kerja perempuan dalam usaha ternak kelinci; 2) curahan waktu 

perempuan dalam usaha ternak; 3) peran perempuan dalam pengambilan keputusan 

dalam usaha ternak kelinci; 4) peran perempuan dalam manajemen keuangan usaha 

ternak, dan 5) peran perempuan dalam berkomunikasi dengan stakeholders yang 

terlibat dalam usaha ternak kelinci. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

secara umum, peran perempuan tani dalam usaha kelinci Desa Lang - lang, 

Kecamatan singosari, Kabupaten Malang berada di tingkat yang sangat rendah. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih besar potensi yang bisa digali dari 

perempuan tani dalam usaha ternak kelinci, terutama karena sebagian besar mereka 

terbiasa untuk bekerja dalam menambah pendapatan keluarga. 

 

Kata kunci: perempuan tani, usaha ternak kelinci 

 

PENDAHULUAN 

 

Kegiatan budidaya ternak kelinci sebagai di 

di Desa Lang - lang merupakan usaha yang 

masih tergolong baru yaitu masih sekitar 3 

tahun terakhir. Namun potensi ternak kelinci 

sebagai sumber pendapatan utama masyarakat 

ternyata cukup besar. Terutama desa ini terletak 

tidak jauh dari kota Batu sebagai daerah pusat 

wisata. Ternak kelinci selama ini dijadikan 

sebagai ternak hias dan sudah menjadi salah 

satu sumber protein yang makin banyak dikenal 

sebagai salah satu alternatif kuliner. Peternak 

kelinci di Desa Lang-lang yang saat ini masih 

berjumlah 15 orang tergabung dalam Kelompok 

Ternak Bina Mandiri yang merupakan pioner 

dari kegiatan usaha ternak kelinci.Usaha ini 

sebenarnya juga dapat memberikan penghasilan 

bagi perempuan di Desa Lang-lang yang 

sebagian besar berprofesi sebagai buruh pabrik 

rokok selainibu rumah tangga dan membantu 

suami dalam menjual hasil panen padi. Usaha 

ternak kelinci sebenarnya sangat bisa 

diharapkan untuk mengurangi ketergantungan 

perempuan anggota keluarga peternak terhadap 

pekerjaan di luar rumah sebagai buruh pabrik 

yang sangat menyita waktu dan berpenghasilan 

minim.Seorang perempuan buruh pabrik rokok 

berpenghasilan 400 sampai dengan 700 ribu 

rupiah per minggu dengan jam kerja 8 jam 

sehari. Selain itu, jam kerja yang panjang 

menyebabkan para ibu memiliki tidak banyak 

waktu untuk mengasuh anak.  

Potensi perempuan di Desa Lang - lang 

dalam manajemen dan teknis usaha peternakan 

sangat besar. Apalagi karena penghasilan selain 

menjadi buruh pabrik sangat kecil dan tersedia 

lembaga koperasi yang dibangun untuk menjaga 

hubungan sosial dan memberikan pinjaman 

dana khususnya kepada perempuan. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran perempuan 

dalam memajukan usaha ternak. 

 

Peranan Perempuan 

Peranan perempuan terhadap kontribusi 

pendapatan keluarga maka perlu dikaji aspek-

aspek yang mempengaruhi peranan tenaga kerja 

perempuan dalam keluarga sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan keluarga 
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keseluruhan dengan alokasi waktu tertentu 

(Lestariningsih, 2006). Peran perempuan juga 

dapat ditinjau dari partisipasinya dalam proses 

pengambilan keputusan dalam usaha tani. 

Penelitian Homzah (2010) menunjukkan bahwa 

pengambilan keputusan dalam pekerjaan nafkah 

di bidang sapi perah menunjukkan pola 

pengambilan keputusan bersama antara suami 

dan istri dengan kecenderungan ke arah 

bersama setara dan bersama tapi suami dominan 

kecuali dalam pengambilan keputusan di bidang 

pengobatan dan pertolongan kelahiran 

kecenderungannya ke arah bersama suami 

dominan dan hanya oleh suami. Sedangkan 

dalam pemeliharaan ternak nampak kontribusi 

keputusan bersama tapi isteri dominan. 

Penelitian Taryono (2004) menunjukkan pada 

pola pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga. 

Peran istri lebih dominan baik secara kolektif 

bersama suami maupun sebagai pengambilan 

keputusan tunggal. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

(descriptive research).  Dimana tujuannya 

adalah untuk mengkaji secara intensif kelompok 

masyarakat yang tinggal bersama di suatu 

daerah yang memiliki ikatan dan karakteristik 

tertentu, yang dalam hal ini adalah perempuan 

tani dalam usaha ternak kelinci. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Lang - lang, 

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 

Populasi penelitian adalah semua perempuan 

tani dari keluarga peternak kelinci yang 

bergabung dengan Kelompok Ternak Bina 

Mandiri yang berjumlah 15 orang. Semua 

perempuan anggota keluarga kelompok ternak 

ini kemudian digunakan sebagai responden 

penelitian. Teknik pengambilan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dan observasi partisipasi. 

Teknik analisis data adalah membuat deskripsi 

secara sistematis, faktual dan akurat tentang 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek 

tertentu. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Peran Perempuan dalam Usaha Ternak 

Peran perempuan dalam usaha ternak kelinci 

di Desa Lang-lang secara umum dibagi menjadi 

beberapa peranan pokok, yaitu: 1) kontribusi 

tenaga kerja perempuan dalam usaha ternak 

kelinci; 2) curahan waktu perempuan dalam 

usaha ternak; 3) peran perempuan dalam 

pengambilan keputusan dalam usaha ternak 

kelinci; 4) peran perempuan dalam manajemen 

keuangan usaha ternak, dan 5) peran perempuan 

dalam berkomunikasi dengan stakeholders yang 

terlibat dalam usaha ternak kelinci. Berikut ini 

adalah tabel yang menunjukkan data tentang 

peran perempuan dalam usaha ternak kelinci di 

Desa Lang-lang. 
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Tabel 1. Peran Perempuan dalam Usaha Ternak Kelinci di Desa Lang-lang, Kecamatan Singosari, 

Kabupaten Malang 

Kontribusi tenaga kerja perempuan dalam usaha 

ternak 
Tiap 

hari 

Semingg

u 3x 

Seminggu 

2x 

Seming

gu 1x 

Tidak 

Pernah 

1 Mencari rumput untuk pakan ternak 5 1 - 1 8 

2 Memberi pakan kepada ternak 8 - - 1 6 

3 Membersihkan kandang ternak 6 1 2 - 6 

4 Memberi obat ternak 4 - - 1 10 

5 Memasarkan ternak - - - 1 14 

Curahan waktu perempuan dalam usaha ternak 
>1,5 

jam/har

i 

>1-1,5 

jam/hari 

>0,5-1 

jam/hari 

<0,5 

jam 

/hari) 

Tidak 

pernah 

1 Mencari rumput untuk pakan ternak - - - 6 9 

2 Memberi pakan kepada ternak - - 1 7 7 

3 Membersihkan kandang ternak - 1 2 4 8 

4 Memberi obat ternak - - - 1 14 

5 Memasarkan ternak 1 - - - 14 

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan Selalu 
Sering 

sekali 

Kadang-

Kadang 
Jarang 

Tidak 

pernah 

1 
Memberikan saran dan ikut mengambil keputusan 

dalam memilih bibit 
2 - - - 13 

2 
Memberikan saran dan ikut mengambil keputusan 

dalam memilih pakan 
2 - 1 2 10 

3 
Memberikan saran dan ikut mengambil keputusan 

dalam pembuatan kandang 
1 1 - - 13 

4 
Memberikan saran dan ikut mengambil keputusan 

dalam mengobati ternak yang sakit 
1 1 - 1 12 

5 
Memberikan saran dan ikut mengambil keputusan 

dalam pemasaran ternak 
1 - 1 - 13 

Peran perempuan dalam manajemen keuangan 

usaha ternak 
Selalu 

Sering 

sekali 

Kadang-

Kadang 
Jarang 

Tidak 

pernah 

1 Mendapatkan modal keuangan untuk usaha ternak - - - - 15 

2 Mengatur pengeluaran keuangan untuk usaha ternak 2 - 1 - 12 

3 
Mengatur pendapatan keuangan dari hasil usaha 

ternak 
1 - 5 - 9 

Peran komunikasi perempuan dengan stakeholders Selalu 
Sering 

sekali 

Kadang-

Kadang 
Jarang 

Tidak 

pernah 

1 

Menyumbangkan saran pada kegiatan musyawarah 

dengan para stakeholder tentang usaha ternak 

didesa 

1 - - - 14 

2 

Menyumbangkan saran kepada para stakeholder 

tentang usaha ternak didesa walaupun tidak ada 

pertemuan dengan pihak tersebut 

1 - 1 - 13 

3 Aktif dalam kepengurusan kelompok ternak - 1 - - 14 

 

1. Peran anggota keluarga perempuan dalam 

mencari pakan ternak  

Responden penelitian sebagian besar 

menjawab jarang membantu mencari pakan 

ternak, hal ini karena di Desa Lang - lang ini 

sebagian besar para ibu rumah tangga dan para 

anggota keluarga perempuan bekerja di pabrik 

mulai dari pagi hari hingga sore hari. Beberapa 

alasannya adalah malas, tidak suka atau lelah 

bekerja sebagai buruh. 

Walaupun demikian ada sebagian kecil ibu 

rumah tangga/ anggota keluarga perempuan 

yang tidak bekerja di pabrik sehingga dia 

membantu suaminya untuk mencarikan pakan 

untuk ternak kelinci. Oleh sebab itu sebagian 

besar yang mencari pakan untuk kelinci adalah 

suami/laki-laki yang hanya bekerja 
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dirumah/dikandang. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Mastuti (2011) bahwa ketika para 

suami tidak dapat merumput peternak 

perempuan akan melaksanakan kegiatan 

merumput walaupun hal tersebut relatif jarang 

terjadi.  

 

2. Peran anggota keluarga perempuan dalam 

memberi pakan ternak 
Berdasarkan kuisioner yang diajukan 

peneliti, responden rata-rata menjawab sering 

sekali membantu dalam usaha ternaknya dengan 

menyempatkan ikut memberikan pakan ternak 

kelinci. Pemberian pakan ini dilakukan ketika 

pagi hari sebelum berangkat kerja dan sore hari 

ketika pulang kerja dari pabrik. Namun apabila 

para suami/ anggota laki-laki tidak sempat 

untuk memberi pakan, anggota keluarga 

perempuan ikut serta untuk menggantikan peran 

anggota laki-laki tersebut dalam memberikan 

pakan kelinci. Dalam pemberian pakan, anggota 

keluarga perempuanberperan dengan 

memberikan sisa sayur masakan keluarga untuk 

pakan ternak kelinci. Hatmiko (2013) 

menjelaskan hal ini bisa dilakukan mengingat 

selain  menggunakan  hijauan, pakan  yang  

dapat  digunakan  antara  lain konsentrat, sisa 

sayur dari dapur, dan hasil samping  pertanian. 

  

3. Peran anggota keluarga perempuan dalam 

membersihkan kandang ternak 

Jawaban responden menunjukkan bahwa 

sebagian besar anggota keluarga perempuan 

mau meluangkan waktu senggangnya untuk 

membersihkan kandang kelinci. Para anggota 

keluarga perempuan  menyadari pentingnya 

akan kebersihan kandang terhadap kesehatan 

ternak kelinci dan juga lingkungan sekitar 

karena feses dan urin kelinci yang cukup 

menyengat baunya bila tidak dibersihkan dan 

dapat menimbulkan penyakit bagi kelinci. Hal 

ini sesuai dengan penjelasan Pramesti (2013) 

bahwa sanitasi  yang baik akan menekan 

perkembangan penyakit yang menyerang 

terhadap ternak kelinci maupun peternak itu 

sendiri. Sehingga biasanya anggota keluarga 

perempuan melakukan sanitasi kandang ketika 

pulang kerja sore hari.  

 

 

 

4. Peran anggota keluarga perempuan dalam 

memberikan obat pada ternak  

Rata-rata responden rata-rata menjawab 

bahwa anggota keluarga perempuan jarang 

terlibat daam merawat ternak yang sakit. 

Mayoritas peternak kelinci yang merawat ternak 

yang sakit adalah adalah pihak suami/anggota 

laki-laki sedangkan sebagian ada juga yang 

mengandalkan mantri hewan. Hanya sebagian 

kecil anggota keluarga perempuan yang ikut 

membantu dalam memberi obat pada ternak 

kelinci bila terjangkit penyakit. Mantri dan 

anggta keluarga laki-laki dianggap lebih ahli 

dalam memberikan obat diberikan biasanya 

secara injeksi dan melalui mulut. Setiya (2009) 

menyatakan bahwa pemberian  obat dilakukan  

secara  peroral  yaitu  dengan memberikan 

suspensi sulfametoksazol, dosis 50 mg/kg BB. 

Perempuan dianggap tidak kurang begitu 

mengetahui teknik dalam pemberian obat, ada 

juga yang menyatakan bahwa anggota keluarga 

perempuan memang tidak banyak ingin terlibat 

dalam perawatannya. 

 

5. Peran anggota keluarga perempuan dalam 

memasarkan ternak 

Semua responden menyatakan bahwa pihak 

laki-laki atau suami yang bertanggungjawab 

dalam pemasaran hasil ternak. Apalagi hanya 

Bapak Dwi selaku ketua kelompok yang 

langsung menjual hasil ternak anggotanya. 

Pemasaran kelinci di Desa Lang - lang ini 

dipasarkan setiap minggu pada hari yang 

ditentukan oleh Bapak Dwi tersebut, sehingga 

peternak yang lain tinggal langsung 

menyetorkan kelincinya yang siap panen 

kepada beliau. Kegiatan setoran hasil panen 

ternak ini tidak pernah melibatkan anggota 

keluarga perempuan karena dianggap tidak 

praktis. Apalagi jarak yang jauh dan kurangnya 

minat konsumen terhadap kelinci membuat 

peternak harus mempertimbangkan jika harus 

melibatkan perempuan yang dianggap kurang 

cekatan. Kurangnya minta konsumen ini sesuai 

dengan penjelasan Wibowo (2013) bahwa 

pemasaran  kurang memadai,  tidak  adanya  

catatan  recording  tentang  produktivitas  

usaha,  dan  tingginya  minat beternak  kelinci  

yang  belum  diiringi  dengan  meningkatnya  

konsumsi  daging  kelinci. 
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Curahan waktu anggota keluarga 

perempuan dalam usaha 

Curahan waktu anggota keluarga perempuan 

dibagi menjadi beberapa aktifitas pokok dalam 

manajemen pemeliharaan ternak kelinci: 

 

1. Curahan waktu anggota keluarga 

perempuan mencari pakan ternak 

Dari jawaban kuisioner yang peneliti 

tanyakan pada responden rata-rata menjawab 

kurang dari 1-1,5 jam/hari, alasannya karena 

para anggota keluarga perempuan yang ikut 

serta dalam mencari pakan untuk kelinci 

biasanya mencari di kebun/sawah yang jaraknya 

dekat dengan  rumah sehingga tidak 

memerlukan waktu yang cukup lama.  

 

2. Curahan waktu waktu anggota keluarga 

perempuan menyiapkan dan memberikan 

pakan pada ternak 

Dari jawaban kuisioner yang peneliti 

tanyakan pada responden rata-rata menjawab 

kurang dari 0,5-1 jam/hari, alasannya karena 

tidak membutuhkan waktu yang lama anggota 

keluarga perempuan dalam menyiapkan dan 

memberikan pakan kelinci. Bahkan biasanya 

pakan sudah tersedia dan tinggal memberikan 

ke ternaknya saja. Sebagian anggota keluarga 

perempuan dalam memberikan pakan untuk 

kelinci pada pagi hari sebelum berangkat kerja 

dan sore hari setelah pulang kerja. Dalam usaha 

ternak sapi, Yuhanria (2013) menjelaskan 

bahwa rataan curahan jam kerja peternak 

perempuan sebesar 1,4 jam/hari, didapat dari 

rataan kegiatan membersihkan kandang, 

memandikan ternak, memberi pakan,  memerah  

sapi  dan  kegiatan  lain.  

 

3. Curahan waktu anggota keluarga 

perempuan membersihkan kandang 

Berdasarkan jawaban dari kuesioner 

mayoritas responden menjawab 0,5-1 jam/hari, 

alasannya karena pada saat pembersihan 

kandang kelinci tidak membutuhkan waktu 

yang lama karena mayoritas peternak kelinci di 

Desa Lang - lang ini adalah usaha sampingan / 

usaha dalam skala kecil. Jadi waktu yang 

dibutuhkan untuk membersihkan kandang 

kelinci cukup singkat apalagi usaha ternak 

mereka masih dalam skala kecil. Sebagai 

perbandingan dengan ternak besar, berdasarkan 

penelitian Yuhanria (2013) dijelaskan bahwa 

rataan curahan jam kerja peternak perempuan 

sebesar 1,4 jam/hari, didapat dari rataan 

kegiatan membersihkan kandang, memandikan 

ternak, memberi pakan,  memerah  sapi  dan  

kegiatan  lain.  

 

4. Curahan waktu anggota keluarga 

perempuan merawat ternak yang sakit 

Responden rata-rata menjawab bahwa 

mereka menghabiskan waktu sekitar 1,5-2 

jam/hari untuk merawat ternak yang 

sakit.Alasannya pada saat pemberian obat 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena 

harus menyuntik dan melalui mulut satu per 

satu kelinci yang terjangkit penyakit. Namun 

jarang sekali anggota keluarga perempuan yang 

ikut mengobati kelinci yang sakit dan biasanya 

peternak memanggil mantri hewan untuk 

menyuntiknya.  

 

5. Curahan waktu anggota keluarga 

perempuan memasarkan ternak 

Mayoritas responden menjawab bahwa anggota 

keluarga perempuan tidak pernah ikut serta 

dalam memasarkan kelinci. Sehingga tidak ada 

curahan waktu yang digunakan anggota 

keluarga perempuan untuk memasarkan hasil 

panen ternak kelinci.  

 

Peran perempuan dalam pengambilan 

keputusan 

 

1. Kontribusi anggota keluarga perempuan 

dalam memberi saran dan mengambil 

keputusan dalam pemilihan bibit 

Berdasarkan jawaban kuisioner diketahui 

hanya sebagian anggota keluarga perempuan 

peternak kelinci yang ikut memberi saran dalam 

pemilihan bibit. Responden beralasan bahwa 

jarang anggota keluarga perempuan tersebut 

mengetahui mana bibit kelinci yang baik dan 

mana yang kurang baik. Walaupn demikian 

para suami/anggota laki-laki memutuskan 

pemilihan bibit dari hasil diskusi dengan 

anggota keluarga perempuan tentang terlebih 

dahulu. Padahal sebenarnya pemilihan bibit 

bukan hal yang sulit untuk dipelajari, baik oleh 

laki-laki maupun perempuan. Sehingga 

keterlibatan perempuan bisa lebih besar lagi, 

terutama jika suami/laki-laki harus melakukan 

pekerjaan yang lebih penting. 
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2. Kontribusi anggota keluarga perempuan 

dalam memberikan saran dan mengambil 

keputusan dalam pemilihan pakan 

Anggota perempuan dalam keluarga 

peternak kelinci mayoritas hanya kadang-

kadang saja ikut terlibat dalam memberi saran 

dan keputusan dalam pemilihan pakan. Dalam 

pemilihan pakan sebagian besar diputuskan oleh 

suami/anggota laki-laki namun biasanya 

melakukan diskusi dengan anggota keluarga 

perempuan untuk memutuskan pemilihan 

pakan. Alasannya karena sebagian besar pakan 

yang diberikan masih sangat sederhana yaitu 

berupa hijauan saja, masih sangat sedikit 

peternak yang mengkombinasikan dengan 

pakan konsentrat. Hal ini disebabkan peternak 

masih memiliki pengetahuan yang sangat 

minim tentang pakan kelinci. Selain itu, 

peternak tidak mau mengeluarkan terlalu 

banyak biaya untuk membeli konsentrat 

walaupun sebenarnya sangat penting. 

Pentingnya konsentrat ini dijelaskan oleh 

Kastalani (2013) dimana pakan  kelinci  

sebagian  besar  terdiri  dari hijauan,  salah  

satunya  adalah  rumput  lapangan. Tetapi  

pemberian  rumput  lapangan  saja  tidak cukup,  

karena  kadar  protein  yang  terkandung dalam  

rumput  lapangan  tidak  memadai  yaitu hanya  

sebesar  6,7%. 

 

3. Kontribusi anggota keluarga perempuan 

dalam memberi saran dan mengambil 

keputusan dalam pembuatan kandang 

Mayoritas responden menyatakan anggota 

keluarga perempuan jarang ikut serta dalam 

memutuskan bentuk, bahan dan model kandang 

kelinci. Semuanya diputuskan oleh 

suami/anggota laki-lakidan hanya sebagian 

kecil anggota keluarga perempuan memberikan 

saran tentang perkandangan kelinci yang baik. 

Biasanya anggota keluarga perempuan hanya 

memberi saran dimana letak kandang yang baik 

agar nantinya kelinci bisa berkembang dengan 

baik dan kandang tidak mencemari lingkungan 

sekitar karena mayoritas sekeliling kandang 

adalah rumah sendiri dan rumah penduduk. 

 

4. Kontribusi anggota keluarga perempuan 

dalam memberi saran dan mengambil 

keputusan dalam pengobatan ternak 

Anggota keluarga perempuan jarang ikut 

serta dalam pemberian obat pada kelinci yang 

terjangkit penyakit  dan semua keputusan 

sepenuhnya diserahkan kepada suami/ anggota 

laki-laki. Hal ini dikarenakan anggota keluarga 

perempuan di Desa Lang - lang sebagian besar 

masih belum mengetahui secara jelas obat-obat 

yang digunakan untuk kelinci berpenyakit. 

Sebagian kecil memiliki pengetahuan tetapi 

tidak banyak terlibat langsung.Apabila 

anggota/laki-laki tidak bisa menangani sendiri 

penyakit tersebut, mereka memanggil mantri 

hewan untuk mengobatinya. 

 

5. Kontribusi anggota keluarga perempuan 

dalam memberi saran dan mengambil 

keputusan dalam pemasaran ternak 

Mayoritas responden menjawab anggota 

keluarga perempuan jarang memberikan 

keputusan dalam pemasaran ternak. Alasannya 

dalam pemasaran sepenuhnya di putusakan oleh 

suami/anggota laki-laki dan Bapak Dwi selaku 

ketua kelompok sudah menyediakan pembeli 

untuk ternak yang siap panen setiap minggunya. 

Terlebih lagi kelinci yang dijual tidak diolah 

terlebih dahulu tapi dijual dalam kondisi hidup 

sehingga tidak membutuhkan banyak 

pertimbangan. Kelinci di Desa Lang-lang 

banyak ini dijual sebagai kelinci hias. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Gusmaniar (2013) 

bahwa ternak kelinci banyak dijual untuk 

membidik permintaan pasar terhadap 

ketersediaan kelinci sebagai binatang peliharaan 

atau kelinci hias.  

 

Peran perempuan dalam manajemen 

keuangan usaha ternak 

 

1. Kontribusi anggota keluarga perempuan 

untuk mendapatkan modal keuangan dalam 

usaha ternak 

Anggota keluarga perempuan diketahui 

sebagian besar tidak pernah ikut membantu 

mendapatkan modal. Alasannya karena 

mayoritas anggota keluarga perempuan merasa 

tidak mampu dalam mencari modal keuangan 

untuk usaha ternak. Sehingga untuk 

mendapatkan modal tersebut dilakukan 

sepenuhnya oleh pihak suami/anggota laki-laki. 
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2. Kontribusi anggota keluarga perempuan 

dalam mengatur pengeluaran dalam usaha 

ternak 

Responden rata-rata menjawab anggota 

keluarga perempuan jarang ikut mengatur 

pengeluaran usaha ternak kelinci. Usaha ternak 

sepenuhnya di atur oleh pihak suami/anggota 

laki-laki walaupun kadang-kadang terjadi 

diskusi dengan anggota keluarga perempuan 

untuk memutuskan pengeluaran untuk usaha 

ternaknya. 

 

3. Kontribusi anggota keluarga perempuan 

dalam mengatur pendapatan yang 

dihasilkan dari usaha ternak 

Sebagian besar yang mengatur pendapatan 

yang dihasilkan dari usaha ternak adalah 

suami/anggota laki-laki. Anggota keluarga 

perempuan merasa kurang mampu untuk 

mengatur pendapatan yang dihasilkan dari 

usaha ternak. Namun kadang-kadang ada juga 

ada pembicaraan antara suami/anggota laki-laki 

dengan anggota keluarga perempuan dalam 

mengatur pendapatan tersebut. 

 

Peran komunikasi perempuan dengan 

stakeholders 

 

1. Keaktifan anggota keluarga perempuan 

dalam memberikan saran dalam kegiatan 

musyawarah dengan para stakeholders 

Berdasarkan jawaban responden, rata-rata 

anggota perempuan jarang memberikan saran 

dalam kegiatan musyawarah dengan para 

stakeholders.Alasannya jarang sekali 

diadakanpertemuan antara kelompok ternak 

dengan para stakeholder atau antar peternak 

kelinci. Jadi, keaktifan anggota keluarga 

perempuan dalam memberikan saran dalam 

kegiatan musyawarah antar peternak kelinci dan 

stakeholders belum jelas terlihat. 

 

2. Keaktifan anggota keluarga perempuan 

dalam memberikan saran kepada 

stakeholders walaupun tidak ada kegiatan 

pertemuan 

Responden rata-rata menjawab keaktifan 

anggota keluarga perempuan dalam 

memberikan saran kepada stakeholdersadalah 

jarang dilakukan. Walaupun tidak sering ada 

kegiatan pertemuan jarang, tetapi ada sebagian 

peternak yang melakukan pertemuan sendiri. 

Biasanya pertemuan itu dilakukan antar 1-2 

peternak untuk membahas tentang peternakan 

kelinci dan pada saat itulah sebagian anggota 

keluarga perempuan yang ikut memberi saran 

tentang peternakan kelinci. 

 

3. Keaktifan anggota keluarga perempuan 

dalam kepengurusan kelompok ternak 

Responden rata-rata menyatakan bahwa 

anggota keluarga perempuan hanya kadang-

kadang aktif dalam kepengurusan kelompk 

ternak walapun bukan menjadi pengurus yang 

resmi. Mereka berasalasan sebagian besar 

anggota keluarga perempuan kurang berminat 

untuk mengikuti kepengurusan pada kelompok 

ternak. Hal ini dikarenakan kesibukan para 

anggota keluarga perempuan yang bekerja di 

pabrik dari pagi hingga sore. Selain itu 

banyaknya kegiatan yang harus dilakukan 

sebagai ibu rumah tangga dirumahnya sendiri.  

 

KESIMPULAN 

  

1. Peran perempuan dalam usaha ternak 

kelinci baik dalam kontribusi tenaga, 

curahan waktu, pengambilan keputusan, 

manajemen keuangan usaha ternak, dan 

komunikasi dengan stakeholders usaha 

ternak kelinci di Desa Lang-lang sangat 

rendah. 

2. Perempuan di Desa Lang-lang memiliki 

kesempatan yang besar untuk 

mengembangkan usaha ternak kelinci 

karena kemudahan dalam beternak, terdapat 

kelompok ternak yang mendukung serta 

koperasi yang memberikan fasilitas kredit 

bagi perempuan. 

3. Usaha ternak kelinci sangat potensial untuk 

menjadi sumber pendapatan perempuan 

dalam keluarga tani dan untuk mengurangi 

jumlah perempuan yang bekerja sebagai 

buruh rokok. 

 

Saran 

Dalam meningkatkan peran perempuan 

dalam usaha ternak kelinci dan agar perempuan 

tidak tergantung pada pendapatan mereka 

sebagai buruh rokok, maka perlu diberikan 

penyuluhan tentang manajemen usaha dan 

komunikasi dengan stakeholders yang terlibat 

dalam agrobisnis ternak kelinci. Selain itu, 

perempuan juga perlu dibekali pengetahuan 
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tentang manajemen keuangan keluarga agar 

dapat mengembangkan usaha ternaknya.  

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Cahyono, C dan Tjokropandojo, DS. 2013. 

Peran Kelembagaan Petani Dalam 

Mendukung Keberlanjutan Pertanian 

Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi 

Lokal. Jurnal Perencanaan Wilayah dan 

Kota B SAPPK V2N1. Bandung. 

Cholisin. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. 

Fakultas Ilmu Sosial UNY. Yogyakarta 

Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan 

Hewan. 2011. Pedoman Pembibitan 

Kelinci Yang Baik (Good Breeding 

Practice). Hal 1-34  

Gusmaniar. 2013. Kontribusi Pendapatan 

Wanita Peternak Kelinci Terhadap Total 

Pendapatan Keluarga Di Kelurahan 

Salokaraja Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. Jurusan Sosial 

Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan 

Universitas Hasanuddin Makassar 

Hatmiko SP., Cholis N., Soejosopoetro B. 2013. 

Pengaruh Pakan Fermentasi 

Menggunakan Bakteri Azotobachter  

Terhadap pH, Daya Mengikat Air, dan 

Susut Masak Daging Kelinci. Hal 1-8. 

Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

Herawati, A. Rina, Junanto, deny. 2003.  

Pemberdayaan Masyarakat Daerah: 

Tantangan Dalam Mengelola Sumber 

Daya Manusia Di Era Otonomi Daerah 

(Kasus Pembangunan Masyarakat 

Pertanian Di Beberapa Negara)* Jurnal 

Good Governance Vol. 2 

Homzah, S dan Sulaeman M. 2010. Dialektika 

Status dan Peran Perempuan Dalam 

Struktur Sosial Masyarakat Petani 

Peternak Sapi Perah. Fakultas Peternakan, 

Universitas Padjajaran Bandung. 

Kastalani. 2013. Pengaruh Pemberian Rumput 

Lapangan dan Daun Lamtoro Gung 

Terhadap Pertambahan Bobot Badan dan 

Bobot Badan Akhir Kelinci Lokal Jantan 

(Erictolagus cuniculus). Jurnal Ilmu 

Hewani Tropika  2(1) : 17-20 

Lestariningsih, M., Basuki, Y. Endang. 2006. 

Peranserta Wanita Peternak Sapi Perah 

Dalam Meningkatkan Taraf Hidup 

Keluarga. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia Surabaya. 

Mastuti S., Hidayat N. N. 2011.  Peranan 

Tenaga Kerja Perempuan dalam Usaha 

Ternak Sapi Perah di Kabupaten 

Banyumas. Animal Production 11 (1) 

40‐47 

Nurlina, lilis. 2005. Pemberdayaan Peternak 

Melalui Pengembangan Koperasi 

Agribisnis Peternakan Sapi Perah. 

Fakultas Peternakan Universitas 

Padjadjaran. Bandung. Artikel Ilmiah 

Pramesti U. D., Indradji M., Indrasanti D. 2013. 

Pengaruh Umur Dan Sanitasi Terhadap 

Koksidiosis Pada Kelinci Di Sentra 

Peternakan Kelinci Di Kabupaten 

Banyumas. Jurnal Ilmiah Peternakan 

1(1):359-364 

Setiya A. B., Ariyani T., Nisak K. 2009. 

Pengaruh Sirkadian Pada Farmakokinetik 

Sulfametoksazol Oral Dengan Data Darah 

Kelinci. Majalah Farmasi Airlangga, 

7(1):19-23 

Taryono. 2004. Kontribusi Peran Perempuan 

Dalam Pengelolaan Usaha Budidaya dan 

Penanganan Pasca Panen Rumput Laut di 

Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa 

Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi 

Bali. Buletin Ekonomi Perikanan Vol. 5 

No.2. 

Wardyaningrum, Damayanti. 2010. Pola 

Komunikasi Keluarga dalam Menentukan 

KonsumsiNutrisi bagi Anggota Keluarga. 

Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, 

Nomor 3 

Widiyanti, Eni. 2007. Pola Komunikasi Petani 

Dalam Rangka Ketahanan Pangan Rumah 

Tangga Petani Di Desa Ngabeyan 

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten 

Wonogiri.M’power, No.5 Vol. 5 

Wibowo D., Muatip K., Aunurohman H.  2013. 

Analisis Efisiensi Usaha Dan Kontribusi 

Pendapatan Peternak Kelinci Di 

Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmiah 

Peternakan 1(3): 821–826 

Yuhanria T., Hidayat N. N., Purwaningsih H. 

2013. Peranan Tenaga Kerja Perempuan 

Dalam Usaha Ternak Sapi Perah Di 

Kabupaten Kuningan. Jurnal Ilmiah 

Peternakan 1(2): 536 – 545 

 

 



Seminar Nasional P3JK 2015 

113 
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PENDIDIKAN KETAHANAN PANGAN 
 

Wiwik Wahyuni; Issutarti 
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Abstrak: Pangan (makanan) adalah kebutuhan dasar manusia yang tak tergantikan 

(the primary determinants of survival). Manusia memenuhi kebutuhan pangannya 

dari alam lingkungan sekitar sebagai sumber pangannya. Perkembangan peradaban 

manusia menempatkan preposisi bahwa ketahanan pangan yang mantap tidak 

tergantung pada lingkungan alamnya, tetapi tergantung pada kualitas sumber daya 

manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi mampu merekayasa alam 

sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produk 

pangan. Pemaknaan ketahanan pangan hendaknya tidak hanya pada aspek 

ketersediaan pangan dalam arti cukup dan memadai, tetapi hendaknya juga pada 

masalah kemampuan dan kemudahan akses untuk mendapatkan pangan, kecerdasan 

dalam mengkonsumsi pangan, serta nasionalisme pangan. Ketersediaan, kemampuan 

dan kemudahan untuk mendapatkan pangan tidak bermakna bila tidak diikuti dengan 

kecerdasan untuk memilih makanan yang bergizi dan menyehatkan. Bertolak dari hal 

tersebut, dilakukanlah penelitian tentang tingkat kecerdasan pangan siswa sekolah 

dasar, denga tujuan untuk mengidentifikasi kecerdasan pangannya, yang nantinya 

ditindaklanjuti melalui research and development untuk meningkatkan kecerdasan 

pangan siswa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif 

(kualitatif). Subjek penelitian adalah siswa Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 2 dan 

Sekolah Dasar Negeri Bandulan 3 di Kota Malang. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi, kuesioner, observasi, wawancara, dan tes. Data 

dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Temuan penelitian adalah: (1) 

pengetahuan siswa tentang ragam pangan yang bisa dikonsumsi masuk dalam 

kategori rendah. Mereka belum mempunyai kerangka berpikir bahwa mengkonsumsi 

makanan itu agar badan dan pikirannya menjadi sehat; (2) pengetahuan siswa 

tentang jenis pangan yang memiliki kandungan gizi untuk dikonsumsi dikategorikan 

cukup baik; (3) pengetahuan siswa tentang porsi makanan yang dikonsumsi setiap 

harinya diketahui rata-rata sedang. Mereka sering dan terbiasa untuk mengkonsumsi 

jenis pangan yang lain selain nasi, yaitu bakso, mie dan roti; (4) alasan yang menjadi 

dasar pemilihan jenis makanan tertentu yang dikonsumsi oleh siswa adalah karena 

kesukaan, rasa, harga, terkenal atau lagi trend serta kandungan gizinya; dan (5) siswa 

tidak memiliki kemandirian dalam menentukan jenis makanan yang dikonsumsinya. 

Pihak lain yang berperan besar dalam menentukan jenis makanan adalah Ibu, dan 

pembantu atau sejenisnya. Berdasarkan temuan diatas, disarankan: (1) perlunya 

peningkatan kecerdasan siswa akan pangan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah; 

(2) perlunya pengembangan media dan bahan ajar yang bisa berfungsi sebagai 

sumber belajar tentang kecerdasan pangan bagi siswa sekolah dasar; dan (3) 

pentingnya pengembangan model pendidikan kecerdasan pangan bagi siswa sekolah 

dasar. 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara subsider, tugas pokok negara adalah 

meningkatkan kesejahteraan dan melindungi 

warga negaranya. Sebagai konsekuensi dari 

tugas tersebut, pemerintah harus mampu 

memainkan peran utamanya dalam upaya 

mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan 

seluruh kehidupan masyarakat (warga 

negaranya). 

Agar tujuan itu dapat diwujudkan dalam 

kehidupan, pemerintah harus dapat mengemban 

misinya secara maksimal, melalui rumusan 

strategi pembangunan yang mampu 
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memberdayakan (empowering) masyarakat.  

Dengan strategi yang demikian, peran negara 

diharapkan dapat memiliki nilai fungsional 

dalam kaitannya dengan peningkatan taraf 

kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang 

lebih baik. 

Salah satu ukuran pokok dari tingkat 

kesejahteraan masyarakat adalah kemampuan-

nya untuk mendapatkan pangan yang cukup, 

bergizi, aman, sesuai selera dan keyakinannya. 

Kemampuan untuk mendapatkan pangan 

sebagaimana dimaksud tergantung pada: (1) 

daya beli masyarakat; (2) ketersediaan bahan 

pangan secara cukup dan memadai; dan (3) 

kemampuan untuk menyediakan dan 

mendistribusikan pangan tersebut ke seluruh 

wilayah nusantara dan di setiap waktu 

sepanjang tahun. 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan 

asasi setiap individu. Permasalahan dalam 

pembangunan ketahanan pangan mencakup 

mulai dari permasalahan dalam kegiatan 

produksi pangan, distribusinya dari lahan/lokasi 

produksi sampai ke konsumen, sampai pada 

tahap pra-konsumsi dan proses konsumsinya 

oleh masyarakat. Permasalahan pangan juga 

terkait dengan permasalahan dalam ketimpang-

an daya beli masyarakat terhadap pangan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 

tahun 2002, ketahanan pangan didefinisikan 

sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi 

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Upaya 

mewujudkan penyediaan pangan dilakukan 

dengan bertumpu pada sumberdaya, 

kelembagaan, dan budaya lokal. 

Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan 

Dunia (Rome Declaration on World Food 

Security), mendefinisikan ketahanan pangan 

sebagai: ‘food security exists when all people, 

at all time, have physical and economic access 

to sufficient, safe and nutritious food to meet 

their dietary needs and food preferences for an 

active and healthy life’.  

Kondisi ketahanan pangan tercapai jika 

semua individu, pada setiap saat, memiliki 

akses secara fisik dan finansial untuk 

mendapatkan pangan yang cukup, aman, dan 

bergizi, sesuai dengan kebutuhan dan seleranya 

untuk dapat hidup sehat dan produktif. 

Pembangunan ketahanan pangan merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. Pemerintah menyelenggarakan 

pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 

bergizi, beragam, dan merata; dan masyarakat 

memiliki kesempatan untuk berperan serta 

seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan 

pangan. Menurut buku putih pangan, peran 

serta masyarakat dapat berupa: (1) 

melaksanakan produksi, perdagangan, dan 

distribusi pangan; (2) menyelenggarakan 

cadangan pangan masyarakat; (3) melakukan 

pencegahan dan penanggulangan masalah 

pangan. 

Kajian tentang ketahanan pangan selama ini 

lebih fokus pada masalah ketersediaan pangan, 

kemudian berkembang ke arah peningkatan 

kemampuan untuk mendapatkannya, dan 

selanjutnya pada aspek distribusinya. Belum 

pernah ada upaya-upaya strategis meningkatkan 

ketahanan panagan melalui pendidikan 

ketahanan pangan.  

Padahal, pendidikan dan pelatihan merupa-

kan instrumen yang paling efektif untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia, 

more fully human (Freire, 1970). Demikian 

halnya dengan pendidikan ketahanan pangan 

akan menciptakan sumber daya manusia yang 

tidak hanya cerdas dalam mengkonsumsi 

bahan-bahan pangan yang menyehatkan, tetapi 

juga akan melahirkan sumber daya manusia 

yang cerdas dalam produksi, diversifikasi 

produk, maupun distribusi pangan. 

Riset yang dilakukan oleh Rochmadi (2001, 

2006) menunjukkan bahwa keberdayaan 

masyarakat terjadi karena adanya kemauan dan 

kehendak untuk berubah dan dilakukan melalui 

kegiatan pendidikan. Bahwa pengrajin-

pengrajin yang mengalami kesuksesan dalam 

pengembangan usaha di Jawa Timur karena 

proses belajar yang terus menerus dilakukan 

sepanjang karirnya. 

Upaya-upaya yang dilakukan negara atau 

masyarakat sendiri untuk meningkatkan produk 

bahan pangan (ketersediaan) serta peningkatan 

kemampuan masyarakat (peningkatan 

kesejahteraan, pengentasan kemiskinan) 

menjadi tidak berguna, tidak bermakna, bila 

tidak diiukuti dengan upaya nyata dan 
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konstruktif untuk meningkatkan kecerdasan 

pangan serta nasionalisme pangan warga 

negara. Apalagi bila hal tersebut dikaitkan 

dengan carut marutnya pelaksanaan upaya 

negara untuk mengentaskan kemiskinan 

(Margono, 2001; 2002; Abdul wahab, 2002). 

Fenomena rendahnya kecerdasan pangan 

masyarakat dapat dilihat dari mudahnya 

ditemukan secara langsung atau melalui media 

elektronik anak-anak yang mengalami obesitas, 

obesitas pada anak sudah menjadi bagian kajian 

dari permasalahan banyak pihak, banyak 

produk makanan dan minuman dengan kadar 

gizi yang tidak jelas beredar luas di masyarakat 

dan menjadi bahan makanan kesukaan anak-

anak, bahkan penelitian Astutik (1999) 

menunjukkan bahwa makanan jajanan yang 

dijual di sekolah dasar (kasus di Malang) hanya 

mengandung karbohidrat, dan kering akan 

protein dan zat gizi yang lain.  

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang 

pentingnya kecerdasan pangan pada 

masyarakat, khususnya anak sekolah melalui 

pendidikan ketahanan pangan. Hal ini ditujukan 

agar mereka menjadi generasi yang sehat dan 

cerdas dalam memilih makanan yang 

dikonsumsi, cerdas dalam produksi, 

diversifikasi, dan distribusi pangan. Selain itu 

dengan kecerdasannya menyebabkan mereka 

memiliki kemampuan dan pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan pangannya. 

Bertolak dari hal tersebut, dilakukanlah 

kegiatan penelitian ini dalam bentuk 

inventarisasi data tentang kecerdasan pangan 

siswa. Selanjutnya, berdasarkan hasil eksplorasi 

dilakukan pengembangan model pendidikan 

ketahanan pangan di jenjang pendidikan dasar 

yang berterima baik secara teoritis maupun 

praktis. Pengembangan pendidikan ketahanan 

pangan dilakukan dalam bentuk pengembangan 

kurikulum sekolah, bahan ajar, sistem 

pembelajaran, dan sistem evaluasinya. 

Pengembangan dilakukan melalui kegiatan 

penugasan dan FGD dengan melibatkan guru, 

komite sekolah, peneliti, dan stakeholders. 

Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan di atas, maka permasalahan 

penelitian ini adalah bagaimana tingkat 

kecerdasan pangan siswa sekolah dasar?, yang 

terurai dalam aspek pengetahuan siswa tentang 

ragam pangan yang bisa dikonsumsi manusia, 

pengetahuan siswa tentang jenis pangan yang 

memiliki kandungan gizi, pengetahuan siswa 

tentang porsi pangan yang dikonsumsinya, dan  

praktek pola pemilihan pangan yang dikonsusi 

siswa sehari-hari. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian deskriptif. Para siswa sekolah dasar 

akan dites untuk mengetahui tingkat kecerdasan 

pangannya. Studi analisis dokumentasi 

dilakukan untuk menganalisis perilaku siswa 

dalam berkonsumsi pangan. Data tentang 

kecerdasan pangan selanjutnya akan dijaring 

dengan observasi dan wawancara mendalam.  

Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekolah 

Dasar Negeri Madyopuro 2 dan Sekolah Dasar 

Negeri Bandulan 3 Kota Malang. Berdasarkan 

hal tersebut, yang menjadi subjek penelitian 

adalah siswa Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 

2 dan Sekolah Dasar Negeri Bandulan 3 di Kota 

Malang. Jumlah siswa yang menjadi subjek 

penelitian di Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 

2 sebanyak 45 siswa, sedangkan di Sekolah 

Dasar Negeri Bandulan 3 sebanyak 47 siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dokumentasi, kuesioner, observasi, 

wawancara, dan tes. Dokumentasi digunakan 

untuk mengambil data tentang jenis dan bentuk 

pangan yang dikonsumsi siswa serta yang 

tersedia di sekolah. Kuesioner dipakai untuk 

mengumpulkan data tentang pengetahuan dan 

pemahaman siswa akan pangan. Observasi dan 

wawancara digunakan untuk menggali data 

tentang karakteristik pangan yang ada di 

sekolah serta pola makan siswa. 

Data dianalisis dengan teknik analisis 

statistik deskriptif. Teknik analisis statistik 

deskriptif untuk data-data yang diambil dengan 

kuesioner dan tes.  

Deskripsi data dilakukan terhadap variabel 

moderator dan variabel terikat beserta 

kategorinya. Pendeskripsian data dilakukan 

dengan menggunakan statistik deskriptif dengan 

bantuan SPSS +18 for windows. 
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TEMUAN PENELITIAN 

  

1. Pengetahuan Siswa tentang Ragam 

Pangan yang Bisa Dikonsumsi 

Berdasarkan hasil pengolahan daftar 

pertanyaan yang telah disampaikan kepada 

subyek penelitian tentang ragam pangan yang 

bisa dikonsumsi manusia, diketahui bahwa 

pengetahuan siswa tentang ragam pangan yang 

bisa dikonsumsi manusia adalah: sebanyak 13 

orang siswa (14,1%) yang dikategorikan tinggi 

dengan tingkat penguasaan materi antara 80%-

100%, sebanyak 71 orang siswa (77,2%) 

dikategorikan sedang dengan tingkat 

penguasaan materi antara 55%-75%, dan 8 

orang siswa (8,7%) dikategorikan rendah 

dengan tingkat penguasaan materi dibawah 

50%.  

Selanjutnya, ketika ditanyakan alasan 

mengapa manusia membutuhkan makanan, 

sehingga harus mengkonsumsi berbagai jenis 

pangan adalah: sebanyak 28 orang siswa 

(30,5%) yang mengatakan mereka makan agar 

supaya kenyang, sebanyak 16 orang siswa 

(17,4%) yang mengatakan mereka makan 

karena suka atau kepingin mengkonsumsi 

makanan tersebut, sebanyak 29 orang siswa 

(31,4%) yang mengatakan mereka makan 

karena disuruh oleh orang tua, kakak, saudara 

atau yang lainnya, sebanyak 13 orang siswa 

(14,1%) yang mengatakan mereka makan 

dikarenakan supaya tidak sakit dan sehat, dan 6 

orang siswa (6,5%) yang mengatakan tidak 

tahu. 

Skor pengetahuan siswa tentang jenis pangan 

yang bisa dikonsumsi manusia adalah: sebanyak 

23 orang siswa (25%) yang dikategorikan tinggi 

dengan tingkat penguasaan materi antara 80%-

100%, sebanyak 65 orang siswa (70,6%) 

dikategorikan sedang dengan tingkat 

penguasaan materi antara 55%-75%, dan 4 

orang siswa (4,4 %) dikategorikan rendah 

dengan tingkat penguasaan materi dibawah 

50%.  

 

2. Pengetahuan Siswa tentang Jenis Pangan 

yang Memiliki Kandungan Gizi 

Skor pengetahuan siswa tentang jenis pangan 

yang memiliki kandungan gizi adalah: sebanyak 

9 orang siswa (9,8%) yang dikategorikan tinggi 

dengan tingkat penguasaan antara 80%-100%, 

sebanyak 55 orang siswa (59,8%) dikategorikan 

sedang dengan tingkat penguasaan antara 55%-

75%, dan 28 orang siswa (30,4%) dikategorikan 

rendah dengan tingkat penguasaan dibawah 

50%.  

Data di atas menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai pengetahuan yang relative rendah 

terhadap kandungan gizi dari ragam makanan 

yang dikenalnya. Pernyataan ini di dukung oleh 

data tentang pengetahuan mereka terhadap 

kandungan gizi makanan yang dikonsumsinya. 

Skor pengetahuan siswa tentang kandungan 

gizi makanan yang dikonsumsi adalah: 

sebanyak 2 orang siswa (2,2%) yang memiliki 

pengetahuan dikategorikan tinggi dengan 

tingkat penguasaan antara 80%-100% terhadap 

kandungan gizi makanan yang dikonsumsinya, 

sebanyak 52 orang siswa (56,6%) yang 

memiliki pengetahuan yang dikategorikan 

sedang dengan tingkat penguasaan materi antara 

55%-75% terhadap kandungan gizi makanan 

yang dikonsumsinya, dan 2 orang siswa (2,2%) 

yang memiliki pengetahuan yang dikategorikan 

rendah dengan tingkat penguasaan materi 

dibawah 50% terhadap kandungan gizi 

makanan yang dikonsumsinya.  

 
3. Pengetahuan Siswa tentang Porsi Pangan 

yang Dikonsumsi  

Pengetahuan siswa tentang porsi makanan 

yang dikonsumsi setiap harinya diketahui 

bahwa mereka memiliki makan rata-rata sehari 

tiga (3) kali dengan porsi yang menurutnya rata-

rata sedang.  

Siswa memiliki kebiasaan makan dalam 

sehari adalah: sebanyak 2 orang siswa (2,2%) 

yang memiliki kebiasaan makan sehari sekali, 

sebanyak 45 orang siswa (48,8%) yang 

memiliki kebiasaan makan sehari dua kali, 

sebanyak 41 orang siswa (44,5%) yang 

memiliki kebiasaan makan sehari tiga kali, dan 

4 orang siswa (4,5%) yang memiliki kebiasaan 

makan sehari lebih dari tiga kali.  

Menurut siswa kandungan gizi makanan 

yang dikonsumsi sehari-hari dikategorikan 

tinggis sebanyak 40 orang siswa (43,5%) yang 

menyatakan kandungan gizi makanannya tinggi, 

dan sebanyak 52 orang siswa (56,6%) yang 

menyatakan kandungan gizi makannya 

dikategorikan sedang, serta tidak ada yang 

menyatakan makanan yang dikonsumnya 
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dikategorikan rendah kandungan gizinya.  

Pola pemilihan pangan yang dikonsumsi 

siswa sehari-hari diidentifikasi dari aspek jenis 

makanan yang dikonsumsi selain nasi, pihak 

yang menentukan jenis makanan yang 

dikonsumsi, serta alasan memilih jenis makanan 

tertentu.  

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang 

jenis makanan yang dikonsumsi setiap harinya 

siswa selain nasi, diketahui bahwa selain 

mengkonsumsi nasi sebagai makanan utama, 

siswa juga biasa mengkonsumsi makanan lain 

selain nasi, diketaui sebanyak 21 orang siswa 

(22,8%) yang biasa mengkonsumsi bakso 

sebagai makanan lain, sebanyak 39 orang siswa 

(42,4%) yang mengkonsumsi mie sebagai 

makanan lain sehari-hari, sebanyak 16 orang 

siswa (17,4%) yang mengkonsumsi roti sebagai 

makanan lain sehari-hari, sebanyak 10 orang 

siswa (10,9%) yang mengkonsmsi berbagai 

macam kue sebagai makanan lain sehari-hari 

selain nasia, dan 6 orang siswa (6,5%) yang 

mengkonsumsi buah sebagai makanan lain 

sehari-hari. 

Penentuan jenis makanan yang dikonsumsi 

siswa tidaklah selalu didasarkan pada keputusan 

dirinya sendiri. Ada pihak-pihak lain yang 

terlibat didalam menentukan jenis makanan 

yang dikonsumsi siswa diantaranya: sebanyak 

54 orang siswa (58,7%) yang menyatakan 

bahwa Ibu adalah pihak lain yang menentukan 

jenis makanan yang dikonsumsinya, sebanyak 2 

orang siswa (2,2%) yang menyatakan bahwa 

ayah adalah pihak lain yang menentukan jenis 

makanan yang dikonsumsinya, sebanyak 24 

orang siswa (26,1%) yang menyatakan bahwa 

pembantu dan lainnya adalah pihak lain yang 

menentukan jenis makanan yang 

dikonsumsinya, hanya 12 orang siswa (13%) 

yang menyatakan bahwa dirinya sendiri yang 

menentukan jenis makanan yang 

dikonsumsinya sehari-hari.  

Sedangkan alasan atau acuan yang menjadi 

dasar pemilihan jenis makanan tertentu yang 

dikonsumsi oleh siswa didasarkan kepada: 

rasanya, sebanyak 21 orang siswa (22,8%) yang 

memilih untuk mengkonsumsi makanan tertentu 

atas dasar rasa, sebanyak 9 orang siswa (9,8%) 

yang memilih untuk mengkonsumsi makanan 

tertentu atas dasar bentuknya, sebanyak 16 

orang siswa (17,4%) yang memilih untuk 

mengkonsumsi makanan tertentu atas dasar 

harga makanan, sebanyak 10 orang siswa 

(10,9%) yang memilih untuk mengkonsumsi 

makanan tertentu atas dasar kandungan gizinya, 

sebanyak 22 orang siswa (23,9%) yang memilih 

untuk mengkonsumsi makanan tertentu atas 

dasar kesukaan, sebanyak 1 orang siswa (1,1%) 

yang memilih untuk mengkonsumsi makanan 

tertentu atas dasar warnanya, dan sebanyak 13 

orang siswa (14,1%) yang memilih untuk 

mengkonsumsi makanan tertentu atas dasar lagi 

terkenal/trend. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Pengetahuan Siswa tentang Ragam 

Pangan yang Bisa Dikonsumsi  

Berdasarkan paparan data diatas diketahui 

bahwa pengetahuan siswa tentang ragam 

pangan yang bisa dikonsumsi rata-rata masuk 

dalam kategori sedang. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengetahuan siswa akan 

ragam makanan yang bisa dikonsumsi manusia 

cukup baik.  

Namun demikian, mereka masih memiliki 

pengetahuan yang bisa dikategorikan rendah 

terkait dengan alasan manusia mengkonsumsi 

berbagai macam ragam pangan. Hal ini 

dikarenakan, sebagian besar siswa berpendapat 

bahwa makan itu bukan untuk sehat, tetapi 

mereka makan karena supaya kenyang (30,5%), 

karena mereka suka (17,4%), dan disuruh 

(31,5%). Hanya 14,1 % siswa yang berpendapat 

bahwa mereka makan supaya menjadi sehat dan 

tidak sakit. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengetahuan siswa tentang pangan masih sangat 

rendah, mereka tidak mempunyai kerangka 

berpikir bahwa mengkonsumsi makanan itu 

agar badan dan pikirannya menjadi sehat. 

Mereka mengkonsumsi makanan karena ada 

yang perintah, jadi bilamana tidak ada yang 

memerintah mungkin tidak makan. Demikian 

halnya, kalaupun mereka makan, kebanyakan 

dikarenakan lapar, oleh karena itu ada 

kecenderungan untuk memilih makanan yang 

mengandung karbohidrat tinggi sehingga 

mudah kenyang, dan hanya mengkonsumsi 

makanan yang mereka sukai. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa 

siswa memiliki pengetahuan tentang berbagai 
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jenis ragam makanan yang bisa dikonsumsi, 

tetapi mereka tidak mempunyai kecerdasan 

yang cukup dalam memahami pentingnya 

pangan dalam kehidupan manusia, serta 

pentingnya untuk berkonsumsi secara cerdas. 

Kondisi seperti tersebut banyak dipengaruhi 

oleh beberapa factor, diantaranya kebiasaan 

makan yang biasa dialami tatkala di 

rumah/keluarga maupun di sekolah. Kebiasaan 

makan di dalam keluarga merupakan aspek 

yang memberi pengaruh yang cukup besar 

terhap pengetahuan siswa ragam pangan yang 

bisa dikonsumsi. 

Media cetak dan elektronik, terutama 

elektronik yang menampilkan berbagai macam 

iklan produk makanan dengan persuasi yang 

cukup tinggi dan intens juga secara langsung 

maupun tidak langsung mendorong bentuk 

pengetahuan siswa akan berbagai macam jenis 

pangan yang bisa dikonsumsi. 

   

2. Pengetahuan Siswa tentang Jenis Pangan 

yang Memiliki Kandungan Gizi 

Paparan data di atas menegaskan bahwa 

pengetahuan siswa tentang jenis pangan yang 

memiliki kandungan gizi untuk dikonsumsi 

dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar siswa memiliki skor 

yang dikategorikan rendah dengan tingkat 

penguasaan dibawah 55%.  

Data di atas menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai pengetahuan yang relative rendah 

terhadap kandungan gizi dari ragam makanan 

yang dikenalnya.  

Rendahnya pengetahuan siswa akan jenis 

pangan yang memiliki kandungan gizi untuk 

dikonsumsi menandakan bahwa selama ini 

mereka mengkonsumsi pangan dilatar belakangi 

oleh rasa suka dan kesenangan serta rasa lapar 

yang dimiliki, makanan tersebut dipilih bukan 

karena mengandung gizi yang tinggi. 

Fenomena ini menandakan bahwa rendahnya 

perolehan hasil belajar siswa akan pangan yang 

baik dan menyehatkan bagi dirinya di sekolah 

atau di rumah. Hal ini tidaklah dipungkiri, 

karena muatan materi pembelajaran di sekolah 

dasar tidak ada yang membahas tentang pangan 

dan pola konsumsinya. 

Hal itulah yang menjadi dugaan bahwa 

perolehan pengetahuan tentang jenis pangan 

yang memiliki kandungan gizi tinggi dan baik 

dikonsumsi oleh anak usia sekolah dasar berasal 

dari luar sekolah, bisa dari masyarakat atau dari 

media massa. 

Ada dugaan siswa memperoleh pengetahuan 

atau informasi tentang pangan yang sehat dan 

bergizi selama ini lebih banyak berasal dari 

media massa, baik cetak maupun elektronik, 

sebagaimana tayangan iklan tentang berbagai 

macam produk makanan untuk anak-anak.  

Bilamana hal tersebut benar-benar terjadi, 

maka tidaklah heran kalau pengetahuan siswa 

sekolah dasar akan makanan yang sehat dan 

bergizi menjadi sangat rendah, atau keliru. 

Mereka mengkonsumsi makanan tertentu yang 

menurut pengetahuannya memiliki gizi tinggi, 

padahal tidaklah demikian.  

Data tersebut menjelaskan bahwa pentingnya 

pendidikan kecerdasan pangan bagi siswa 

sekolah dasar, agar siswa memiliki kecerdasarn 

dalam memilih dan menentukan jenis makanan 

yang dikonsumsinya serta memiliki 

kemandirian dalam memilih jenis makanan 

yang dikonsumsi. 

 

3. Pengetahuan Siswa tentang Porsi Pangan 

yang Dikonsumsi  

Pengetahuan siswa tentang porsi makanan 

yang dikonsumsi setiap harinya diketahui 

bahwa ditinjau dari berapa kali makan dalam 

sehari, diketahui mereka memiliki kebiasaan 

makan rata-rata sehari tiga (3) kali dengan porsi 

atau jumlah yang menurutnya rata-rata sedang 

untuk usia anak sekolah dasar.  

Data tentang pengetahuan siswa tentang 

porsi pangan yang dikonsumsi menandakan 

bahwa siswa mempunyai kebiasaan rata-rata 

makan dalam sehari sebanyak 2-3 kali, dengan 

porsi makanan yang dikatakan cukup untuk 

anak usia sekolah dasar. Data ini juga 

menunjukkan pola makan siswa. 

Pernyataan tersebut, selaras dengan pendapat 

Suhardjo dkk (2006.13) yang dalam bukunya 

berjudul Pangan, Gizi dan Pertanian 

mengemukakan bahwa “kebiasaan makan 

adalah cara seseorang atau sekelompok orang 

memilih pangan dan memakannya sebagai 

reaksi terhadap pengaruh-pengaruh fisiologik, 

psikologi, budaya dan sosial. Kebiasaan makan 

juga merupakan pola pangan. 

Demikian halnya dengan pendapat Guthe 

and Mead (1945), yang menyatakan bahwa 
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“kebiasaan makan adalah cara-cara individu 

atau kelompok individu dalam memilih, 

mengkonsumsi, dan menggunakan makanan 

yang tersedia yang didasarkan kepada faktor-

faktor sosial dan budaya dimana ia hidup. 

Kebiasaan makan terbentuk dalam diri 

seseorang sebagai akibat proses sosialisasi yang 

diperoleh dari lingkungannya, meliputi aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Kebiasaan 

makan yang ada pada masyarakat antara satu 

dengan daerah lain dapat berbeda, mungkin 

pangan tertentu dikonsumsi oleh suatu 

masyarakat, tetapi pada masyarakat yang lain 

bisa saja pangan tersebut tidak dikonsumsi. 

Adanya kebiasaan pangan yang berbeda-beda 

tersebut bisa diakibatkan dari unsur-unsur 

budaya yang ada pada masyarakat itu sendiri 

(Suhardjo, 1989). 

Menurut Sanjur (1982), kebiasaan makan 

bukan bawaan sejak lahir, tetapi merupakan 

hasil belajar yang dimulai dari sejak masa 

kanak-kanak. Selain oleh unsur budaya yang 

ada pada masyarakat, terbentuknya kebiasaan 

makan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

lain. Pembentukan kebiasaan makan pada 

masyarakat mempunyai peran penting dalam 

kebiasaan makan pada keluarga dan individu 

yang timbul dari dalam dan luar dirinya. 

Kebiasaan makan yang dianut oleh anak, juga 

akibat belajar dari keluarga terutama dari kedua 

orang tua. 

Kebiasaan makan adalah tingkah laku 

manusia dalm memenuhi kebutuhannya akan 

makan yang meliputi sikap, kepercayaan dan 

pemilihan makanan (Suhardjo, 1989). 

Kebiasaan makan adalah cara individu atau 

kelompok individu dalam memilih pangan dan 

mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap 

pengaruh fisiologik, sosial dan budaya. Atas 

dasar inilah terbentuknya kebiasaan pangan 

yang ada pada individu maupun keluarga 

sebenarnya adalah dalam rangka penyesuaian 

untuk memenuhi kebutuhan fisik, penyesuaian 

dengan kebutuhan sosial artinya tidak 

bertentangan dengan norma-norma yang ada, 

juga penyesuaian dengan budaya yang ada pada 

masyarakat (Sanjur 1982). Menurut Guthe and 

Mead (1945), kebiasaan makan adalah cara-cara 

individu atau kelompok individu dalam 

memilih, mengkonsumsi, dan menggunakan 

makanan yang tersedia yang didasarkan kepada 

faktor-faktor sosial dan budaya dimana 

seseorang hidup.  

Menurut Suyatno (2010), kebiasaan makan 

adalah berhubungan dengan tindakan untuk 

mengkonsumsi pangan, dan berapa banyaknya; 

dengan mempertimbangkan dasar yang lebih 

terbuka dalam hubungannya dengan apa yang 

orang biasa makan; juga berkaitan dengan 

kemungkinan kondisi perubahan kebiasaan pola 

pangan. 

Kebiasaan makan dan pola masyarakat 

bersifat dinamis, yang artinya bahwa akan 

dipengaruhi oleh kondisi internal maupun oleh 

pengaruh eksternal masyarakat itu sendiri. 

Perubahan internal biasanya sebagai akibat dari 

adanya perkembangan sistem sosial-ekonomi 

masyarakat. Sedangkan, kondisi eksternal dapat 

dipengaruhi oleh adanya sistem perdagangan 

maupun migrasi penduduk yang dapat 

mempengaruhi tingkat penerimaan pangan 

(Suyatno 2010). 

Preferensi konsumen terhadap makanan 

merupakan ukuran tentang suka atau tidak suka 

konsumen terhadap makanan yang di-

konsumsinya (Sanjur 1982). Menurut Susanto 

(1995), ada tiga faktor utama yang dapat 

merubah kebiasaan makan seseorang atau 

keluarga, yaitu: persepsi terhadap makanan 

yang ditentukan oleh wawasan konsumen, 

pengetahuan, kepercayaan, prestise, rasa, dan 

kebiasaan; faktor dalam diri konsumen yang 

termasuk didalamnya adalah jenis kelamin, 

umur, kegiatan, dan keturunan; dan faktor dari 

luar pribadi konsumen seperti budaya, ekonomi 

dan ciri masyarakat. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi kebiasaan 

makan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

faktor ekstrinsik dan intrinsik. Faktor ekstrinsik 

antara lain lingkungan alam, lingkungan sosial, 

lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, dan 

lingkungan agama. Faktor intrinsik antara lain 

asosiasi emosional, keadaan jasmani dan 

kejiwaan, dan penilaian yg lebih tepat terhadap 

mutu pangan. Karakteristik makanan yang 

mempengaruhi preferensi adalah sifat 

organoleptik makanan, kemudahan, metode 

penyiapan, daya cerna dan ketersediaannya 

(Sanjur  1982). Menurut Suhardjo (1989), Ada 

tiga faktor utama yang mempengaruhi 

seseorang untuk mengkonsumsi makanan yaitu 

karakteristik individu, karakteristik makanan, 
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dan karakteristik lingkungan. Sikap seseorang 

tentang suka atau tidak suka terhadap suatu 

makanan dapat berpengaruh pada kegiatan 

konsumsi pangan, sedangkan kombinasi dan 

variasi rupa, rasa, warna dan bentuk makanan 

dapat mempengaruhi nafsu makan seseorang.  

PP Ketahanan Pangan No. 68 tahun 2002 

pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu cara 

penganekaragaman pangan adalah dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan 

prinsip gizi seimbang. Oleh karena itu sangat 

penting melakukan kampanye atau sosialisasi 

pentingnya penganekaragaman pangan non 

beras. 

 

4. Pola Pemilihan Pangan yang Dikonsumsi 

Siswa Sehari-hari 

Berdasarkan paparan data yang dikemukakan 

di atas, diketahui bahwa siswa dalam 

kesehariannya selain mengkonsumsi nasi 

sebanyak 2-3 kali sehari, mereka juga sering 

dan terbiasa untuk mengkonsumsi jenis pangan 

yang lain selain nasi dalam kesehariannya. 

Beberapa jenis makanan yang sering 

dikonsumsi adalah bakso, mie dan roti.  

Sedangkan alasan atau acuan yang menjadi 

dasar pemilihan jenis makanan tertentu yang 

dikonsumsi oleh siswa adalah karena kesukaan, 

rasa, harganya, terkenal atau lagi trend serta 

kandungan gizinya. 

Penelitian juga menemukan bahwa sebagian 

besar siswa tidaklah memiliki kemandirian 

dalam menentukan atau memilih jenis makanan 

yang dikonsumsinya sehari-hari. Pihak lain 

yang berperan besar dalam menentukan jenis 

makanan yang dikonsumsi siswa adalah Ibu, 

dan pembantu atau sejenisnya. Merekalah yang 

mempunyai peran dalam membentuk pola 

kogansumsi siswa terhadap pangan.  

Temuan di atas selaras dengan pendapat 

Children’s food consumption behavior model, 

yang dikemukakan Lund & Burk (1969), bahwa 

kebiasaan konsumsi anak tergantung adanya 

sikap, pengetahuan dan tiga motivasi utama 

terhadap pangan yaitu: kebutuhan biologis, 

kebutuhan psikologis, dan kebutuhan sosial, 

serta dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, dan 

sekolah. 

Pada umumnya penentuan jenis pangan yang 

dikonsumsi seseorang sangat tergantung pada 

beberapa faktor, di antaranya jenis tanaman 

penghasil bahan makanan pokok yang biasa 

ditanam di daerah tersebut serta tradisi yang 

diwariskan 

oleh budaya setempat. Perilaku konsumsi 

pangan masyarakat dilandasi oleh kebiasaan 

makan (food habit) yang tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan keluarga melalui 

proses sosialisasi. Kebiasaan makan tersebut 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan ekologi (ciri 

tanaman pangan, ternak dan ikan yang tersedia 

dan dapat dibudidayakan setempat), lingkungan 

budaya dan sistem ekonomi. 

Berkaitan dengan aspek psikologi pemilihan 

bahan pangan, Gibney dkk (2005) menjelaskan 

bahwa studi pemilihan makanan pada manusia 

melibatkan banyak interaksi kompleks yang 

mencakup berbagai bidang, mulai dari 

mekanisme biologis pengendalian selera makan, 

psikologi perilaku makan, nilai-nilai sosial dan 

budaya, hingga berbagai upaya kesehatan 

masyarakat dan komersial untuk mengubah 

asupan makanan pada populasi tertentu. 

Pemilihan makanan tampak jelas sebagai hasil 

akhir suatu proses pengambilan keputusan 

sebagai tujuan maupun sebagai suatu 

mekanisme atau proses. Berdasarkan tinjauan 

psikologi perilaku makan, ada beberapa atribut 

personal yang mempengaruhi individu dalam 

memilih bahan pangan, antara lain persepsi 

terhadap atribut sensorik (misalnya cita rasa dan 

tekstur), faktor psikologi (misalnya faktor 

emosi seperti mood dan faktor sikap) dan 

lingkungan sosial (misalnya norma budaya, 

pengiklanan, faktor ekonomi, dan ketersediaan 

produk pangan).  

Pemahaman proses pemilihan makanan di 

tingkat individu bersifat kompleks. Pengalaman 

dalam perjalanan hidup individu akan 

mempengaruhi faktor-faktor utama yang 

berpengaruh terhadap proses pemilihan 

makanan. Faktor tersebut mencakup idealisme, 

factor personal, sumber daya, konteks sosial 

dan konteks makanan. Selanjutnya pengaruh 

tersebut menginformasikan pengembangan 

berbagai sistem personal untuk memilih 

makanan menggunakan negosiasi nilai-nilai dan 

strategi perilaku. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapatlah disampaikan bahwa 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) pengetahuan siswa tentang ragam 

pangan yang bisa dikonsumsi rata-rata masuk 

dalam kategori rendah. Mereka belum 

mempunyai kerangka berpikir bahwa 

mengkonsumsi makanan itu agar badan dan 

pikirannya menjadi sehat; (2) pengetahuan 

siswa tentang jenis pangan yang memiliki 

kandungan gizi untuk dikonsumsi dapat 

dikategorikan cukup baik; (3) pengetahuan 

siswa tentang porsi makanan yang dikonsumsi 

setiap harinya diketahui bahwa bahwa mereka 

memiliki kebiasaan makan rata-rata sehari tiga 

(3) kali dengan porsi atau jumlah yang 

menurutnya rata-rata sedang untuk usia anak 

sekolah dasar; (4) siswa dalam kesehariannya 

selain mengkonsumsi nasi sebanyak 2-3 kali 

sehari, mereka juga sering dan terbiasa untuk 

mengkonsumsi jenis pangan yang lain selain 

nasi, yaitu bakso, mie dan roti; (5) alasan atau 

acuan yang menjadi dasar pemilihan jenis 

makanan tertentu yang dikonsumsi oleh siswa 

adalah karena kesukaan, rasa, harganya, 

terkenal atau lagi trend serta kandungan 

gizinya; dan (6) siswa tidak memiliki 

kemandirian dalam menentukan atau memilih 

jenis makanan yang dikonsumsinya sehari-hari. 

Pihak lain yang berperan besar dalam 

menentukan jenis makanan yang dikonsumsi 

siswa adalah Ibu, dan pembantu atau 

sejenisnya.  

 

SARAN 

Berdasarkan temuan penelitian diatas, 

disarankan: (1) perlunya peningkatan 

kecerdasan siswa akan pangan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah; (2) perlunya 

pengembangan media dan bahan ajar yang bisa 

berfungsi sebagai sumber belajar tentang 

pentingnya kecerdasan pangan bagi siswa 

sekolah dasar; (3) pentingnya pengembangan 

model pendidikan kecerdasan pangan bagi 

siswa sekolah dasar. 
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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH(ICM) 

UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS 

KELAS V DI SEKOLAH DASAR 
 

Sri Sugiharti 

Universitas Negeri Malang 

srisugiharti848@yahoo.co.id 

 
Abstrak: Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card Match (ICM) sangat 

membantu siswa di dalam mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V dengan 

materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan, 

dengan aktif dan menyenangkan. Model pembelajaran Index Card Match ICM 

diharapkan menambah khasanah pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPS 

di Sekolah Dasar. Sehingga pembelajaran materi Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan lebih bervariatif, bermakna, menantang dan 

menyenangkan. Langkah-langkah dalam pembelajaran yang menggunakan model 

Index Card Match (ICM)  (a) Pada kartu indeks yang terpisah, tulislah pertanyaan 

tentang apapun yang diajarkan di kelas. Buatlah kartu pertanyaan dengan jumlah 

yang sama dengan setengah jumlah siswa; (b) Pada kartu yang terpisah, tulislah 

jawaban atau masing-masing pertanyaan itu; (c) Campurkan dua kumpulan kartu itu 

dan kocoklah beberapa kali agar benar-benar tercampur aduk; (d) Berikan satu kartu 

untuk setiap siswa. Jelaskan bahwa ini merupakan latihan pencocokan. Sebagian 

siswa mendapatkan pertanyaan tinjauan dan sebagian lagi mendapatkan kartu 

jawabannya; (e) Perintahkan siswa untuk mencari kartu pasangan mereka. Bila sudah 

terbentuk pasangan, perintahkan siswa yang berpasangan itu untuk mencari tempat 

duduk bersama (katakan pada mereka untuk tidak mengungkapkan kepada pasangan 

lain apa yang ada di kartu mereka; (f) Bila pasangan yang cocok telah duduk 

bersama, guru memanggil siswa secara acak untuk membacakan soal tiap pasangan 

untuk memberikan kuis kepada siswa lain dengan membacakan pertanyaan mereka 

dan menantang siswa lain untuk memberikan jawabannya. Metode yang digunakan 

oleh pengajar serta fasilitas belajar, dengan metode pembelajaran ceramah, tanya 

jawab, pemberian tugas, diskusi dan model pembelajaran Index Card Match (ICM), 

media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Pembelajaran model Index Card 

Match (ICM)  pada pembelajaran IPS kelas 5 di SD diharapkan siswa lebih aktif, 

kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan serta dapat meningkatkan 

penguasaan materi dan hasil belajar IPS secara maksimal. 

 

Kata kunci: penerapan strategi pembelajaran Index Card Match (ICM),  

Kata kunci: aktivitas, hasil belajar, IPS SD 

 

PENDAHULUAN 

 

Pengertian IPS 

Ilmu sosial adalah ilmu yang terdiri atas 

disiplin-disiplin ilmu yang bertaraf akademis 

dan biasanya dipelajari ditingkat perguruan 

tinggi semakin lama semakin 

ilmiah.Berdasarkan batasan yang dikemukakan 

diatas Sumaatmaja (1984:7) memberi 

pengertian umum bahwa ilmu sosial adalah 

“bidang keilmuan yang mempelajari manusia 

dan masyarakat, mempelajari manusia sebagai 

anggota masyarakat”.Sedangkan menurut 

Permendiknas no 22 tahun 2006 mata pelajaran 

IPS mengkaji seperangkat peristiwa, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan ilmu 

sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta 

didik diarahkan untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Selain pendapat di atas Dimyati (1988:3) 

mengemukakan “Ilmu Pengetahuan Sosial 

adalah suatu program pendidikan yang 

menanamkan cara bersosialisasi dan 
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berhubungan dengan lingkungan disekitar 

manusia itu sendiri”. Sardjiyo (2007:1.26) 

memberi pengertian IPS adalah “bidang studi 

yang mempelajari, menelaah, menganalisi 

gejala, dan masalah sosial di masyarakat 

dengan meninjau dari berbagai aspek 

kehidupan atau satu perpaduan”.Sumantri 

(dalam Rochmadi, 2008:3) menarik 

kesimpulan tentang Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) adalah “perpaduan antara konsep-konsep 

ilmu sosial dengan konsep-konsep pendidikan 

dikaji secara sistematis, psikologis, dan 

fungsional sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik.Banks (dalam 

Rochmadi, 2008:4) menguraikan makna 

penekanan pendidikan demokrasi dalam 

pendidikan IPS adalah “membantu siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, 

sikap, dan nilai yang dibutuhkan untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan warga negara 

dalam masyarakat majemuk baik ditingkat 

lokal, nasional maupun internasional”. 
 

Fungsi dan Tujuan Pembelajaran IPS di SD 

Fungsi pendidikan IPS menurut 

Sumaatmadja (2007:1.11) adalah “membekali 

anak didik dengan pengetahuan sosial yang 

berguna, keterampilan sosial, dan intelektual 

dalam membina perhatian serta kepedulian 

sosialnya sebagai SDM Indonesia yang 

bertanggung jawab merealisasikan tujuan 

nasional”. Dengan kata lain anak diberikan 

bekal untuk kehidupan masyarakat.Sedangkan 

menurut Rochmadi (2008:8) “salah satu tujuan 

IPS yang ingin dikembangkan adalah 

membentuk siswa menjadi warga negara yang 

aktif dan demokratis”. 

Menurut Depdiknas (2008:162) Ilmu 

Pengetahuan Sosial bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (a) 

mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan; 

(b) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis , rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam 

kehidupan sosial; (c) membangun komitmen 

dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; (d) meningkatkan kemampuan 

bekerjasama dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik secara 

nasional maupun global. 

Tujuan pendidikan IPS menurut Rochmadi 

(2008:9) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

(a) pengertian(understanding) yang berkenaan 

dengan pemberian latar pengetahuan dan 

informasi tentang dunia dan kehidupan;  

(b) sikap dan nilai (attitudes and values), 

“dimensi rasa” (feeling) yang berkenaan 

dengan pemberian bekal mengenai dasar-dasar 

etika masyarakat yang nantinya akan menjadi 

orientasi nilai dirinya dalam kehidupannya 

didunia nyata. 

(c) Ketrampilan (skills), khususnya yang 

berkenaan dengan kemampuan dan ketrampilan 

IPS. 

NCSS (dalam Rochmadi, 2008:8) 

mengemukakan bahwa tujuan IPS adalah 

“membantu generasi muda dalam (1) 

mengembangkan kemampuan untuk menjadi 

manusia yang berpengetahuan, (2) 

mengembangkan kecerdasan dalam mengambil 

keputusan untuk kebaikan masyarakat, (3) 

menjadi warga masyarakat demokratis dalam 

suatu dunia yang saling memiliki 

ketergantungan”. 

Menurut Sardjiyo (2007:1.28)tujuan 

pendidikan IPS di SD adalah sebagai berikut: 

(a) membekali anak didik dengan pengetahuan 

sosial yang berguna bagi kehidupan kelak di 

masyarakat; (b) membekali anak didik dengan 

kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, 

dan menyusun alternatif pemecahan masalah 

sosial yang terjadi dalam kehidupan di 

masyarakat; (c) membekali anak didik dengan 

kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat dan berbagai bidang 

keilmuan serta bidang keahlian; (d) membekali 

anak didik dengan kesadaran, sikap mental 

yang positif dan keterampilan terhadap 

pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi 

bagian dari kehidupan tersebut; (e) membekali 

anak didik dengan kemampuan 

mengembangkan pengetahuan dan keilmuan 

IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Sedangkan menurut Rochmadi (2008:9) 

yang menjadi standar kompetensi lulusan untuk 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

agar peserta didik memiliki kemampuan: 
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memahami identitas diri dan keluarga, serta 

mewujudkan sikap saling menghormati dalam 

kemajemukan keluarga; (b) mendeskripsikan 

kedudukan dan peran anggota dalam keluarga 

dan lingkungan tetangga, serta kerja sama di 

antar keduanya; (c) memahami sejarah, 

kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa 

di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi; 

(d) mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi; (e) 

menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 

sejarah nasional, keragaman suku bangsa serta 

kegiatan ekonomi di Indonesia; (f) menghargai 

peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia; 

(g) memahami perkembangan wilayah 

Indonesia, keadaan sosial Negara di Asia 

Tenggara serta benua-benua; (h) mengenal 

gejala (peristiwa) alam yang terjadi di 

Indonesia dan Negara tetangga, serta dapat 

melakukan tindakan dalam menghadapi 

bencana alam; (i) memahami peranan 

Indonesia di era global. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pola 

pembelajaran IPS SD diharapkan bermula dari 

pengamatan kehidupan siswa sebagai makhluk 

sosial.Makhluk sosial mengharuskan untuk 

tahu tentang dirinya dan lingkungan sekitar. 

Dengan mengenal lingkungan dan diri 

sendiri maka siswa dapat menjadi lebih aktif 

dan dapat mengembangkan dirinya dan dapat 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, untuk 

itulah perlunya proses belajar mengajar IPS.  

 

Ruang Lingkup Pembelajaran IPS SD 

Ruang lingkup pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasarmenurut 

Depdiknas (2008:163) meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

(a) Manusia, Tempat, dan Lingkungan.  

(b) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan. 

(c) Sistem Sosial dan Budaya. 

(d) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

Sumaatmadja (2007:1.17) sebagai bidang 

pengetahuan, ruang lingkup IPS yaitu 

“kehidupan manusia dalam masyarakat atau 

manusia sebagai anggota masyarakat atau dapat 

juga dikatakan manusia dalam konteks sosial”.  

 

Pembelajaran IPS di SD 

            Sesuai dengan tujuan kelembagaan 

sekolah dasar, pengajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial tidak bersifat keilmuan melainkan 

bersifat pengetahuan, ini berarti bahwa yang 

diajarkan bukanlah teori-teori sosial atau ilmu-

ilmu sosial melainkan hal-hal yang berguna 

bagi diri dan kehidupan. Rochmadi (2008:5) 

menyatakan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial lebih bersifat pembekalan (pengetahuan, 

sikap, dan kemampuan) mengenai “seni 

kehidupan” yang diambil dari berbagai sumber 

Ilmu Sosial yakni sosial budaya, geografi, 

politik, hukum, ekonomi, sosiologi, dan 

sejarah. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan 

IPS yang tercantum dalam UU no 22 tahun 

2006 bahwa IPS bertujuan (a) mengajarkan 

konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, 

ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, 

pendagogis, dan psikologi; (b) 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

ketrampilan sosial; (c) membangun komitmen 

dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanuasian; (d) meningkatkan kemampuan 

bekerjasama dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik secara 

nasional maupun global. 

 Dalam pembelajaran IPS penerapan 

strategi pembelajaran memegang peranan 

penting, sebab strategi pembelajaran yang 

menarik dapat mempengaruhi minat dan hasil 

belajar siswa. Stategi yang menarik 

mengaktifkan kegiatan pembelajaran dan 

membuat siswa merasa senang. Penggunaan 

strategi pembelajaran Index Card 

Matchdianggap sesuai, mengingat strategi ini 

merupakan strategi permainan mencocokan 

kartu index yang membangun pengetahuan 

siswa dari materi yang sudah diajarkan. 

Strategi ini sesuai dengan materi IPS yang 

lebih banyak terdapat materi pengetahuan yang 

sangat luas dan merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang kehidupan 

masyarakat.Melalui Strategi pembelajaran 

Index Card Matchdiharapkan siswa dapat lebih 

mudah memahami konsep yang dipelajari. 
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Standar Kompetensi 

Adapun standar kompetensi dan kompetensi 

dasar  mata pelajaran IPS kelas V semester II 

adalah sebagai berikut: 
Tabel 1 Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar IPS Kelas V 
STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankaan 

kemerdekaan Indonesia 

Menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

 

Sumber: Depdiknas No. 22 tahun 2006 

 

PEMBAHASAN 

 

Strategi Pembelajaran Index Card Match 

(ICM) 

Istilah strategi sering digunakan dalam 

banyak konteks dengan makna yang tidak 

selalu sama. Secara umum strategi dapat 

diartikan sebagai rencana tindakan yang terdiri 

atas seperangkat langkah untuk memecahkan 

masalah atau untuk mencapai tujuan 

tertentu.Sedangkan menurut Rohani (2004:32) 

dalam konteks pengajaran “Strategi dapat 

diartikan suatu pola umum tindakan guru-

peseerta didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

telah digariskan”.Strategi merupakan salah satu 

faktor yang dapat mendukung berhasilnya 

suatu kegiatan pembelajaran, karena tujuan 

penggunaan strategi pembelajaran adalah 

pencapaian tujuan. Menurut Kemp (dalam 

Sanjaya, 2008:124) “strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 

efisien”. Sedangkan Sanjaya (2006:124) 

berpendapat “strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang (rangkaian kegiatan) yang didesain 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.  

Dengan demikian, strategi pembelajaran 

disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang dapat diukur keberhasilannya. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan 

perlu adanya penyusunan langkah-langkah 

pembelajaran yang sesuai dengan strategi yang 

diterapkan, dengan memanfaatkan media 

pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran digunakan untuk 

memperoleh keberhasilan dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal jika guru menggunakan strategi yang 

dapat mengaktifkan kegiatan pembelajaran. 

Salah satu strategi yang dapat mengaktifkan 

kegiatan pembelajaran adalah belajar aktif 

(active learning).  

Belajar aktif (active learning) “meliputi 

berbagai cara untuk membuat peserta didik 

aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang 

membangun kerja kelompok dan dalam waktu 

singkat mereka memikirkan materi yang akan 

disampaikan” (Silberman, 2007:xviii). Belajar 

aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, 

sehingga semua siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang memuaskan sesuai dengan 

karakteristik siswa. Di samping itu active 

learning juga dimaksudkan untuk menjaga 

perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses 

pembelajaran. Belajar aktif  membuat siswa 

merasa senang, bersemangat, dan penuh gairah. 

Siswa tidak hanya dudukdi tempat duduk 

mereka, bergerak leluasa, dan berfikir keras. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa active learning (belajar 

aktif) pada dasarnya suatu kegiatan belajar 

yang berusaha untuk membuat siswa aktif 

dalam pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, 

tidak menjadi hal yang membosankan bagi 

siswa. Mengoptimalkan semua potensi anak 

didik, sehingga semua anak didik dapat 

mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai 

dengan karakteristik pribadi yang mereka 

miliki. Dalam strategi ini juga setiap materi 

pelajaran harus dikaitkan dengan berbagai 

pengetahuan dan pengalaman yang ada 

sebelumnya dengan memberikan strategi ini 

pada anak didik dapat membantu ingatan 

(memory) mereka. 

Ada banyak strategi pelajaran yang dapat 

digunakan dalam menerapkan pembelajaran 

aktif di sekolah. Silberman (2006) 

mengemukakan 101 bentuk strategi yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran aktif. 

Kesemuanya dapat diterapkan dalam 
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pembelajaran di kelas sesuai dengan jenis 

materi dan tujuan yang diinginkan dapat 

dicapai oleh siswa. Salah satu bentuk strategi 

itu adalah Strategi pembelajaran Index Card 

Match (pencocokan kartu indeks).“Index Card 

Match (ICM)adalah salah satu teknik 

instruksional dari belajar aktif yang termasuk 

dalam berbagai reviewing strategi (strategi 

pengulangan)” (Silberman 2006:250). 

StrategiIndex Card Match (ICM) 

berhubungan dengan cara-cara untuk 

mengingat kembali apa yang telah mereka 

pelajari dan menguji pengetahuan serta 

kemampuan mereka saat ini dengan teknik 

mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban atau soal sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana 

menyenangkan. Biasanya guru dalam kegiatan 

belajar mengajar memberikan banyak 

informasi kepada siswa agar materi atau pun 

topik dalam program pembelajaran dapat 

terselesaikan tepat waktu, namun guru 

terkadang lupa bahwa tujuan pembelajaran 

bukan hanya materi yang selesai tepat waktu 

tetapi sejauh mana materi telah disampaikan 

dapat diingat oleh siswa.  

Karena itu dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan peninjauan ulang atau review 

untuk mengetahui apakah materi yang 

disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan Silberman 

(2006:249) 

“salah satu cara yang pasti untuk membuat 

pembelajaran tetap melekat dalam pikiran 

adalah dengan mengalokasikan waktu untuk 

meninjau kembali apa yang telah dipelajari”. 

Materi yang telah dibahas oleh siswa 

cenderung lima kali lebih melekat di dalam 

pikiran daripada materi yang tidak. Suprijono 

(2010:120) menggemukakan Index Card Match 

adalah mencari pasangan kartu yang cukup 

menyenangkan digunakan untuk mengulangi 

materi pembelajaran yang telah diberikan 

sebelumnya.Kurniawati (2009) juga 

mengatakan bahwa strategi pembelajaran Index 

Card Match merupakan suatu strategi yang 

cukup menyenangkan yang digunakan untuk 

mengulang materi yang telah diberikan 

sebelumnya. Materi baru pun tetap bisa 

diajarkan dengan strategi ini dengan catatan, 

siswa diberi tugas mempelajari topik yang akan 

diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika 

masuk kelas mereka sudah memiliki bekal 

pengetahuan. Berdasarkan pendapat di atas, 

strategi pembelajaran Index Card Match (ICM) 

merupakan strategi pembelajaran dengan 

teknik mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban atau soal yang menuntut siswa untuk 

bekerja sama atas apa yang dipelajari dengan 

cara yang menyenangkan dalam membantu 

siswa mengingat apa yang telah mereka 

pelajari. Siswa saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk menyelesaikan pertanyaan 

dan melemparkan pertanyaan kepada pasangan 

lain. Kegiatan belajar bersama ini dapat 

membantu memacu belajar aktif dan 

kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan 

kerjasama kelompok kecil yang 

memungkinkan untuk memperoleh pemahaman 

dan penguasaan materi. 

Dengan demikian strategi pembelajaran 

Index Card Match adalah suatu cara 

pembelajaran aktif yang dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar pada semua jenjang 

sekolah untuk meninjau ulang materi pelajaran 

dengan teknik mencari pasangan kartu indeks 

yang merupakan jawaban atau soal sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana menyenangkan. 

 

Langkah-Langkah Pembelajaran Index 

Card match 

Silberman (2006:250) mengemukakan 

langkah-langkah pembelajaran dengan Index 

Card Match ini adalah : 

(a) Pada kartu indeks yang terpisah, tulislah 

pertanyaan tentang apapun yang diajarkan di 

kelas. Buatlah kartu pertanyaan dengan jumlah 

yang sama dengan setengah jumlah siswa; (b) 

Pada kartu yang terpisah, tulislah jawaban atau 

masing-masing pertanyaan itu; (c) Campurkan 

dua kumpulan kartu itu dan kocoklah beberapa 

kali agar benar-benar tercampur aduk; (d) 

Berikan satu kartu untuk setiap siswa. Jelaskan 

bahwa ini merupakan latihan pencocokan. 

Sebagian siswa mendapatkan pertanyaan 

tinjauan dan sebagian lagi mendapatkan kartu 

jawabannya; (e) Perintahkan siswa untuk 

mencari kartu pasangan mereka. Bila sudah 

terbentuk pasangan, perintahkan siswa yang 
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berpasangan itu untuk mencari tempat duduk 

bersama (katakan pada mereka untuk tidak 

mengungkapkan kepada pasangan lain apa 

yang ada di kartu mereka; (f) Bila pasangan 

yang cocok telah duduk bersama, guru 

memanggil siswa secara acak untuk 

membacakan soal tiap pasangan untuk 

memberikan kuis kepada siswa lain dengan 

membacakan pertanyaan mereka dan 

menantang siswa lain untuk memberikan 

jawabannya. 

Sedangkan Suprijono (2010:210) 

memaparkan langkah-langkah pembelajaran 

Index Card Match sebagai berikut: 

(a)  Buatlah potongan-potongan kertas 

sebanyak jumlah siswa yang ada di dalam 

kelas; (b) Bagilah kertas-kertas tersebut 

menjadi dua bagian yang sama; (c) Pada 

separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi 

yang akan dibelajarkan. Setiap kertas berisi 

satu pertanyaan; (d) Pada separuh kertas yang 

lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat; (e) Kocoklah semua kertas 

sehingga akan tercampur antara soal dan 

jawaban; (f) Setiap siswa diberi satu kertas. 

Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang 

dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan 

mendapatkan soal dan separuh yang lain akan 

mendapatkan jawaban; (g) Mintalah kepada 

siswa untuk menemukan pasangan mereka. 

Jika ada yang sudah menemukan pasangan, 

mintalah kepada mereka untuk duduk 

berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak 

memberitahu materi yang mereka dapatkan 

kepada teman yang lain; (h) Setelah semua 

siswa menemukan pasangan dan duduk 

berdekatan, mintalah kepada setiap pasangan 

secara bergantian untuk membacakan soal yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-

temannya yang lain. Selanjutnya soal tersebut 

dijawab oleh pasangannya; (i) Akhir: proses ini 

dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. 

 

Kelebihan dan Kelemahan Strategi 

Pembelajaran Index Card Match (IMC) 

Handayani (25 April 2009) menyatakan 

bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan 

strategi pembelajaran Index Card Match. 

Kelebihan dari strategi pembelajaran Index 

Card Match yaitu: 

1) Menumbuhkan kegembiraan dalam 

kegitan belajar mengajar. 

2) Materi pelajaran yang disampaikan 

lebih menarik perhatian siswa. 

3) Mampu menciptakan suasana belajar 

yang aktif dan menyenangkan. 

4) Mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa mencapai taraf ketuntasan belajar. 

5) Penilaian dilakukan bersama pengamat 

dan pemain. 

 

Kelemahan strategi pembelajaran Index 

Card Match (IMC), yaitu: 

1) Membutuhkan waktu yang lama bagi 

siswa untuk menyelesaikan tugas dan  prestasi. 

2)   Guru harus meluangkan waktu yang 

lebih. 

3)   Lama untuk membuat persiapan. 

4)  Guru harus memiliki jiwa demokratis 

dan ketrampilan yang memadai dalam hal 

pengelolaan kelas. 

5) Menuntut sifat tertentu dari siswa atau 

kecenderungan untuk bekerja sama dalam 

menyelesaikan masalah. 

6) Suasana kelas menjadi “gaduh” 

sehingga dapat mengganggu kelas lain. 

 

KESIMPULAN 

 

Penerapan Strategi Pembelajaran Index 

Card Match (IMC) dalam Pembelajaran IPS 

Kelas V SD 

Dilihat dari aktivitas belajar siswa, siswa 

yang mendapat pelajaran dengan menggunakan 

Index Card Matchakan lebih aktif dan 

bergairah dalam belajar. Hal yang sama terjadi 

pada indikator bentuk pembelajaran, Index 

Card Match dalam penggunaannya 

menunjukkan interaksi banyak arah antara guru 

dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa 

dengan siswa dalam suasana kelas yang 

menyenangkan.Semua siswa harus siap untuk 

tampil karena dipilih secara acak oleh guru. 

Secara tidak langsung mereka akan berusaha 

untuk mengingat dengan baik materi yang telah 

diajarkan oleh guru. Hal ini akan 

mengakibatkan siswa akan belajar dengan aktif 

dan efektif.  

Apabila siswa yang menyelesaikan 

pertanyaan tidak dapat menyelesaikannya, 
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maka pasangan yang melempar pertanyaan 

bertanggung jawab untuk 

menyelesaikannya.Karena keterbatasan waktu 

maka ada kemungkinan tidak semua 

pertanyaan ditampilkan. Pertanyaan yang tidak 

ditampilkan dijadikan tugas rumah dan 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

Kemudian kegiatan akhir dari pertemuan ini 

adalah guru dan siswa membuat kesimpulan 

dari materi yang diperoleh. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa langkah pertama yang 

paling penting dalam menerapkan strategi 

belajar aktif tipe Index Card Match yaitu 

menyiapkan beberapa kartu yang sesuai dengan 

konsep materi yang akan dipelajari. Strategi 

pembelajaran ini juga bisa divariasikan seperti 

langkah-langkah yang telah diuraikan 

sebelumnya sehingga dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Index Card Match 

diharapkan hasil belajar akan meningkat. 

Silberman (2006:250) langkah-langkah 

pembelajaran dengan Index Card Match ini 

adalah: (a) Pada kartu indeks yang terpisah, 

tulislah pertanyaan tentang apapun yang 

diajarkan di kelas. Buatlah kartu pertanyaan 

dengan jumlah yang sama dengan setengah 

jumlah siswa; (b) Pada kartu yang terpisah, 

tulislah jawaban atau masing-masing 

pertanyaan itu; (c) Campurkan dua kumpulan 

kartu itu dan kocoklah beberapa kali agar 

benar-benar tercampur aduk; (d) Berikan satu 

kartu untuk setiap siswa. Jelaskan bahwa ini 

merupakan latihan pencocokan. Sebagian siswa 

mendapatkan pertanyaan tinjauan dan sebagian 

lagi mendapatkan kartu jawabannya; (e) 

Perintahkan siswa untuk mencari kartu 

pasangan mereka. Bila sudah terbentuk 

pasangan, perintahkan siswa yang berpasangan 

itu untuk mencari tempat duduk bersama 

(katakan pada mereka untuk tidak 

mengungkapkan kepada pasangan lain apa 

yang ada di kartu mereka; (f) Bila pasangan 

yang cocok telah duduk bersama, guru 

memanggil siswa secara acak untuk 

membacakan soal tiap pasangan untuk 

memberikan kuis kepada siswa lain dengan 

membacakan pertanyaan mereka dan 

menantang siswa lain untuk memberikan 

jawabannya.Strategi pembelajaran disesuaikan 

dengan materi IPS kelas V, media yang sesuai 

dengan materi dan metode pembelajaran, 

evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan 

waktu yang tersedia. 

 

Aktivitas Belajar 

Belajar bukan kegiatan menghafal suatu 

konsep, pengertian dari suatu materi 

pelajaran.Namun, pada hakikatnya belajar tidak 

terlepas dari melakukan suatu tindakan ataupun 

aksi yang menyebabkan terjadinya perubahan 

bagi orang yang melakukannya.Tidak ada 

belajar tanpa disertai aktivitas.Itulah sebabnya 

aktivitas merupakan prinsip yang sangat 

penting di dalam intraksi belajar 

mengajar.Sardiman (2009:95) mengatakan 

bahwa “pada prinsipnya belajar adalah berbuat, 

berbuat untuk mengubah tingkah laku”.Maka, 

tidak ada belajar tanpa disertai aktivitas.Itulah 

sebabnya aktivitas merupakan prinsip yang 

sangat penting di dalam interaksi belajar 

mengajar.Di sekolah seorang guru berperan 

sangat penting untuk dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa agar dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam 

kelas merupakan aktivitas menyampaikan 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Guru 

diharapkan mampu mengembangkan kapasitas 

belajar, kompetensi dasar dan potensi yang 

dimiliki siswa serta guru perlu menimbulkan 

aktivitas siswa dalam berpikir (psikis) maupun 

dalam berbuat (fisik). Pembelajaran yang 

dilakukan lebih berpusat pada siswa sehingga 

siswa aktif dalam proses pembelajaran.  

Menurut (Rohani, 2004:6) bahwa “belajar 

yang baik mesti melalui berbagai macam 

aktivitas, baik aktivitas fisik maupun 

psikis”.Dua aktivitas (fisik dan psikis) ini harus 

dipandang sebagai hubungan yang erat, maka 

pada saat siswa aktif jasmaninya, dengan 

sedirinya juga aktif jiwanya.Namun, siswa 

dikatakan aktif, apabila tidak melakukan 

penyimpangan dalam hal berbicara di luar 

pelajaran, memandang ke kiri ke kanan, 

mengganggu teman, mencari perhatian, 

mengerjakan tugas lain, ke luar masuk 

kelas.Menurut Sardiman (2010:100) aktivitas 

belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik 
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maupun mental.Dalam kegiatan belajar ke dua 

aktivitas ini harus saling terkait”. 

Diedrich (dalam Sardiman, 2009:101) 

menyimpulkan terdapat 177 macam kegiatan 

siswa yang meliputi aktivitas jasmani dan 

aktivitas jiwa, antara lain dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

1) Visual activities, yaitu membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain; 2) Oral 

activities, yaitu menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi; 3) Listening activities, sebagai 

contoh mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato; 4) Writing activities, 

yaitu menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin; 5) Drawing activities, misalnya : 

menggambar, membuat grafik, peta, diagram; 

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya 

antara lain: melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak; 7) Mental activities, 

sebagai contoh misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan; 8) 

Emotional activities, seperti misalnya: menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup. 

Klasifikasi di atas menunjukkan bahwa 

aktivitas yang terjadi dalam pembelajaran 

cukup kompleks. Jika hal ini dapat dilakukan 

dalam pembelajaran di sekolah, maka proses 

belajar mengajar tidak akan membosankan dan 

akan menjadi pusat aktivitas belajar yang 

maksimal. Dalam proses pembelajaran IPS, 

sangat diperlukan aktivitas siswa yang aktif 

karena mata pelajaran IPS bukan mata 

pelajaran yang hanya sekedar menghapal 

pengertian dan konsep-konsep, namun lebih 

pada pemahaman konsep dan pengetahuan. 

Selama ini aktivitas yang dominan dilakukan 

siswa terbatas pada mendengarkan, mencatat, 

dan menjawab pertanyaan bila guru 

memberikan pertanyaan. 

Untuk lebih meningkatkan pemahaman 

siswa dalam belajar IPS maka aktivitas siswa 

pun harus lebih ditingkatkan, bukan hanya 

sekedar mendengar, mencatat dan menghafal, 

sehingga dengan peningkatan aktivitas belajar 

IPS akan tercapai tujuan belajar yaitu 

perubahan yang diharapkan dalam diri siswa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang 

melibatkan unsur fisik (jasmani) dan psikis 

(mental) di dalam proses belajar mengajar IPS 

diantaranya aktivitas bertanya, kerjasama, 

keberanian, dan keaktifan mencari pasangan 

kartu.   

 

Hasil Belajar 

Banyak para ahli pendidikan yang 

mengemukakan pengertian hasil belajar yang 

berbeda-beda, diantaranya menurut Dimyati 

(2006:20), hasil belajar merupakan suatu 

puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut 

terjadi terutama berkat evaluasi guru.Hasil 

belajar dapat berupa dampak pengajaran dan 

dampak pengiring.Kedua dampak tersebut 

bermanfaat bagi guru dan siswa.Hasil-hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, 

abilitas, dan ketrampilan.Hasil-hasil belajar 

diterima oleh murid apabila memberi kepuasan 

pada kebutuhannya dan berguna serta 

bermakna baginya. Hasil-hasil belajar 

dilengkapi dengan jalan serangkaian 

pengalaman-pengalaman yang dapat 

dipersamakan dan dengan pertimbangan yang 

baik (Hamalik, 2008:31) 

Dengan berakhirnya suatu proses belajar, 

maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar 

(Dimyati, 2006:3).Guru perlu mengenal hasil 

belajar dan kemajuan belajar siswa yang telah 

diperoleh sebelumnya, misalnya dari sekolah 

lain, sebelum memasuki sekolahnya sekarang 

(Hamalik, 2008:103). 

Menurut Sardiman (2010: 28) hasil belajar 

itu meliputi: (a) hal mengenai keilmuan dan 

pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif); (b) 

hal mengenai personal, kepribadian atau sikap 

(afektif); (c) hal mengenai kelakuan, 

ketrampilan, atau penampilan (psikomotorik). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu : 

a. Faktor Internal 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar 

ini lebih ditekankan pada faktor dari dalam 
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individu yang belajar. Adapun faktor yang 

mempengaruhi kegiatan tersebut adalah 

faktor psikologis, antara lain yaitu: motivasi, 

perhatian, pengamatan, tanggapan dan lain 

sebagainya. 

b. Faktor Eksternal (dari luar individu yang 

belajar) 

Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan 

adanya sistem lingkungan belajar yang 

kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan 

faktor dari luar siswa. Adapun faktor yang 

mempengaruhi adalah mendapatkan 

pengetahuan, penanaman konsep dan 

keterampilan, dan pembentukan sikap. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang 

diperoleh seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar, baik dalam ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Setelah proses 

pengukuran hasil yang diperoleh dinyatakan 

dengan angka, simbol maupun kalimat. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) tingkat status 

sosial ekonomi; (2) kecenderungan pola asuh orang tua terhadap anak; dan (3) 

kecenderungan pola asuh orang tua terhadap anak ditinjau dari status sosial 

ekonomi. Populasi penelitian ini adalah orang tua dari anak usia sekolah —9 

sampai 13 tahun— yang duduk di kelas IV, V, dan VI Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Kotamadya Malang. Sampel penelitian ditentukan melalui teknik 

simple random sampling, dengan jumlah anggota sampel sebanyak 263 orang 

siswa.Data tentang pola asuh orang tua dan status sosial ekonomi diperoleh 

dari pengukuran terhadap orang tua (responden) dengan menggunakan 

angket.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan statistik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat status sosial ekonomi responden 

cenderung merata pada kualifikasi tinggi (37,9%), menengah (29,3%), dan 

rendah (33,1%). Pola asuh orang tua terhadap anak sebagian besar (77,2%) 

cenderung ke arah demokratis, sedangkan kecenderungan pola asuh ditinjau 

dari status sosial ekonomi yaitu cenderung demokratis pada semua tingkatan 

(tinggi, menengah, dan rendah).  

 

Kata kunci: Satus sosial ekonomi, pola asuh orang tua 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keluarga sebagai lingkungan utama dan 

pertama yang dikenal individu pada umumnya, 

sekaligus merupakan salah satu bentuk 

lingkungan tempat individu tumbuh dan 

berkembang. Dengan kata lain, keluarga 

merupakan tempat seseorang belajar dan 

menyatakan diri sebagai makhluk sosial.Oleh 

karena itu, lingkungan keluarga memiliki 

peluang paling besar dalam menciptakan 

kondisi yang diharapkan untuk menumbuh-kan 

kreativitas.Pribadi dan Subowo (1981), 

mengungkapkan bahwa keluarga merupakan 

lingkungan pertama yang tugasnya meletak-kan 

dasar perkembangan anak. Di dalam keluarga, 

potensi dari setiap individu dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik jika dibina sejak usia 

dini, yakni sejak usia balita dan kanak-kanak. 

Hal ini senada dengan pendapat Murpratomo 

(1991), yang mengatakan bahwa membangun 

manusia seutuhnya harus dimulai sejak dini dan 

seawal mungkin, yakni sejak manusia itu masih 

dalam kandungan dan usia kanak-kanak. Orang 

yang paling bertanggung jawab atas pendidikan 

anak-anaknya di dalam keluarga adalah orang 

tua, yaitu ayah dan ibu.Orang tua yang 

bijaksana akan memberikan perlindungan yang 

sesuai dengan kebutuhan anak dan 

mengarahkan tahap demi tahap dari tugas 

perkembangan yang harus diselesaikan anak.  

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan 

anak oleh orang tua, dapat tercermin dari pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap 

anaknya. mengasuh anak bukan saja 

mempunyai arti merawat dan memenuhi 

kebutuhan anak, akan tetapi mempersiapkan 

anak untuk hidup bermasyarakat.Proses 

pengasuhan ini dilakukan orang tua baik secara 

disadari maupun tidak, serta diungkapkan 

melalui pernyataan-pernyataan verbal dan 

nonverbal.  

Dengan demikian anak yang mendapatkan 

pembinaan sejak dini melalui pola asuh yang 

sesuai, diharapkan kelak tidak hanya akan 

menjadi konsumen pengetahuan saja, akan 
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tetapi mampu menghasilkan pengetahuan baru, 

dan tidak hanya menjadi pencari pekerjaan, tapi 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. 

Orang tua merupakan bagian dari keluarga 

dan masyarakat serta pendukung kebudayaan 

dan adat istiadat, yang akanmeneruskannya 

pada generasi berikutnya. Dengan adanya 

berbagai macam kebudayaan, maka pola asuh 

anak akan berbeda pula antara keluarga yang 

satu dengan keluarga lainnya, dan antara 

masyarakat yang satu dengan lainnya. 

Demikian pula dengan kondisi status sosial 

ekonomi yang berbeda pada setiap keluarga, 

diduga akan turut memberikan warna pada pola 

asuh yang diterapkan orang tua mengingat 

adanya perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan 

terhadap anak. 

Dengan demikian kecenderungan pola asuh 

yang diterapkan orang tua terhadap anak diduga 

ada kaitannya dengan kondisi status sosial 

ekoniomi, walaupun tujuannya sama yaitu 

mempersiapkan anak agar kelak mendapat 

kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. 

Berdasarkan paparan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan status sosial ekonomi 

keluarga. 

2. Mendeskripsikan kecenderungan pola asuh 

orang tua (permisif, demokratis, atau 

otoriter). 

3. Mendeskripsikan kecenderungan pola asuh 

orang tua (permisif, demokratis, atau 

otoriter) ditinjau dari status sosial ekonomi 

keluarga. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Mengacu pada tujuan dan masalah yang 

diteliti, maka penelitian dikategorikan 

sebagai penelitian ex-post facto, dengan 

rancangan deskriptif kuantitatif 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam  penelitian ini adalah orang 

tua siswa kelas IV, V, dan VI Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Kotamadia Malang sebanyak 

771 orang. Adapun yang dijadikan sebagai 

sampel sebanyak 257 orang. 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik kuesioner dengan alat pengumpul data 

berupa angket tertutup. 

 

Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan analisis 

statistik deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif.Data yang diperoleh dari setiap 

ubahan dideskripsikan melalui distribusi 

frekuensi dengan melihat harga rerata, 

simpangan baku, modus, median, rentang, 

serta nilai minimum dan nilai maksimum. 

Tabel distribusi frekuensi dibuat dengan 

terlebih dahulu menentukan kelas interval. 

Banyaknya kelas interval yang ditentukan 

berpedoman pada aturan Sturges, formulanya 

yaitu: banyak kelas = 1+ (3,3) log n (Sudjana, 

1992). 

Setelah banyaknya  kelas  interval  

diketahui,  maka untuk melihat kecenderungan 

hasil pengukuran pada ubahan Status Sosial 

Ekonomi dan pola asuh orang tua dilakukan 

dengan terlebih dahulu menentukan   rerata 

ideal sebagai norma pembanding. Norma 

pembanding masing-masing dibedakan 

menjadi tiga  kategori. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Status Sosial Ekonomi Keluarga 

Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh 

sekor rerata sebesar 26,274, simpangan baku 

9,35, modus 38, dan median 28. Hasil 

perhitungan selengkapnya disajikan pada Tabel 

1, dan ditampilkan dalam bentuk histogram 

pada Gambar 1. 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi SekorUbahan Status 

Sosial Ekonomi 

No. Sekor 

Interval 

Frekuensi 

Absolut Relatif (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8-12 

13-17 

18-22 

23-27 

28-32 

33-37 

38-42 

36 

16 

33 

44 

62 

35 

37 

13,69 

6,08 

12,55 

16,73 

23,57 

13,31 

14,07 

Jumlah 263 100 
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Gambar 2. Histogram Sekor Ubahan Status 

Sosial Ekonomi 

 

Kecenderungan hasil pengukuran, diketahui 

dari rerata ideal sebagai kriteria andingan yang 

mengacu pada model penilaian dengan rentang 

1 sampai dengan 8.Penentuan kategori 

kelompok nilai yaitu: lebih besar dari 30 

termasuk tinggi, 23 sampai dengan 30 

menengah, dan kurang dari 23 termasuk rendah. 

Hasil perhitungan yang menunjukkan 

kualifikasi Status Sosial Ekonomi, ditampilkan 

dalam Tabel 2. 
Tabel 2 Kualifikasi Status Sosial Ekonomi 

Kelas Interval Kategori n % 

> 30 

 

 

 

 

Tinggi 99 37,6 

23-30 Menengah 

 

77 29,3 

< 23 Rendah 87 33,1 

Jumlah 263 100 

 

Berdasarkan kategori pada Tabel 2 dapat 

dinyatakan bahwa tingkat Status Sosial 

Ekonomiorang tua, sebagian besar berada pada 

tingkat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat 

SSE yang tergolong tinggi sebesar 37,6%, 

rendah 33,1% , dan menengah 29,3%.Penentuan 

kelas sosial ekonomi tersebut diukur dari 

penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan 

orangtua. 

 

B. Kecenderungan Pola Asuh Orang Tua 

terhadap Anak 

Hasil analisis data tentang  pola asuh orang 

tua dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 2 

berikut: 

 

 

 

 

 
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Sekor Ubahan Pola 

Asuh Orang Tua 

 
No 

 

 

Sekor Interval 

 

 

F r e k u e n s i  

Absolut Relatif(%) 

1 115-128 46 17,49 

2 129 - 142 13 4,94 

3 143 - 156 34 12,93 

4 157-170 73 27,76 

5 171 - 184 15 5,70 

6 185-198 54 20,54 

7 199-212 15 5,70 

8 213-226 13 4,94 

Jumlah 263 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Histogram Sekor Ubahan Pola Asuh 

Orang Tua 

 
Kecenderungan hasil pengukuran, diketahui dari 

rerata ideal sebagai kriteriabandingan yang mengacu 

pada model penilaian dengan rentang 58sampai 

dengan 290.Penentuan kategori kelompok yaitu: 

lebih besar dari 213 termasuk cenderung permisif, 

135sampai dengan 213cenderung demokratis, dan 

kurang dari 135cenderung otoriter. 

Hasil perhitungan yang menunjukkan kualifikasi 

kecenderungan pola asuh orang tua, disajikan dalam 

Tabel 4. 

 

Tabel 4 Kualifikasi Kecenderungan Pola Asuh 

Orang Tua 
Kelas Interval Kategori n % 

>213 

135-213 

<135 

Permisif 

Demokratis 

Otoriter 

10 

203 

50 

3,8 

77,2 

19 

Jumlah 263 100 

Kelas Interval 

1   2   3    4   56     7 

Kelas Interval 
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Berdasarkan pengkategorian di atas dapat 

dinyatakan bahwa pola asuh orang tua dari murid 

kelas IV, V, dan VIMIN Kotamadya Malang 

cenderung demokratis. Hal ini ditunjukkan oleh 

sebagian besar (77,20%) dari responden, pola asuh 

orang tuanya cenderung demokratis. Selebihnya, 

19% cenderung otoriter, dan 3,80% cenderung 

permisif. 

 

C. Kecenderungan Pola Asuh Orang Tua 

Ditinjau Dari Status Sosial Ekonomi 

Keluarga. 

Hasil analisis data tentang  pola asuh orang 

tuaditinjau dari status sosial ekonomi, dapat 

dilihat pada Tabel 5 berikut: 
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Sekor Ubahan Pola 

Asuh Orang Tua Ditinjau dari Status Sosial 

Ekonomi 
SSE 

Pola Asuh 
Tinggi Menengah Rendah Jumlah 

Permisif 0 

0% 

8 

3% 

2 

0,8% 

10 

3,8% 

Demokratis 93 

35,4% 

64 

24,3% 

46 

17,5% 

203 

77,2% 

Otoriter 6 

2,3% 

5 

1,9% 

39 

14,8% 

50 

19% 

Jumlah 99 

37,7% 

77 

29,2% 

87 

33,1% 

263 

100% 

 

Tabulasi silang pada Tabel 5 menggambar-

kan bahwa kecenderungan pola asuh orang tua 

ditinjau dari tingkat Status Sosial Ekonomi. 

Pada umumnya (77,2%) pola asuh orang 

tuacenderung ke arah demokratis, sedangkan 

Sosial Ekonomi-nya sebagian besar (37,7%) 

berada pada kategori tinggi. 

Secara lebih rinci data tersebut menunjukkan 

bahwa pola asuh orang tua yang cenderung 

permisif, tidak ada (0%) yang berada pada 

Sosial Ekonomi tingkat tinggi, sebanyak 3,0% 

berada pada tingkat Sosial Ekonomi menengah, 

dan 0,8% rendah. Pola asuh orang tua yang 

cenderung demokratis sebanyak 35,4% berada 

pada tingkat Sosial Ekonomitinggi, 24,3% yang 

tingkat Sosial Ekonomi-nya menengah, dan 

17,5% Sosial Ekonomi rendah. Pola asuh orang 

tua yang cenderung otoriter 2,3% berada pada 

tingkat Sosial Ekonomi tinggi, 1,9% Sosial 

Ekonomi menengah, dan 14,8% berada pada 

tingkat Sosial Ekonomi rendah. 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Temuan secara empirik di atas didukung 

olehteori yang mengungkapkan bahwa pola 

asuh orang tua yang demokratis dicirikan 

dengan adanya persamaan hak dan kewajiban 

antara orang tua dengan anak (Dantes, 1992). 

Pada keluarga yang demokratis, kepemimpinan 

orang tua memberikan pengaruh positif 

terhadap perkembangan anak. Anak yang 

dibesarkan dalam keluarga yang demokratis 

akan menunjukkan sifat mandiri, kreatif, 

memiliki keyakinan diri yang tinggi dalam 

menyelesaikan setiap pekerjaan atau masalah. 

Menurut Ferguson dan Alpen (dalam Prayitno, 

1993), dalam segi hubungan sosial anak akan 

menunjukkan keterbukaan terhadap orang lain 

khususnya teman sebaya. 

Di lain pihak, status sosial ekonomi —

tingkat pendidikan,pekerjaan, dan besarnya 

penghasilan— turut mewarnai pola asuh yang 

diterapkanorang tua. Makin tinggi pendidikan 

orang tua, makin luas pengetahuan danwawasan 

berpikir yang diperolehnya, sehingga mereka 

akan menerapkan polaasuh sesuai dengan 

kebutuhan anak. 

Demikian pula dalam hal pekerjaan dan 

penghasilan, makin tinggi statuspekerjaan 

seseorang, akan makin tinggi penghasilan yang 

diperoleh. Tingginya penghasilan orang tua 

akan berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan anak, karena orang tua mempunyai 

kecukupan materi untuk memenuhi semua 

kebutuhan anak baik berupa makanan, pakaian, 

maupun sarana belajar dan bermain. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tingkat status 

sosial ekonomi turut memberikan corak 

terhadap penerapan pola asuh orang tua. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data, maka 

kesimpulan penelitian ini adalah:  

1. Status sosial ekonomi orang tua cenderung 

merata pada kualifikasi tinggi, menengah, 

dan rendah. 

2. Pola asuh orang tua dari murid kelas IV, V, 

dan VI MIN Kotamadia Malang, pada 

umumnya (77,2%) cenderung ke arah 

demokratis. 
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3. Pola asuh orang tua ditinjau dari status 

sosial ekonomi (SSE) pada umumnya 

cenderung demokratis yaitu. (a) orang tua 

dari golongan SSE tinggi (37,7%), yang 

pola asuhnya cenderung demokratis sebesar 

35,4%, cenderung otoriter 2,3%, dan tidak 

ada (0%) yang pola asuhnya cenderung 

permisif; (b) orang tua dari golongan SSE 

menengah (29,2%), yang pola asuhnya 

cenderung demokratis sebesar 24,3%, 

cenderung permisif 3%, dan cenderung 

otoriter 1,9%; (c) orang tua dari golongan 

SSE rendah (33,1%), yang pola asuhnya 

cenderung demokratis sebesar 17,5%, 

cenderung otoriter 14,8%, dan cenderung 

permisif 0,8%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar (77,2%) 

pola asuh orang tua cenderung ke arah 

demokratis, baik dari SSE yang tergolong 

tinggi, menengah, maupun rendah. 

 

SARAN 

Bagi para orang tua, mengingat potensi anak 

perlu dipupuk dan dikembangkan, maka para 

orang tua sebagai orang yang paling 

bertanggung jawab terhadap pendidikan anak 

hendaknya faktor ekonomi tidak dijadikan 

alasanuntuk menerapkan pola asuh yang sesuai 

dengan kebutuhan anak.Di satu sisi anak perlu 

diawasi dan diamati kegiatannya (otoriter), di 

sisi lain diberi kebebasan yang seluas-luasnya 

untuk mengungkapkan ide/gagasan, dan 

menyibukkan diri secara kreatif (permisif), 

tetapi yang tidak kalah penting adalah bersikap 

demokratisyakni orang tua memberikan 

peraturan yang luwes serta memberikan 

penjelasan bagi peraturan dan perilaku yang 

diharapkan dari anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 
Dantes, Nyoman. (1992). Pola Asuhan dalam 

Hubungannya Dengan Pendidikan Nilai Di 

Lingkungan Keluarga: Suatu Analisis 

Makropedagogik.Orasi Ilmiah. Denpasar: 

Universitas Udayana. 

Murpratomo.1991. Perkembangan Anak Umur 

7-12 Bulan.Seri BKB. Jakarta: Kantor 

Menteri. Urusan Peranan Wanita. 

BKKBN.dan UNICEF. 

Prayitno, E. 1993.Psikologi 

Perkembangan.Jakarta: P2TK Dirjen 

Dikti Depdikbud. 

Pribadi dan Subowo. 1981. Menuju Keluarga 

Bijaksana.Bandung: Yayasan Sekolah 

Istri Bijaksana. 

Sudjana. 1992. Metoda Statistika. Edisi Ke 5. 

Bandung: Tarsito 



Seminar Nasional P3JK 2015 

137 
 

PENGARUH LAMA PERENDAMAN  

DALAM LARUTAN AIR KAPUR Ca(OH)2 

 TERHADAP WARNA DAN KANDUNGAN BETASIANIN  

MANISAN KERING KULIT BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus) 

 

Lailatul Astutin; Lismi Animatul Chisbiyah*
 

Jurusan Teknologi Industri 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama perendaman 

dalam larutan air kapur  Ca(OH)2, yaitu selama ½ jam, 1 jam dan 1½ jam terhadap 

warna dan kandungan betasianin manisan kering kulit buah naga merah. Uji warna 

menggunakan Color Reader, uji kandungan betasianin menggunakan HPLC. Data 

hasil uji warna dan uji kandungan betasianin dianalisis menggunakan ANOVA dan 

dilanjutkan dengan uji LSD (Least Significant Difference). Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa parameter warna L*, a*, b* paling baik terdapat pada 

perendaman dalam  larutan air kapur selama 1½ jam dengan hasil: intensitas 

kecerahan (L*33,95%), intensitas warna merah (a*25,30%), intensitas warna kuning 

(b*6,7%). Kandungan betasianin paling tinggi terdapat pada perlakuan perendaman 

dalam  larutan air kapur selama 1½ jam yaitu 0,78 mg/100 g.  

 
Kata Kunci: kulit buah naga merah, manisan kering, lama perendaman 

 

PENDAHULUAN  

 

Buah naga merah termasuk famili kaktus 

yang buahnya berbentuk lonjong, kulit 

berwarna merah, berdaging merah, dan berbiji 

kecil-kecil mirip biji wijen. Berat rata-rata buah 

naga merah sekitar 400 gram (Subagja, 

2013:53). Menurut para ahli gizi, buah naga 

berdaging merah lebih berkhasiat karena 

kandungan nutrisi dan vitaminnya lebih lengkap 

daripada yang berdaging putih. Buah naga 

merah memiliki kandungan antioksidan yang 

lebih tinggi dibanding buah naga daging putih 

(Ide, 2009:49). Buah naga merah berkhasiat 

untuk mencegah kanker, diabetes, menetralisir 

racun, mengurangi kolesterol, dan menurunkan 

tekanan darah tinggi. Nutrisi yang terkandung  

pada buah naga antara lain serat, karoten, zat 

besi, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C dan 

kalsium. Kandungan kalsium buah naga merah 

sebesar 24,69 mg/100 g. 

Kulit buah naga merah memiliki warna 

merah keunguan dan rasa sedikit lebih manis 

daripada buah naga putih. Kulit buah naga 

memiliki ketebalan sekitar 1- 4 mm (Subagja, 

2013:53). Kulit buah naga merah mempunyai 

berat 30% - 35% dari berat buah (Wahyuni, 

2010:2). Kandungan gizi dalam kulit buah naga 

merah sangat bermanfaat bagi kesehatan namun 

pada kenyataannya selama ini belum 

dimanfaatkan secara baik. Kulit buah naga 

merah mengandung antioksidan yang baik bagi 

tubuh. Menurut Wux dkk (dalam Wisea, 

2013:14) warna merah pada kulit buah naga 

merah berasal dari pigmen betasianin dan 

sebagai sumber antioksidan yang baik. 

Kandungan betasianin pada kulit buah naga 

merah adalah 150,46 ± 2,19 mg/100 g. 

Aktivitas antioksidan pada kulit buah naga 

merah lebih tinggi dibandingkan yang terdapat 

pada daging buahnya, sehingga berpotensi 

untuk dikembangkan menjadi sumber 

antioksidan alami. Betasianin merupakan zat 

warna yang berperan memberikan warna merah 

dan merupakan golongan betalain yang 

berpotensi menjadi pewarna alami untuk 

pangan dan dapat dijadikan alternatif pengganti 

pewarna sintetik yang lebih aman bagi 

kesehatan (Sutopo, 2012:2). 

Perkembangan kuliner saat ini  semakin 

inovatif dan variatif, salah satunya dengan 

memanfaatkan limbah kulit buah menjadi 

kudapan, masakan ataupun makanan ringan 

seperti: manisan kering atau basah, selai, teh,  

jelly dan dodol. Jenis kulit buah yang sudah 

diolah menjadi minuman atau obat dan 

mailto:lismi.chisbiyah@um.ac.id
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makanan yaitu kulit buah mangga, kulit buah 

manggis, kulit buah jeruk, dan kulit buah 

semangka. Kulit buah yang masih kurang 

pemanfaatannya salah satunya adalah  kulit 

buah naga merah.  

Khasiat buah naga merah ditemukan pada 

bagian kulit maka dapat digunakan sebagai 

bahan makanan (Wahyuni, 2010:14). Kulit buah 

naga merah (Hylocereus polyrhizus) dapat 

diaplikasikan sebagai bahan makanan untuk 

meningkatkan nilai ekonomi bahan dan produk. 

Kulit buah naga merah mudah didapat dan 

diolah karena memiliki tekstur kulit yang lunak 

sehingga mudah dipotong dan tidak 

memerlukan waktu proses  yang lama. Namun 

tekstur yang lunak mengakibatkan  kulit buah 

naga merah menjadi mudah busuk atau 

mengering apabila salah dalam proses 

penyimpanannya.  

Berdasarkan uraian tentang kelebihan dan 

kekurangan dari kulit buah naga merah, 

pengolahan yang mungkin dilakukan untuk 

menganekaragamkan olahan dan 

memperpanjang masa simpan kulit buah naga 

merah adalah diolah menjadi manisan. . 

Terdapat dua jenis olahan manisan, yaitu 

manisan kering dan manisan basah. Manisan 

lebih banyak berasal dari buah diawetkan 

dengan pemberian kadar gula yang tinggi. 

Penambahan gula bertujuan untuk memberikan 

rasa manis sekaligus mencegah tumbuhnya 

mikroorganisme seperti jamur. Mikroorganisme 

ini yang mempercepat terjadinya perubahan 

warna, tekstur, cita rasa, dan pembusukan pada 

kulit buah maupun buahnya.  

Manisan basah diperoleh setelah penirisan 

buah dalam larutan gula. Larutan gula yang 

digunakan untuk membuat manisan basah 

minimal konsentrasi 40%  yang didapat dengan 

melarutkan 400 gram gula dalam 1 liter air. 

Manisan basah memiliki kandungan air yang 

lebih banyak daripada manisan kering. Daya 

awet manisan basah lebih rendah daripada 

manisan kering. Namun penampilan manisan 

basah lebih menarik dibandingkan dengan 

manisan kering. 

Manisan kering diperoleh setelah penirisan 

buah dari larutan gula, kemudian dijemur 

sampai kering di bawah sinar matahari atau 

dikeringkan dengan mesin pengering. Manisan 

kering memiliki daya awet lebih tinggi daripada 

manisan basah (Fatah dan Bachtiar, 2004:9-10). 

Manisan kering sering dimanfaatkan sebagai 

makanan selingan, namun juga bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan pengisi atau 

penghias roti, cake dan kue kering seperti 

halnya kismis dan sukade yang juga merupakan 

jenis manisan kering. 

Kulit buah naga memiliki karakteristik yang 

memungkinkan untuk diolah menjadi manisan. 

Masalah yang mungkin timbul pada pengolahan 

kulit buah naga merah menjadi manisan adalah 

karakteristik kulit buah naga yang lunak 

(Sutopo, 2012:2). Usaha yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

melakukan perendaman dalam larutan air kapur 

yang bersifat alkalis. Perendaman diharapkan 

mampu memperbaiki tekstur bahan makanan. 

Selain itu, penggunaan air kapur dalam proses 

pengolahan bahan makanan membuat produk 

manisan mempunyai konsistensi yang kokoh 

sehingga tidak mudah hancur saat proses 

pemasakan (Prayitno, 2002:13). Kapur sering 

digunakan dalam proses pengolahan makanan, 

khususnya perendaman. Kapur yang biasanya 

digunakan berbentuk susu kapur, yang 

mengandung kapur mati yang tersuspensi dalam 

air. Kapur ini bersifat mengikat CO2 dan air 

(higroskopis) sehingga membentuk Ca(OH)2.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan 

yang sudah dipaparkan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengolah kulit buah naga merah menjadi 

manisan kering dan menganalisis mutu manisan 

kering yang dihasilkan dengan menguji 

pengaruh lama waktu perendaman dalam 

larutan air kapur  Ca(OH)2  yang berbeda.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian yang dilakukan merupakan 

penelitian eksperimen. Rancangan penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Perlakuan dalam penelitian ini adalah 

perbedaan lama perendaman dalam larutan air 

kapur Ca(OH)2, yaitu ½ jam, 1 jam dan 1½ jam 

dengan dua kali pengulangan. Penelitian ini 

meliputi uji warna dan uji kandungan 

betasianin.  

Bahan dalam pembuatan manisan kering 

kulit buah naga merah adalah kulit buah naga 

merah, gula pasir, kapur sirih dan air. Alat 

untuk analisis fisik dan kimia terdiri dari color 

reader yang digunakan untuk menganalisis 

warna, sedangkan  analisis betasianin 
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menggunakan HPLC. Data hasil penelitian uji 

warna dan uji kandungan betasianin dianalisis 

secara statistik menggunakan ANOVA. Apabila 

terdapat perbedaan pada perlakuan tersebut 

dilanjutkan uji LSD (Least Significant 

Difference). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Warna adalah satu parameter yang dapat 

menentukan mutu produk. Warna manisan 

kering kulit buah naga merah dinyatakan 

dengan notasi Hunter menggunakan parameter 

L, a*, dan b*. Hasil uji warna manisan kering 

kulit buah naga merah meliputi intensitas 

kecerahan (L*), intensitas warna merah (a*) dan 

intensitas warna kuning (b*). 

Notasi L* menyatakan parameter kecerahan 

(lightness) dengan L bernilai 0 berarti hitam dan 

100 berarti putih. Semakin besar nilai L maka 

sampel akan berwarna semakin cerah 

(Andarwulan dkk, 2011:245). Rerata intensitas 

kecerahan (L*) pada manisan kering kulit buah 

naga merah berkisar antara 29,75 hingga 

33,95%. Gambar rerata intensitas kecerahan 

(L*) manisan kering kulit buah naga merah 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Rerata Intensitas Kecerahan (L*) Manisan 

Kering Kulit Buah Naga Merah 

 

Keterangan: 

A : perendaman dalam  larutan air kapur ½ jam 

B : perendaman dalam  larutan air kapur 1 jam 

C : perendaman dalam  larutan air kapur 1½jam 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan intensitas kecerahan (L*) terhadap 

produk manisan kering kulit buah naga merah, 

karena nilai signifikansinya menunjukkan 

angka < 0,05 yakni 0,026. Intensitas kecerahan 

(L*) yang paling tinggi terdapat pada perlakuan 

lama perendaman dalam larutan air selama 1½ 

jam. Pada proses pengeringan manisan kering 

juga menyebabkan hilangnya flavor yang 

mudah menguap (volatil flavor) dan 

memucatnya pigmen (Afrianti, 2008:29). 

Sehingga Manisan kering kulit buah naga 

merah dengan perlakuan lama perendaman 

dalam larutan air kapur selama 1½ jam lebih 

cerah daripada pada perlakuan perendaman 

selama ½ jam. 

Notasi a* menyatakan intensitas warna 

merah. Warna kromatik campuran merah-hijau 

dengan nilai +a* (positif) dari 0 sampai +100 

untuk warna merah dan nilai –a* a(negatif) dari 

0 sampai -80 untuk warna hijau. Nilai a* positif 

antara 0-100 sehingga manisan kering kulit 

buah naga merah cenderung berwarna merah. 

Rerata intensitas warna merah (a*) pada 

manisan kering kulit buah naga merah berkisar 

antara 19,30 hingga 25,30%. Gambar rerata 

intensitas warna merah (a*) manisan kering 

kulit buah naga merah dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
 
Gambar 2. Rerata Intensitas Warna Merah (a*) Manisan 

Kering Kulit Buah Naga Merah 

 
A : perendaman dalam  larutan air kapur ½ jam 

B : perendaman dalam  larutan air kapur 1 jam 

C : perendaman dalam  larutan air kapur 1½jam 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan intensitas warna merah (a*) 

pada produk manisan kering kulit buah naga 

merah, karena nilai signifikansinya 

menunjukkan angka > 0,05 yakni 0,087. 

Intensitas warna merah (a*) yang paling tinggi 

terdapat pada perlakuan lama perendaman 

dalam larutan air selama 1½ jam. Semakin lama 

perendaman dalam larutan air kapur akan 

menyebabkan pembentukan garam akibat 
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adanya reaksi asam basa antara larutan air kapur 

dengan asam organik. Lama perendaman dalam 

larutan air kapur akan menurunkan total asam 

yang ditandai semakin meningkatnya nilai pH 

(Utami, 2007:60). Air kapur adalah bahan yang 

larut air dan menghasilkan hidroksil yang 

bersifat alkali sehingga mempunyai pH 7 (Fatah 

dan Bachtiar, 2004:32). Semakin meningkatnya 

pH manisan kering kulit buah naga merah 

berarti semakin stabil pigmen warna yang ada 

didalamnya.  

Notasi b* menyatakan warna kromatik 

campuran biru-kuning dengan nilai +b* (positif) 

dari 0 sampai +70 untuk warna kuning dan nilai 

-b* (negatif) dari 0 sampai -70 untuk warna 

biru. Nilai b positif 0-70 sehingga manisan 

kering kulit buah naga merah cenderung 

berwarna kuning. Rerata intensitas warna 

kuning (b*) pada manisan kering kulit buah 

naga merah berkisar antara 4,0 hingga 6,7%. 

Gambar rerata intensitas warna kuning (b*) 

manisan kering kulit buah naga merah dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 
 
Gambar 3. Rerata Intensitas Warna Kuning (b*) Manisan 

Kering Kulit Buah Naga Merah 

 

A : perendaman dalam  larutan air kapur ½ jam 

B : perendaman dalam  larutan air kapur 1 jam 

C : perendaman dalam  larutan air kapur 1½jam 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan intensitas warna kuning (b*) 

terhadap produk manisan kering kulit buah naga 

merah, karena nilai signifikansinya 

menunjukkan angka < 0,05 yakni 0,026. Rerata 

intensitas warna kuning (b*) paling tinggi 

terdapat pada perendaman dalam larutan air 

kapur selama 1½ jam. Warna manisan kering 

kulit buah naga merah dipengaruhi oleh warna 

alami kulit buah naga merah yaitu berwarna 

merah. Selama pengolahan manisan kering kulit 

buah naga yaitu dengan perlakuan perendaman 

dalam larutan air kapur kemudian dilakukan 

proses pengeringan membuat warna merah pada 

kulit buah menjadi pudar. Hal ini seperti yang 

disebutkan Afrianti (2008:29) bahwa pada 

proses pengeringan manisan kering juga 

menyebabkan memucatnya pigmen 

 

Kandungan Betasianin 

Rerata nilai uji betasianin pada manisan 

kering kulit buah naga merah berkisar antara 

0,56 hingga 0,78 mg/100 g. Gambar rerata nilai 

uji betasianin manisan kering kulit buah naga 

merah dapat dilihat pada Gambar 4 : 

 
Gambar 4. Nilai Rerata Uji Betasianin Manisan Kering 

Kulit Buah Naga Merah 

 

A : perendaman dalam  larutan air kapur ½ jam 

B : perendaman dalam  larutan air kapur 1 jam 

C : perendaman dalam  larutan air kapur 1½jam 

 

Hasil analisis betasianin menggunakan 

metode HPLC dengan dua kali pengulangan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 1. Hasil Analisis Betasianin dengan Metode HPLC. 

 

Pengulangan Sampel 

A B C 

1 0,568 0,679 0,779 

2 0,574 0,684 0,782 

Rata-rata 0,56 0,68 0,78 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan betasianin terhadap produk manisan 

kering kulit buah naga merah, karena nilai 

signifikansinya menunjukkan angka < 0,05 

yakni 0,000. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas 

betasianin adalah suhu, pH, oksigen, cahaya dan 

Aw (water activity) (Cai and Horke, 1998). 

Kerusakan betasianin meningkat tajam dibawah 

pH 4, pada pH 2,2 semua pigmen keseluruhan 
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menghilang (Reid dkk, 1980). Air kapur adalah 

bahan yang larut air dan menghasilkan hidroksil 

yang bersifat alkali sehingga mempunyai pH 7 

(Fatah dan Bachtiar, 2004:32). Semakin lama 

perendaman dalam larutan air kapur akan 

menyebabkan pembentukan garam akibat 

adanya reaksi asam basa antara larutan air kapur 

dengan asam organik. Lama perendaman dalam 

larutan air kapur akan menurunkan total asam 

yang ditandai semakin meningkatnya nilai pH 

(Utami, 2007:60). Diduga lama perendaman 

dalam larutan air kapur semakin meningkatnya 

pH pada manisan kering kulit buah naga merah 

berarti semakin stabil betasianin yang ada 

didalamnya, sehingga betasianin yang paling 

tinggi terdapat pada perlakuan perendaman 

dalam larutan air kapur selama 1½ jam.Pada 

pengolahan manisan kering kulit buah naga 

merah tahap akhir adalah  proses pengeringan. 

Pengeringan mempunyai beberapa kerugian, 

yaitu hilangnya flavor yang mudah menguap 

(volatil flavor) dan memucatnya pigmen. 

Perubahan struktur, termasuk case hardening 

sebagai akibat dari pengeringan selama air 

dikelurkan. Terjadi penurunan mutu dan untuk 

bahan yang akan digunakan atau dipakai harus 

dilakukan rehidrasi atau pembasahan kembali 

(Afrianti, 2008:29). Menurut Cahyadi (2009:62) 

betasianin dapat larut dalam air serta sensitif 

terhadap panas. Stabilitas betasianin semakin 

menurun pada pemanasan suhu 60 ºC (Khuluq, 

2007:178). Sehingga pada proses pengolahan 

manisan kering kulit buah naga merah diduga 

dapat mengakibatkan kehilangan pigmen 

betasianin.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil penelitian tentang pengaruh lama 

perendaman dalam larutan air kapur Ca(OH)2 

terhadap warna dan kandungan betasianin 

manisan kering kulit buah naga merah, 

menunjukkan bahwa parameter warna terdapat 

perbedaan pada intensitas kecerahan (L*) dan 

intensitas warna kuning (b*), sedangkan 

intensitas warna merah (a*) tidak terdapat 

perbedaan. Warna paling baik terdapat pada 

perlakuan perendaman dalam larutan air kapur 

selama 1½ jam, dengan intensitas kecerahan 

(L*) 33,95%, intensitas warna merah (a*) 

25,30% dan intensitas warna kuning (b*) 6,7%. 

Kandungan betasianin terdapat perbedaan yang 

nyata pada ketiga perlakuan. Kandungan 

betasianin paling baik terdapat pada perlakuan 

perendaman dalam larutan air kapur selama 1½ 

jam yaitu 0,78 mg/100 g.  
Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan 

kulit buah naga merah menjadi manisan kering 

maka disarankan untuk melakukan analisis pH 

agar diketahui detail kestabilan betasianin pada 

manisan kering kulit buah naga merah. 
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MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS IT DAN IMPLIKASINYA PADA 

PENDIDIKAN GURU KEJURUAN 
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Fakultas Teknik Univesitas Negeri Malang 

widi_66@yahoo.com 

 

Abstrak: Artikel ini memaparkan kekuatan dan kelemahan pembelajaran 

dengan memanfaatkan teknologi.  Terdapat 3 kekuatan dan 3 kelemahan yang 

dijabarkan. Kesimpulan yang bisa dari tarik adalah bahwa peran teknologi 

sangat menentukan dalam proses pendidikan kejuruan. Kemajuan pendidikan 

kejuruan sebanding dengan kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi 

dalam proses pembelajaran pendidikan kejuruan akan menentukan mutu 

penyelenggaraan pendidikannya. 

 

Kata kunci: model pembelajaran, teknologi, pendidikan kejuruan 

 

PENDAHULUAN 

 

Revolusi teknologi masa kini, khususnya 

komputer dan  internet telah mengubah cara 

pandang dan  berpikir  secara praktis dan  

efisien  pada masyarakat   khususnya  dan   

dunia   pada  umumnya. Kita  semua 

dihadapkan pada  ambang  gerbang  transisi  

yang   berbasis  teknologi, dimana   kecepatan   

penyampaian   dan    menangkap  suatu   

informasi menjadi sangat penting dalam  

rangka memajukan pendidikan. Pada  era 

masyarakat yang  dinamis atau menjelang era  

masyarakat dinamis yang diharapkan dapat 

terwujud di tahun–tahun mendatang, perlu  

kiranya  dilakukan langkah persiapan secara  

optimal. 

Pendidikan guru saat ini mencoba format 

baru yang menggabungkan pembelajaran  

konvensional  di  dalam  kelas  dengan  

mengembangkan  teknologi yang  mampu  

menyampaikan  pengetahuan  melalui 

pembelajaran  jarak  jauh  (distance  learning).   

Tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) 

mengidentifikasi gaya kognitif pebelajar 

(cognitive styles), (2) mengetahui sikap 

pebelajar terhadap pembelajaran dalam konteks 

pembelajaran jarak jauh, dan (3) mengetahui 

kecepatan pembelajaran (learning tempo) 

dalam konteks pembelajaran jarak jauh. 

Mendayagunakan  teknologi  komunikasi  

dan   informasi  di  sekolah adalah  salah  satu  

upaya  untuk    meningkatkan  mutu   

pendidikan  di Indonesia. Berbagai penelitian 

baik di dalam  maupun di luar negeri 

menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  bahan  ajar   

yang   dikemas  dalam bentuk  media   berbasi  

ICT  dapat  meningkatkan kualitas  pendidikan. 

Bersamaan dengan itu,  pada generasi             

e–learning ini, kesadaran masyarakat akan  

proses belajar mengajar dengan menggunakan 

media ICT akan  semakin besar. Berangkat dari  

keadaan tersebut, saat ini juga merupakan 

waktu  yang  tepat untuk  merangsang 

masyarakat agar mulai menggunakan teknologi 

dalam  upaya pengembangan sumber daya 

manusia,  namun  demikian, media  

pembelajaran berbasis ICT dan 

pemanfaatannya berupa e–learning masih  

belum  banyak  dikembangkan  dan 

dimanfaatkan di Indonesia. Oleh karena itu, 

perlu  ditumbuhkan kesadaran masyarakat 

untuk  lebih  memberi perhatian pada 

peningkatan kuantitas dan  kualitas media  

pembelajaran berbasis ICT dan 

pemanfaatannya di Indonesia.  

Pada awalnya teknologi pembelajaran jarak 

jauh yang digunakan   menggunakan komputer 

dan modem yang memungkinkan pebelajar 

dapat melakukan sistem majalah elektronik 

secara luas di lingkungan kampus/sekolah 

untuk menerima   dan   menyampaikan   tugas-

tugas   belajar.   Mesin   fax   (faxcimile) 

digunakan untuk mengirimkan tugas-tugas jika 

sistem majalah elektronik sedang sibuk atau 

tidak beroperasi (off-line). Sistem e-mail 

mailto:widi_66@yahoo.com
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terproteksi digunakan untuk menyediakan  

komunikasi   dua-arah,  namun  dilaporkan   

bahwa interaksi  yang terjadi terkesan lamban 

dan tidak-langsung, serta interaksi pada waktu 

yang bersamaan (real-time) tidak dapat 

dilakukan. Permasalahannya  disebabkan sifat 

interaksi yang kurang alami dan implikasinya 

untuk pembelajaran efektif. Selanjutnya, 

modifikasi pembelajaran jarak-jauh dilakukan  

dengan menggunakan perangkat teknologi 

video yang diharapkan dapat memperbaiki 

interaksi real-time yang menjadi kendala.   

Perkembangan  teknologi komputer  saat  ini  

telah  membentuk suatu jaringan (network) 

yang  dapat memberi kemungkinan bagi  

pebelajar untuk    berinteraksi  dengan   sumber   

belajar  secara  luas. Jaringan komputer berupa 

internet dan  web telah membuka akses  bagi  

setiap orang untuk  memperoleh informasi dan  

ilmu pengetahuan terkini dalam bidang   

akademik  tertentu.   Diskusi   dan    interaksi   

keilmuan  dapat terseleng-gara melalui 

tersedianya fasilitas internet dan  web di 

sekolah. 

Penggunaan  internet  dan   web tidak hanya  

dapat  memberikan kontribusi yang  positif  

terhadap kegiatan akademik siswa  tapi juga  

bagi guru.  Internet dan  web  dapat  memberi 

kemungkinan bagi  guru  untuk menggali  

informasi dan  ilmu  pengetahuan dalam  mata 

pelajaran yang menjadi bidang ampuannya. 

Melalui penggunaan internet dan  web, guru 

akan  selalu  siap  mengajarkan ilmu 

pengetahuan yang  mutakhir kepada siswa.  Hal 

ini tentu saja  menuntut kemampuan guru  itu  

sendiri  untuk selalu  giat mengakses website 

dalam  bidang yang  menjadi keahliannya. 

Media  dalam   pembelajaran  memiliki  

fungsi   sebagai alat  bantu untuk  memperjelas 

pesan yang  disampaikan guru.  Media juga  

berfungsi untuk  pembelajaran individual  

dimana kedudukan media  sepenuhnya 

melayani kebutuhan belajar pebelajar (pola  

bermedia). 

Diketahui bahwa teknologi pembelajaran 

jarak-jauh dengan pemanfaatan IT membawa 

implikasi terhadap efektifitas pembelajaran 

yang ditunjukkan melalui gaya kognitif belajar 

pebelajar yang bervariasi, dan sikap pebelajar 

yang tidak memihak (netral) dalam sistem 

pembelajaran ini, serta memungkinkan 

dilakukan pembelajaran yang lebih cepat 

(learning tempo). Secara keseluruhan, data 

yang diperoleh membawa pesan  penting 

kepada para  dosen  yang mengajar  dengan 

sistem pembelajaran berbasis-teknologi, 

dimana rencana perkuliahan untuk mencapai 

tempo pembelajaran perlu memperoleh 

perhatian. Sikap yang netral dari beberapa 

pebelajar tidak sepenuhnya mempengaruhi cara 

belajar mereka. Sistem pembelajaran berbasis-

teknologi membawa pengaruh terhadap 

perilaku belajar. 

Dari uraian singkat di atas, beberapa 

kekuatan (strengths) yang dapat mempengaruhi 

guru (calon guru) dalam proses perkuliahan 

yang memanfaatkan teknologi, namun akan 

diuraikan tiga kekuatan saja, yaitu : 

1. Pemanfaatan  teknologi,  terutama  

teknologi  informasi,  dalam  proses 

pembelajaran  merupakan  bentuk  media 

pembelajaran  alternatif  yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan kejuruan. 

2. Pembelajaran  dengan  teknologi  

memungkinkan  proses  pembelajaran  yang 

tidak dibatasi ruang kelas dan waktu 

pembelajaran. 

3. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi merupakan pengalaman belajar 

yang sangat bermanfaat bagi calon guru 

kejuruan. 

 

Di  samping  itu,  dalam  makalah  ini  

akan  disampaikan  tiga  kelemahan 

(weaknesses) dari pembelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi ini, yaitu : 

1. Kesuksesan pembelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi sangat dipengaruhi 

kemampuann awal yang dimiliki oleh 

mahasiswa calon guru pendidikan kejuruan. 

2. Investasi  yang diperlukan untuk dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan 

teknologi ini sangat mahal. 

3. Waktu yang diperlukan untuk 

mempersiapkan pembelajaran dengan 

teknologi lebih lama dibandingkan 

pembelajaran konvensional.  

 

KEKUATAN (STRENGTHS) 
 

1. Pemanfaatan   teknologi,   terutama   

teknologi   informasi,   dalam   proses 
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pembelajaran merupakan bentuk media 

pembelajaran alternatif yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan kejuruan. 

Teknologi merupakan dasar yang selalu 

bersentuhan dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi. Teknologi selalu 

mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu. Teknologi dapat dikatakan selalu 

mengalami evolusi menuju ke arah 

kesempurnaan berdasarkan kecerdasan yang 

dimiliki manusia. Sebagai contoh, teknologi 

komputer yang pada awal memiiki 

kemampuan dalam orde byte dan saat ini 

memiliki kemampuan dalam orde Gigabyte. 

Pengembangan teknologi ini umumnya diikuti 

oleh kemudahan dan memiliki fasilitas operasi 

yang lebih baik dari teknologi sebelumnya. 

  Pendidikan vokasi yang dalam 

penyelenggaraan pendidikannya tidak lepas 

dari perkembangan teknologi ini harus mampu 

mengikuti perubahan yang terjadi. Kualitas 

pendidikan vokasi sangat ditentukan dari 

kemampuan adaptasi terhadap perubahan 

teknologi yang terjadi sesuai dengan 

perkembangan jaman.  Teknologi informasi 

sebagai salah satu bentuk produk yang 

dihasilkan dari teknologi komputer dapat 

mempengaruhi metode pembelajaran dalam 

pendidikan vokasi. Melalui teknologi informasi 

dapat mengubah metode pembelajaran yang 

bersifat konvensional menjadi metode 

pembelajaran modern yang lebih atraktif. 

Dengan demikian,   penyelenggaraan   

pendidikan   vokasi   yang   tidak   

memanfaatkan kemajuan teknologi akan 

menghasilkan pendidikan yang kurang bermutu 

yang pada akhirnya akan ditinggalkan 

masyarakat. 

 

2. Pembelajaran dengan teknologi memungkin-

kan proses pembelajaran yang tidak dibatasi 

ruang kelas dan waktu pembelajaran. 

Proses pembelajaran selama ini umumnya 

dilaksanakan dalam suatu ruangan yang 

dilengkapi media pembelajaran. Pelaksanaan 

proses pembelajaran berlangsung dengan 

kontak langsung dengan tatap muka antara 

peserta didik dan pengajar. Kualitas proses 

pembelajaran sangat ditentukan oleh 

kemampuan pengajaran dalam mengelola 

strategi pembelajaran yang digunakan. 

Pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

sistem ini dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Akibatnya, jumlah tatap muka antara peserta 

didik dan pengajar sangat terbatas. 

Perkembangan teknologi, terutama 

teknologi komputer, telekomunikasi, media, 

dan informatika, telah banyak dimanfaat 

berbagai kalangan masyarakat. Berbagai istilah 

baru muncul dengan teknologi ini, seperti e-

bussines, e- goverment, dan e-learning. E-

learning merupakan produk teknologi yang 

telah banyak digunakan masyarakat pendidikan 

akhir-akhir ini. Dengan e-learning ini proses 

pembelajaran dapat dikemas dengan tidak 

terbatas di dalam kelas, tetapi pembelajaran   

dapat   diselenggarakan   dimana   saja   dan   

kapan   saja   sesuai kesepakatan antara peserta 

didik dan pengajar. 

3. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi merupakan pengalaman belajar yang 

sangat bermanfaat bagi calon guru kejuruan. 

Penggunaan metode baru dalam proses 

pembelajaran akan selalu menarik perhatian 

bagi peserta didik. Peserta didik akan memiliki 

kesan yang mendalam terhadap variasi 

metode  yang dikembangkan pengajar. 

Pengembangan  metode mengajar selalu 

diiringi oleh perkembangan teknologi. 

Perkembangan metode mengajar dengan 

menfaatkan berbagai media, seperti over head 

projector, audio- video, televisi, dan internet 

merupakan bentuk media yang dihasilkan dari 

perkembangan teknologi. Dengan demikian, 

proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi akan memiliki 

dampak pengalaman belajar. Bagi mahasiswa 

calon guru, penggunaan media belajar dengan 

memanfaatkan teknologi mutakhir akan 

bermakna ketika mereka melaksanakan tugas di 

sekolah. 

 

KELEMAHAN (WEAKNESSES) 
 

1. Kesuksesan pembelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi sangat dipengaruhi 

kemampuann awal yang dimiliki oleh 

mahasiswa calon guru pendidikan kejuruan. 

Pemanfaatan  teknologi  baru  dalam  media  

pembelajaran  selalu  diikuti prosedur operasi  

yang baru pula. Semakin canggih teknologi  

yang  digunakan dalam  media  pembelajaran  
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semakin  rumit  prosedur  operasi  yang  

diperlukan. Untuk memahami perubahan 

prosedur operasi suatu peralatan baru 

memerlukan bekal pengetahuan yang 

mendasarinya. Kemampuan awal yang dimiliki 

seseorang akan menentukan kualitas produk 

dan cara operasinya. Hambatan 

mengoperasikan suatu peralatan umumnya 

disebabkan penguasaan kemampuan awal yang 

kurang memadai.  Kemampuan  awal  yang  

mendasar  penggunaan  peralatan,  terutama 

untuk keperluan proses pembelajaran, perlu 

dikuasai oleh mahasiswa calon guru 

pendidikan kejuruan agar mampu beradaptasi 

dengan perubahan teknologi yang sedang dan 

akan terjadi. 

 

2. Investasi  yang  diperlukan  untuk  dapat  

melaksanakan  pembelajaran  dengan teknologi 

ini sangat mahal. 

Kelemahan yang dihadapi pemakaian 

teknologi dalam proses pembelajaran adalah  

mahalnya  biaya  investasi  dan  operasional  

yang  diperlukan.  Tingginya biaya ini selalu 

menjadi penghambat dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Dalam pendidikan kejuruan, 

peralatan dengan teknologi baru sangat 

diperlukan dalam penyelenggaraan  pendidikan 

agar mampu  mengikuti  perkembangan  

perubahan teknologi. Eronisnya, peralatan 

dengan teknologi baru tidak pernah 

diproduksi dari lembaga pendidikan tetapi 

umumnya dirancang dan diproduksi dari 

industri. Dengan  demikian,  kerjasama  antara  

lembaga  pendidikan  dan  industri  dalam 

rangka penyelenggaraan pendidikan kejuruan 

sangat diperlukan untuk menekan biaya dan 

peningkatan mutu pendidikan. 

 

3. Waktu yang diperlukan untuk mempersiap-

kan pembelajaran dengan teknologi lebih lama 

dibandingkan pembelajaran konvensional. 

Salah satu peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dapat dilakukan dengan 

penggunaan media pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi terbaru. Umumnya, 

hasil media dengan teknologi ini menampilkan 

kinerja yang lebih menarik karena beberapa 

efek teks, gambar, suara, dan animasi dapat 

dipadukan secara langsung. Konsekuensi dari 

hal ini, proses penyiapan media pembelajaran 

memerlukan waktu yang lama dibandingkan 

dengan pembelajaran secara konvensional. 

Namun demikian, keunggulan daya serap 

belajar akan lebih baik jika  menggunakan  

pembelajaran  dengan  teknologi  ini.  Lama  

waktu mempersiapkan dapat dikurangi jika 

rancangan dan proses telah disusun secara 

sistematis dan bertahap. 

 

KESIMPULAN 
 

Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan 

bahwa peran teknologi sangat menentukan 

dalam proses pendidikan kejuruan. Kemajuan 

pendidikan kejuruan sebanding dengan 

kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi 

dalam proses pembelajaran pendidikan 

kejuruan akan menentukan mutu 

penyelenggaraan pendidikannya.  Salah  satu  

indikator  pemanfaatan  teknologi  ini  dapat  

dilihat melalui penggunaan media 

pembelajaran yang digunakan pengajar yang 

mampu melaksanakan proses pembelajaran 

tidak terbatas di kelas tetapi dapat 

melaksanakan tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

Bagi peserta didik, penggunaan media 

pembelajaran dengan teknologi akan dapat 

meningkatkan pengalaman belajar peserta 

didik. Perlu diingat bahwa penggunaan media 

pembelajaran dengan teknologi memerlukan 

biaya tinggi, kemampuan awal yang memadai, 

dan waktu yang lama untuk 

mempersiapkannya. 
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POTENSI TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oleifera Lamk.)  

SEBAGAI BAHAN PEWARNA ALAMI 

 

Titi Mutiara K.; Tri Sadha B 

Jurusan Teknologi Industri 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 

 
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh metode 

blanching terhadap warna dan kandungan klorofil tepung daun kelor (Moringa 

oleifera Lam). Metode blanching yang digunakan adalah steam blanching, boil 

blanching dan boil blanching+NaHCO3 sebelum dilakukan pengeringan, kemudian 

diukur kadar klorofil tepung daun kelor. Sebagai kontrol digunakan tepung daun 

kelor tanpa perlakuan blanching.  Daun kelor dikeringkan pada suhu 40
0
C dalam 

cabinet dryer sampai diperoleh kadar air mencapi sekitar 8%.  Hasil penelitian 

menunjukan, warna dan kadar klorofil secara signifikan menurun. 

 

PENDAHULUAN 

 

Warna dalam makanan memiliki peran yang 

sangat penting dalam peningkatan palatibilitas 

konsumen terhadap suatu bahan makanan. 

Penambahan zat warna pada makanan olahan 

baik itu pewarna alami maupun pewarna 

sintetik merupakan salah satu cara yang bisa 

dilakukan untuk mendapatkan warna bahan 

makanan yang menarik. 

Produsen makanan cenderung memilih 

pewarna sintetik karena menghasilkan warna 

yang lebih kuat dan stabil meski jumlah yang 

digunakan hanya sedikit (Pikiran Rakyat, 2006). 

Klorofil atau pigmen utama tumbuhan dapat 

dimanfaatkan sebagai food additive yang 

dimanfaatkan untuk pewarna makanan yang 

juga berfungsi untuk metabolik, sistem 

imunitas, detoksifikasi, meredakan radang 

(inflamatorik) dan menyeimbangkan sistem 

hormonal (Limantara, 2007). Klorofil juga 

merangsang pembentukan darah karena 

menyediakan bahan dasar dari pembentuk 

haemoglobin (Anonim, 2008). Peran ini 

disebabkan karena struktur klorofil yang 

menyerupai hemoglobin darah dengan 

perbedaan pada atom penyusun inti dari cincin 

porfirinnya.  

Menurut penelitian Winarti dikutip Sianturi 

(2004) terhadap sampel makanan olahan yang 

menggunakan zat perwarna tekstil 

membuktikan bahwa penggunaan zat pewarna 

tekstil pada makanan dapat mengakibatkan 

gangguan fungsi hati atau kanker hati dan tumor 

pada ginjal. 

Pemakaian pewarna alami merupakan solusi 

terhadap tingginya jumlah penyimpangan 

penggunaan pewarna tekstil pada makanan 

karena pewarna alami adalah golongan zat 

pewarna yang aman bagi kesehatan (Pikiran 

Rakyat, 2006). Kelor merupakan tumbuhan 

lokal asli Indonesia yang kaya akan klorofil 

(Limantara, 2004) sehingga kelor memiliki 

potensi sebagai pewarna alami hijau. Selain itu, 

klorofil berfungsi sebagai desinfektan dan 

antibiotik, bahkan sebelum adanya obat- obatan 

sintetis. Klorofil membersihkan jaringan-

jaringan tubuh dan tempat pembuangan sisa 

limbah metabolisme dalam tubuh, sekaligus 

mengatasi parasit, bakteri, dan virus yang ada 

dalam tubuh manusia. Bahkan, klorofil dapat 

menghilangkan senyawa-senyawa kimia 

bersifatracun dalam tubuh 

Klorofil satu-satunya molekul yang dapat 

diterima oleh tubuh karena kesamaannya 

dengan hemoglobin sehingga potensial dalam 

meningkatkan ketahanan tubuh kita 

Klorofil merupakan zat warna hijau pada 

daun. Dengan adanya klorofil pada daun, 

tumbuhan yang memiliki daun hijau dapat 

menghasilkan makanan melalui proses 

fotosintesis. Klorofil merupakan zat yang 

sensitif terhadap cahaya, terutama sinar dengan 

warna ungu atau biru dan jingga atau merah. 

Pada daun, ada dua jenis klorofil, yaitu klorofil 

a yang mengandung warna dominan hijau 

dengan susunan kimia C55H72MgN4O5 dan 

klorofil b yang didominasi warna biru dengan 

susunan kimia C55H70MgN4O6. Klorofil-klorofil 

ini disimpan dalam organel-organel penyimpan 

klorofil, yaitu kloroplas. 
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Pigmen-pigmen alam biasanya akan 

mengalami perubahan kimia, misalnya yang 

terjadi pada pematangan buah-buahan atau 

“curing” daging. Pigmen juga sangat sensitif 

terhadap pengaruh kimia dan fisik selama 

pengolahan. Terutama panas sangat 

berpengaruh terhadap pigmen bahan pangan, 

juga pukulan mekanik dan penggilingan 

biasanya menyebabkan perubahan warna bahan 

pangan. Hal ini disebabkan karena sebagian 

besar pigmen tanaman dan hewan terkumpul 

didalam sel-sel tenunan dan dalam “pigmen 

body”, misalnya klorofil yang terdapat di dalam 

kloroplas; jika sel-sel ini pecah karena 

penggilingan atau pukulan, maka pigmen akan 

keluar dan sebagian akan rusak atau 

teroksidassi karena kontak dengan udara.  

Pigmen alam mencakup pigmen yang sudah 

terdapat dalam makanan dan pigmen yang 

terbentuk pada pemanasan, penyimpanan, atau 

pemrosesan. Klorofil adalah pigmen hijau yang 

menjdai penyebab warna sayuran berdaun dan 

beberapa buah. Dalam daun hijau, klorofil 

terurai pada saat senses dan warna hijau 

cenderung hilang. Dalam banyak buah klorofil 

terdapat pada buah yang belum masak dan 

hilang secara perlahan-lahan ketika karotenoid 

kuning dan merah menggantikannya selama 

pemasakan. Dalam tumbuhan, klorofil terisolasi 

dalam kloroplastid. Kloroplastid merupakan 

partikel-partikel sangat renik yang terdiri atas 

satuan-satuan yang lebih kecil lagi, disebut 

grana, yang berukuran biasanya lebih kecil dari 

1 mikrometer dan pada batas resolusi 

mikroskop cahaya. Grana sangat terstruktur dan 

mengandung lamina dan di antara lamina-

lamina ini terletak molekul klorofil. (Deman, 

1997). 

Ada lima sebab yang dapat menyebabkan 

suatu bahan makanan berwarna yaitu :  

a. Pigmen yang secara alami terdapat pada 

tanaman dan hewan misalnya klorofil 

berwarna hijau, karotein berwarna jingga, 

dan mioglobin menyebabkan warna merah 

pada daging.  

b. Reaksi karamelisasi yang timbul bila gula 

dipanaskan membentuk warna coklat, 

misalnya warna coklat pada kembang gula 

karamel atau roti yang dibakar.  

c. Warna gelap yang timbul karena adanya 

reaksi maillard,yaitu antara gugus amino 

protein dengan gugus karbonil gula 

pereduksi; misalnya susu bubuk yang 

disimpan lama akan berwarna gelap. 

d.  Reaksi antara senyawa organik dengan udara 

menghasilkan warna hitam, atau coklat 

gelap. Reaksi oksidasi ini dipercepat oleh 

adanya logam serta enzim; misalnya warna 

gelap permukaan apel atau kentang yang 

dipotong.  

e.  Penambahan zat warna, baik zat warna alami 

maupun zat warna sintetik, yang termasuk 

dalam golongan bahan aditif makanan 

(Winarno, 1995). 

 

Tabel 1. Sifat-sifat Bahan Pewarna Alami 
 

Grup  Warna  Sumber  Stabilitas  

Karamel  Cokelat  Gula dipanaskan  Stabil  

Anthosianin  Jingga Merah Biru  Tanaman  Peka terhadap panas dan 

pH  

Flavonoid  Tanpa kuning  Tanaman  Stabil terhadap panas  

Leucoantho 

sianin  

Tidak berwarna  Tanaman  Stabil terhadap panas  

Tannin  Tidak berwarna  Tanaman  Stabil terhadap panas  

Batalain  Kuning, merah  Tanaman  Sensitif terhadap panas  

Quinon  Kuning-hitam  Tanaman Bacteria 

lumut  

Stabil terhadap panas  

Xanthon  Kuning  Tanaman  Stabil terhadap panas  

Karotenoid  Tanpa kuning-merah  Tanaman/hewan  Stabil terhadap panas  

Klorofil  Hijau, cokelat  Tanaman  Sensitif terhadap panas  

Heme  Merah, cokelat  Hewan  Sensitif terhadap panas  
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Pewarna Sintetis  

Pewarna alami sebenarnya tidak bebas dari 

masalah. Dari segi kehalalan, pewarna jenis ini 

justru memiliki titik kritis yang lebih tinggi. 

Sebagaimana dijelaskan, pewarna natural ini 

tidak stabil selama penyimpanan.. Pilihan 

terbaik tentu saja tetap pewarna alami, karena ia 

adalah bahan alam yang tidak menimbulkan 

efek negatif pada tubuh. 

(http://www.halalguide.info/2009/05/25/dilema-

pewarna-makanan/). 

 

Tabel 2. Perbedaan antara zat pewarna sintetis dan alami 
Pembeda Pewarna Sintetis pewarna alami 

Warna yang dihasilkan  Lebih cerah  

Lebih homogen  

Lebih pudar  

Tidak homogen 

Variasi warna  Banyak  Sedikit  

Harga  Lebih murah  Lebih mahal  

Ketersediaan  Tidak terbatas  Terbatas  

Kestabilan  Stabil  Kurang stabil  

 

METODE PENELITIAN 

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah daun 

kelor yang mekar sempurna (tangkai ke 3-4 dari 

pucuk daun), air bersih, soda kue, Alat-alat 

yang digunakan dalam percobaan ini adalah 

pengering kabinet, timbangan analitik, kompor 

gas, loyang, grinder, ayakan tyler 60 mesh, 

talenan, pisau, baskom, panci, saringan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan, yang menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap, dengan satu faktor 

perlakuan yaitu metode blanching, yang terdiri 

dari: Kukus, rebus, rebus+soda kue dan kontrol. 

Pengamatan dilakukan, terhadap warna, kadar 

klorofil dan kadar air (AOAC, 1984).   

 

Tepung Kelor dibuat dengan cara:  

Penyiapan Bahan 

1. Sortasi bahan dari bagian-bagian yang tidak 

diinginkan seperti daun rusak, daun layu dan 

batang utama lalu ditimbang  

2. Pencucian dengan air mengalir dan penirisan 

3. Blanching sesuai dengan perlakuan yaitu 

blanching kukus, rebus dan atau blanching 

rebus+soda kue 1500 ppm selama 5 menit 

pada suhu 100
0
C 

4. Pendinginan dilakukan pada air mengalir 

menggunakan wadah berupa saringan 

sehingga air langsung terbuang untuk 

menghentikan proses inaktivasi enzim saat 

blanching. 

Proses pengeringan 

1.  Penebaran kelor yang telah diberi perlakuan 

ke dalam loyang.  

2.  Pengeringan dilakukan dengan mengguna-

kan pengering kabinet pada suhu ±60
0
C 

selama 4 jam. 

3. Kelor kering didinginkan dalam desikator 

selama 10 menit agar tidak menyerap air 

dari lingkungan, lalu ditimbang. 

Proses penepungan 
1. Kelor kering digiling menggunakan grinder 

selama 2 menit kemudian diayak menggunakan 

ayakan tyler berukuran 60 mesh. Produk yang 

dihasilkan adalah bubuk kelor (lolos ayakan 60 

mesh) dan ampas (tidak lolos ayakan 60 mesh). 

Tepung kemudian ditimbang. 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

Data hasil penelitian diolah menggunakan 

Microsoft Excell for Windows lalu ianalisis 

dengan program SPSS System for Windows 

v17.0.  Uji statistik yang digunakan untuk 

menganalisis kandungan klorofil adalah 

Analisis Varians (ANAVA) pada tingkat 

kepercayaan 95%.  Bila hasil ANAVA 

menunjukkan perbedaan nyata, analisis 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Duncan’s 

New Multiple Range Test (DMRT) pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

 

HASIL  

 

Warna 

Warna dalam makanan memiliki peran yang 

sangat penting dalam peningkatan palatibilitas 

konsumen terhadap suatu bahan makanan.  

Nilai kecerahan (L
*
) tepung daun kelor  

merupakan atribut nilai yang menunjukkan 

tingkat kecerahan suatu sampel. Nilai kecerahan 

http://www.halalguide.info/2009/05/25/dilema-pewarna-makanan/
http://www.halalguide.info/2009/05/25/dilema-pewarna-makanan/
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tepung daun kelor dinyatakan dengan niali +100 

sampai -100.  Semakin positif nilai L
*
 maka 

tepung daun kelor semakin cerah dan semakin 

negatif nilai L
*
 maka tepung daun kelor 

semakin gelap. Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa nilai rerata kecerahan tepung daun kelor 

akibat perlakuan blanching dan pengeringan 

berkisar anatar 42,73 – 48,47. Sedangkan daun 

kelor segar memiliki nilai kecerahan (L
*
) 

sebesar 70,43.   

Nilai kecerahan (L
*
) tepung daun kelor 

semakin menurun dengan adanya perlakuan 

pengeringan dan blanching dibandingkan 

dengan daun kelor segar.  Hasil penelitian 

terhadap nilai L
*
 (kecerahan), menunjukkan 

bahwa pengeringan dan perlakuan blanching 

daun kelor dalam pembuatan tepung 

berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai 

kecerahan L
*
  tepung daun kelor.     

Hasil analisis sidik ragam pada taraf 

signifikansi 5% data menunjukkan terdapat 

perbedaan yang nyata.  Uji lanjut dengan BNT, 

memperlihatkan tingkat kecerahan daun kelor 

segar berbeda dengan semua tepung daun kelor.  

Tingkat kecerahan tepung daun kelor segar 

berbeda nyata dengan tanpa blanching maupun 

antar perlakuan blanching, seperti terlihat pada 

Gambar 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rerata warna L a b  tepung daun kelor 
 

Keterangan : 

 T1P1: Blanching dengan uap air panas selama 5 menit 

 T1P2: Blanching dengan uap air panas selama 10 menit 

 T2P1: Blanching dengan air panas selama 5 menit 

 T2P2: Blanching dengan air panas selama 10 menit 

 T3P1: Blanching dengan air panas + natrium bikarbonat 0,5% bb selama 5 menit 

 T3P2: Blanching dengan air panas + natrium bikarbonat 0,5% bb selama 10 menit 
 

Ketika daun kelor dipanaskan, magnesium 

akan dihapus dari pusat struktur cincin ini dan 

diganti dengan sebuah atom hidrogen.  Dengan 

perubahan sederhana ini, perubahan warna daun 

kelor dari hijau cerah menjadi zaitun-abu-abu. 

Feofitinisasi adalah proses dimana klorofil 

mengalami perubahan selama pengolahan 

pangan dengan mengganti ion Mg menjadi H.  

Dampak terbentuknya feofitin adalah perubahan 

daun kelor menjadi warna kuning zaitun kusam 

(Gupta dan Prakash, 2011).   Derivat klorofil 

yang terbentuk ketika dilakukan proses 

pemanasan dapat dikelompokkan menjadi dua, 

berdasarkan ada/tidaknya atom magnesium di 

tengah tetrapirol. Derivat yang mengandung Mg 

berwarna hijau, sedangkan yang tidak 

mengandung Mg berwarna kecoklatan. Atom 

magnesium pada klorofil mudah digantikan 

oleh ion hidrogen, yang akan menghasilkan 

warna coklat pada daun kelor.  Reaksi ini 

merupakan reaksi irreversible dalam larutan air 

(Fennema 1996).  Semakin terang warna tepung 

daun kelor menyebabkan lebih banyak cahaya 

T1P1 T1P2 T2P1 T2P2 T3P1 T3P2  

L 48,47 47,60 48,00 45,33 43,80 42,73

a -5,50 -5,67 -6,60 -4,77 -10,2 -6,63

b 45,33 52,97 61,30 31,30 64,20 39,77
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yang dipantulkan kembali pada chromameter 

dan dapat meningkatkan nilai kecerahan. 

Degradasi klorofil pada jaringan sayuran 

dipengaruhi oleh pH. Pada media basa (pH 8), 

klorofil sangat stabil terhadap panas, sedangkan 

pada media asam (pH 3) tidak stabil.  

Penurunan satu nilai pH yang terjadi ketika 

pemanasan jaringan tanaman melalui pelepasan 

asam, hal ini mengakibatkan warna daun 

memudar setelah pemanasan (Fennema 1996). 

Perubahan klorofil menjadi feofitin dapat 

dibatasi dengan keberadaan sodium  karbonat. 

Keberadaan sodium karbonat di dalam air yang 

digunakan untuk blanching akan menetralkan 

keasaman alami dari produk. Klorofil 

dilindungi selama perlakuan panas dan 

akibatnya warna produk mendekati warna hijau 

segar alami. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

ANOVA pada taraf signifikansi 5% 

menunjukkan perlakuan blanching berpengaruh 

nyata terhadap nilai a*.  Hasil uji statistik lanjut 

dengan BNT, (p < 0.05), terdapat pengaruh 

yang berbeda terhadap nilai a* tepung daun 

kelor.   Hal ini menunjukkan perbedaan yang 

nyata antara daun kelor segar dengan semua 

tepung daun kelor.   

Perlakuan blanching cenderung menyebab-

kan degradasi klorofil semakin tinggi, 

peningkatan degradasi klorofil tepung daun 

kelor menyebabkan peningkatan warna merah 

(nilai a negatif).  Semakin kecil nilai a (negatif) 

yang terukur maka derajat kemerahan tepung 

daun kelor lebih tinggi atau terjadi penurunan 

tingkat kehijauan.  Faktor blanching rebus dan 

blanching kukus memiliki pengaruh yang 

berbeda terhadap nilai a tepung kelor.  

Nilai -a yang diperoleh daun segar adalah -

10,98.  Nilai -a tepung daun kelor dengan 

perlakuan blanching yang berbeda maupun 

tanpa blanching berkisar antara -4,77 sampai 

dengan -10,27.   Hal ini mengindikasikan telah 

terjadi peningkatan derajat kemerahan atau 

penurunan derajat kehijauan pada tepung daun 

kelor dibandingkan dengan daun segar.  

Menurut Asgar dan Mussadad (2008), 

pengeringan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi mutu warna suatu bahan 

yang dikeringkan.  Blanching dibutuhkan 

sayuran untuk meningkatkan kualitas  produk 

sebelum pengeringan.  Blanching diperlukan 

untuk mencegah pembentukan penyimpangan 

rasa, bau dan warna.   Menurut Negi dan Roy 

(2000) blanching dapat mengakibatkan 

degradasi klorofil dengan selanjutnya 

pembentukan feofiitin. Pembentukan ini dapat 

dicegah dengan penambahan agen alkali seperti 

natrium karbonat selama blanching (Maharaj 

dan Sankat, 1996). 

Hasil uji satistik dengan ANOVA pada taraf 

signifikansi 5%,  menunjukan nilai b* tepung 

daun kelor berbeda secara nyata.  Uji lanjut 

dengan BNT pada taraf signifikansi 5%, 

menunjukkan perlakuan blanching berpengaruh 

nyata terhadap antar nilai b* tepung daun kelor.  

Faktor cara blanching menunjukkan blanching 

rebus blanching kukus tidak memiliki pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap nilai b tepung 

kelor.  Baik itu blanching rebus ataupun kukus 

dapat menghambat terjadinya pencoklatan 

enzimatis.  

Atribut nilai b merupakan nilai yang 

menunjukkan derajat kekuningan atau kebiruan 

suatu sampel. Semakin positif nilai b (+b) 

menunjukkan sampel memiliki derajat 

kekuningan yang tinggi. Sedangkan semakin 

negatif nilai b (-b) menunjukkan sampel 

memiliki derajat kebiruan yang tinggi. 

Nilai b pada daun segar mencapai 51,70. Hal 

tersebut berarti derajat kekuningannya pada 

daun segar lebih tinggi dibandingkan tepung 

daun kelor lainnya.  Perlakuan blanching  

maupun tanpa blanching pada pembuatan 

tepung daun kelor cenderung menyebabkan 

penurunan nilai +b (derajat kekuningan) tepung 

daun kelor.  Karatenoid merupakan pigmen 

yang berwarna kuning, oranye, merah oranye, 

serta larut dalam minyak (lipida). penggunaan 

natrium bikarbonat akan melindungi warna b+ 

(kekuningan). 

Selama proses blanching terjadi perubahan 

warna bahan.  Perubahan atau degradasi klorofil 

selama blanching menyebabkan perubahan 

warna pada sayuran hijau.  Adanya panas 

menyebabkan perubahan klorofil (hijau) 

menjadi feofitin (kuning hijau) (Estiasih dan 

Ahmadi, 2009).  Degradasi butir hijau daun 

dimulai oleh kerusakan jaringan selama 

blanching dan langkah  proses lain (Koca, et al, 

2007).  

Hasil analisa terhadap warna tepung daun 

kelor menujukkan bahwa Fhitung > Ftabel yang 

meliputi warna kecerahan 119,60>3,40 warna 

kehijauan 10,79>3,40 dan warna kekuningan 



Seminar Nasional P3JK 2015 

153 
 

3,91>3,40 maka dilanjutkan dengan analisa 

sidik ragam. Analisa sidik ragam perlakuan 

awal yang berbeda memberikan perbedaan 

nyata (α.=0,05) dan tidak nyata terhadap warna 

L (kecerahan), -a (kehijauan), dan b+ 

(kekuningan) tepung daun kelor. Hasil uji 

DMRT (α=0,05) terhadap warna L a b tepung 

daun kelor disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil uji DMRT warna L a b Tepung Daun Kelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 menunjukkan nilai rerata warna L a b 

tepung daun kelor dengan perlakuan awal 

berbeda, nilai rerata yang disertai dengan notasi 

huruf  yang berbeda menujukkan perlakuan 

tersebut berbeda nyata pada DMRT (α=0,05) 

sedangkan jika disertai dengan notasi huruf yang 

sama menunjukkan perlakuan tersebut tidak 

berbeda nyata pada DMRT (α=0,05). 

1. Rendemen Tepung Daun Kelor 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rerata 

rendemen tepung daun kelor  dengan perlakuan 

berbeda berkisar antara 15, 33% sampai 17,33%. 

Rerata rendemen daun kelor dengan perlakuan 

awal bebeda disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Grafik  Nilai Rerata Rendemen tepung Daun kelor  (%/100gr) 

Keterangan 

 T1P1: Blanching dengan uap air panas selama 5 menit 

 T1P2: Blanching dengan uap air panas selama 10 menit 

 T2P1: Blanching dengan air panas selama 5 menit 

 T2P2: Blanching dengan air panas selama 10 menit 

 T3P1: Blanching dengan air panas + natrium bikarbonat 0,5% bb selama 5 menit 

 T3P2: Blanching dengan air panas + natrium bikarbonat 0,5% bb selama 10 menit 
 

 

Blanching (T) 
Waktu 

(P) 

Rerata Notasi 

L a B L a b 

Kukus 5 48,47 -5,50 +45,33 e a abc 

Kukus 10 47,60 -5,67 +52,97 d a bc 

Rebus 5 48,00 -6,60 +61,30 de a c 

Rebus 10 45,33 -4,77 +31,30 c a a 

Rebus + natrium 

bikarbonat 0,5% bb 5 43,80 

-

10,27 +64,20 b b c 

Rebus + natrium 

bikarbonat 0,5% bb 10 42,73 -6,63 +39,77 a a ab 

DMRT 0,05   0,42 1,14 12,61 

   Kontrol   52,23 -8,80 +44,07 

   

T1P1 T1P2 T2P1 T2P2 T3P1 T3P2  

Rerata 17,33 16,67 15,33 15,33 16,00 15,33
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Hasil analisa terhadap rendemen tepung daun 

kelor menujukkan Fhitung > Ftabel yaitu 7,68>3,40 

maka dilanjutkan dengan analisa sidik ragam. 

Analisa sidik ragam perlakuan awal yang 

berbeda memberikan perbedaan nyata (α=0,05) 

dan tidak nyata terhadap rendemen tepung daun 

kelor.  Hasil uji DMRT (α=0,05) terhadap 

rendemen tepung daun kelor disajikan pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4 Rerata Rendemen Tepung  Daun Kelor (%/100gr) 

Blanching (T) 

Waktu 

(P) 

Rerata 

(%/100gr) Notasi 

Steam blanching 5 17,33 c 

Steam blanching 10 16,67 bc 

Boil blanching 5 15,33 a 

Boil blanching 10 15,33 a 

Boil blanching + natrium 

bikarbonat 0,5% bb 5 16,00 ab 

Boil blanching + natrium 

bikarbonat 0,5% bb 10 15,33 a 

Kontrol   27,83 

  

Tabel 4 menunjukkan rerata rendemen tepung 

daun kelor dengan perlakuan awal berbeda, nilai 

rerata yang disertai dengan notasi huruf yang 

berbeda menujukkan perlakuan tersebut berbeda 

nyata pada DMRT (α=0,05) sedangkan jika 

disertai dengan notasi huruf yang sama 

menunjukkan perlakuan tersebut tidak berbeda 

nyata pada DMRT (α=0,05). 

 

 

 

 

A. Uji Organoleptik Tepung Daun Kelor  

1. Warna Tepung Daun Kelor 

Hasil uji organoleptik menunjukkan 

bahwa rerata skor tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna tepung daun kelor dengan 

perlakuan awal berbeda berkisar antara 1,27 

(kurang suka) sampai 3,75(sangat suka). 

Semakin tinggi rerata total rangking maka 

tingkat kesukaan panelis terhadap warna tepung 

daun kelor  semakain besar. Rerata tingkat 

kesukaan panelis terhadap warna tepung daun 

kelor ditunjukkan pada Gambar 3.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Grafik  Rerata Tingkat Kesukaan Warna Tepung Daun Kelor 

Keterangan 

 T1P1: Blanching dengan uap air panas selama 5 menit 

 T1P2: Blanching dengan uap air panas selama 10 menit 

 T2P1: Blanching dengan air panas selama 5 menit 

 T2P2: Blanching dengan air panas selama 10 menit 

 T3P1: Blanching dengan air panas + natrium bikarbonat 0,5% bb selama 5 menit 

 T3P2: Blanching dengan air panas + natrium bikarbonat 0,5% bb selama 10 menit 

 

T1P1 T1P2 T2P1 T2P2 T3P1 T3P2  

Rerata 1,70 1,27 3,13 2,33 3,75 3,15
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Hasil analisa terhadap kesukaan warna 

tepung daun kelor menujukkan Fhitung > Ftabel 

yaitu 820,16>3,40 maka dilanjutkan dengan 

analisa sidik ragam. Analisa sidik ragam  

perlakuan berbeda memberikan perbedaan 

nyata (α.=0,05) dan tidak nyata terhadap warna 

tepung daun.  Hasil uji DMRT (α =0,05) 

terhadap warna tepung daun kelor disajikan 

pada Tabel 5 

 

Tabel 5. Rerata Tingkat Kesukaan Warna 

Tepung Daun Kelor 
Blanching (T) Waktu (P) Rerata Notasi 

Uap air panas 5 1,7 b 

Uap air panas 10 1,27 a 

Air panas 5 3,13 d 

Air panas 10 2,33 c 
Air panas + natrium 
bikarbonat 0,5% bb 5 3,75 e 
Air panas + natrium 
bikarbonat 0,5% bb 10 3,15 d 

DMRT 0,05 0,20 
 Kontrol 3,92 
  

Tabel 5 menunjukkan rerata tingkat 

kesukaan warna tepung daun kelor  dengan 

perlakuan awal berbeda, nilai rerata yang 

disertai dengan notasi huruf yang berbeda 

menujukkan perlakuan tersebut berbeda nyata 

pada DMRT (α=0,05) sedangkan jika disertai 

dengan notasi huruf yang sama menunjukkan 

perlakuan tersebut tidak berbeda nyata pada 

DMRT (α=0,05). 

2. Aroma Tepung Daun Kelor 

Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa 

rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma tepung daun kelor  dengan perlakuan 

awal berbeda berkisar antara 1,12(kurang suka) 

sampai 2,95(sangat suka). Semakin tinggi rerata 

total rangking maka tingkat kesukaan panelis 

terhadap aroma tepung daun kelor  semakain 

besar. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma tepung daun kelor ditunjukkan pada 

Gambar 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Grafik  Rerata Tingkat Kesukaan Aroma 

Tepung Daun Kelor 

Keterangan 

 T1P1: Blanching dengan uap air panas selama 5 menit 

 T1P2: Blanching dengan uap air panas selama 10 

menit 

 T2P1: Blanching dengan air panas selama 5 menit 

 T2P2: Blanching dengan air panas selama 10 menit 

 T3P1: Blanching dengan air panas + natrium 

bikarbonat 0,5% bb selama 5 menit 

 T3P2: Blanching dengan air panas + natrium 

bikarbonat 0,5% bb selama 10 menit 

 

Hasil analisa terhadap kesukaan aroma 

tepung daun kelor menujukkan Fhitung > Ftabel 

yaitu 936,60>3,40 maka dilanjutkan dengan 

analisa sidik ragam. Analisa sidik ragam 

perlakuan awal berbeda memberikan perbedaan 

nyata (α.=0,05) dan tidak nyata terhadap aroma 

tepung daun kelor. Hasil uji DMRT (α =0,05) 

terhadap warna tepung daun kelor disajikan 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rerata Tingkat Kesukaan Aroma 

Tepung Daun Kelor 
 

Blanching (T) 

Waktu 

(P) Rerata Notasi 

Uap air panas 5 1,35 b 

Uap air panas 10 1,12 a 

Air panas 5 2,62 c 

Air panas 10 2,85 d 

Air panas + natrium 

bikarbonat 0,5% bb 5 2,95 e 

Air panas + natrium 

bikarbonat 0,5% bb 10 2,67 c 

DMRT 0,05 0,16 

 Kontrol 1,27 

  

Tabel 6 menunjukkan rerata tingkat 

kesukaan aroma tepung daun kelor  dengan 

T1P1 T1P2 T2P1 T2P2 T3P1 T3P2  

Rerata 1,35 1,12 2,62 2,85 2,95 2,67
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perlakuan awal berbeda, nilai rerata yang 

disertai dengan notasi huruf yang berbeda 

menujukkan perlakuan tersebut berbeda nyata 

pada DMRT (α=0,05) sedangkan jika disertai 

dengan notasi huruf yang sama menunjukkan 

perlakuan tersebut tidak berbeda nyata pada 

DMRT (α=0,05). 

 

3. Rasa Tepung Daun Kelor 

Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa 

rerata skor tingkat kesukaan panelis terhadap 

warna tepung daun kelor dengan perlakuan 

awal berbeda berkisar antara 1,28 (kurang suka) 

sampai 3,18 (sangat suka). Semakin tinggi 

rerata total rangking maka ingkat kesukaan 

panelis terhadap warna tepung daun kelor  

semakain besar. Rerata tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna tepung daun kelor ditunjukkan 

pada Gambar 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 T1P1: Blanching dengan uap air panas selama 5 menit 

 T1P2: Blanching dengan uap air panas selama 10 

menit 

 T2P1: Blanching dengan air panas selama 5 menit 

 T2P2: Blanching dengan air panas selama 10 menit 

 T3P1: Blanching dengan air panas + natrium 

bikarbonat 0,5% bb selama 5 menit 

 T3P2: Blanching dengan air panas + natrium 

bikarbonat 0,5% bb selama 10 menit 

 

Hasil analisa terhadap kesukaan rasa tepung 

daun kelor menujukkan Fhitung > Ftabel yaitu 

49,01>3,40 maka dilanjutkan dengan analisa 

sidik ragam. Analisa sidik ragam perlakuan 

awal berbeda memberikan perbedaan nyata 

(α.=0,05) dan tidak nyata terhadap rasa tepung 

daun kelor . Hasil uji DMRT (α =0,05) terhadap 

rasa tepung daun kelor disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rerata Tingkat Kesukaan Rasa Tepung 

Daun Kelor 

Blanching (T) 

Waktu 

 (P) Rerata Notasi 

Steam blanching 5 1,63 b 

Steam blanching 10 1,28 a 

Boil blanching 5 2,55 c 

Boil blanching 10 3,18 e 

Boil blanching + 

natrium 

bikarbonat 0,5% 

bb 5 2,81 cd 

Boil blanching + 

natrium 

bikarbonat 0,5% 

bb 10 3,07 de 

Kontrol 3,30 

  

 Tabel 7 menunjukkan rerata tingkat 

kesukaan rasa tepung daun kelor  dengan 

perlakuan awal berbeda, nilai rerata yang 

disertai dengan notasi huruf yang berbeda 

menujukkan perlakuan tersebut berbeda nyata 

pada DMRT (α=0,05) sedangkan jika disertai 

dengan notasi huruf yang sama menunjukkan 

perlakuan tersebut tidak berbeda nyata pada 

DMRT (α=0,05). 

 

PEMBAHASAN 

 

Warna Tepung Daun kelor  

Warna tepung daun kelor diukur dengan 

menggunakan alat spektrofotometer dengan 

parameter yang dibaca adalah L a b. L 

menyatakan tingkat gelap dan terang dengan 

kisaran 0 sampai 100. Nilai 0 menyatakan 

hitam, sangat gelap atau pekat sedangkan 100 

menyatakan putih, sangat terang atau pudar. (a-) 

menyatakan kecenderungan warna hijau 

sedangkan nilai positif (a+) menyatakan 

kecenderungan warna merah. (b) menyatakan 

tingkat biru-kuning dengan kisaran nilai 0 

sampai 100. Nilai negatif (b-) menyatakan 

kecenderungan warna biru sedangkan nilai 

positif (b+) menyatakan kecenderungan warna 

kuning. 

Hasil penelitian terhadap warna L 

(kecerahan) menunjukkan bahwa perlakuan 

blansir dengan uap air panas selama 5 menit 

memiliki rerata nilai tertinggi yaitu 48,47 

sedangkan nilai rerata terendah diperoleh pada 

perlakuan blansir dengan air panas  + natrium 

bikarbonat 0,5% bb selama 10 yaitu 42,73. 

Hasil penelitian terhadap warna a- (kehijauan)  

T1P1 T1P2 T2P1 T2P2 T3P1 T3P2  

Rerata 1,63 1,28 2,55 3,18 2,81 3,07

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

T
in

g
k

a
t 

K
es

u
k

a
a

n
 R

a
sa

Rerata Tingkat Kesukaan Rasa Tepung 

Daun Kelor 



Seminar Nasional P3JK 2015 

157 
 

menunjukkan bahwa perlakuan blansir dengan 

air panas + natrium bikarbonat 0,5% bb selama 

5 menit memiliki rerata nilai tertinggi yaitu -

10,27 sedangkan nilai rerata terendah diperoleh 

pada perlakuan blansir dengan air panas selama 

10 menit yaitu -4,77.  Hasil penelitian b+ 

(kekuningan) menunjukkan bahwa perlakuan 

blansir dengan air panas + natrium bikarbonat 

0,5% bb selama 5 menit memiliki rerata nilai 

tertinggi yaitu +64,20 sedangkan nilai rerata 

terendah diperoleh pada perlakuan blansir 

dengan air panas selama 10 menit yaitu +31,30. 

Perlakuan blansir pada dasarnya akan 

merusak enzim yang mengakibatkan perubahan 

warna, flavor, dan tekstur (Anggreini, 2011). 

Perlakuan blansir dan pengeringan 

mengakibatkan kerusakan pada struktur 

membran sel daun kelor . Kerusakan membran 

sel inilah yang memicu terjadinya reaksi 

pencoklatan enzimatis akibat kontak antara 

senyawa fenolik dengan enzim pengoksidasi 

(fenolase) dan pencoklatan non enzimatis akibat 

konsentrasi tinggi grup reaktif dengan 

penggunaan air (Beyond all recognition.com, 

2011).  Pengeringan pada bahan makanan akan 

mengubah sifat fisik, kimia dan diduga dapat 

mengubah kemampuan memantulkan, 

menyebarkan, menyerap, dan meneruskan sinar 

sehingga mengubah warna bahan pangan 

(Desrosier, 1988). 

Blansir dengan air panas + natrium 

bikarbonat 0,5% bb selama 5 menit memiliki 

rerata nilai tertinggi untuk warna a- (kehijauan) 

dan b+ (kekuningan), hal ini diduga karena 

klorofil terlindungi dengan penambahan 

natrium bikarbonat. Menurut Winarno (2004) 

penambahan natrium bikarbonat ke dalam air 

yang digunakan untuk blansir akan menetralkan 

keasaman alami dari produk, klorofil dilindungi 

selama perlakuan panas dan akibatnya warna 

produk mendekati warna hijau segar alami. 

Perlakuan blansir dapat mengkoagulasikan 

protein sehingga warna hijau berubah menjadi 

hijau kecoklatan atau bahkan menjadi 

kecoklatan, hal ini dapat terjadi karena 

substitusi magnesium oleh asam, sehingga 

klorofil kehilangan magnesium, dan membentuk 

feofitin yang berwarna kecoklatan (Islamirisya, 

2011). 

Klorofil adalah pigmen hijau yang 

menyebabkan warna pada sayuran dan buah. 

Dalam daun hijau klorofil mudah hilang, 

klorofil awalnya terlindung dalam jaringan 

tumbuhan yang terikat pada lipoprotein,  

perubahan warna dalam sayuran hijau 

dihubungkan dengan distribusi kembali 

senyawa klorofilik melalui sel akibat kerusakan 

thermal kloroplas (Islamirisya, 2011). Klorofil  

relatif labil terhadap panas dalam media 

berkadar asam rendah, sedangkan pengurangan 

klorofil tidak berhubungan dengan pelarutan 

tetapi berhubungan dengan degradasi feofitin, 

yang umumnya terlihat dengan menguningnya 

ekstrak klorofilik dalam sayuran hijau yang 

dimasak (Anggreini, 2011).  

Selain melindungi klorofil diduga 

penggunaan natrium bikarbonat akan 

melindungi warna b+ (kekuningan) tepung daun 

kelor. Menurut Winarno (2004) pada dedauan 

hijau selain klorofil terdapat juga karatenoid. 

Karatenoid merupakan pigmen yang berwarna 

kuning, oranye, merah oranye, serta larut dalam 

minyak (lipida). Pada tanaman hijau karatenoid 

berperan melindungi klorofil dari kerusakan 

oksidasi (Baurenfeind, 1981 dalam Candra 

2005). Dalam sistem hunter warna nilai warna 

L (kecerahan) pada perlakuan blansir dengan 

air panas + natrium bikarbonat 0,5% bb selama 

5 menit menunjukkan kepekatan warna nilai a- 

(kehijauan) dan nilai b+ (kekuningan) tepung 

daun kelor 

 

2. Kadar Air Tepung Daun kelor 

Besarnya kadar air tepung daun kelor  

berhubungan dengan daya tahan tepung selama 

penyimpanan. Air yang terdapat dalam bentuk 

bebas pada bahan pangan dapat membantu 

terjadinya proses kerusakan pangan, misalnya 

karena proses mikrobiologis, kimiawi, 

enzimatis bahkan karena aktivitas serangga 

perusak (Sudarmadji, et al., 1984). Oleh karena 

itu, apabila kadar air tinggi menyebabkan 

tepung tidak tahan simpan dalam waktu yang 

cukup lama karena lebih cepat rusak akibat 

ditumbuhi jamur sehingga kualitas menjadi 

menurun. Kadar air bahan berbentuk bubuk 

adalah 2%-6%, bahan pangan yang memiliki 

kadar air dibawah 6% dapat disimpan dalam 

waktu yang lama (Hartono dan Widiatmoko, 

1994). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan blansir air panas 0,5% bb selama 5 

menit yaitu 8,91% sedangkan nilai rerata 

terendah diperoleh pada perlakuan blansir 
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dengan uap air panas selama 5 menit yaitu 

7,73%. Kadar air adalah perbedaan antara berat 

bahan sebelum dan sesudah dilakukan 

pemanasan (Sudarmadji, et al., 1984). Menurut 

Daryus (2006) perbedaan kadar air dalam suatu 

bahan disebabkan karena perbedaan bahan, 

metode dan suhu serta proses penyimpanannya. 

Perlakuan blansir dengan air panas 

menyebabkan energi dari air panas lebih cepat 

masuk dalam struktur membran sel daun kelor 

dibandingkan dengan blansir dengan uap air 

panas yang menyaluarkan energi panas berupa 

uap air kedalam struktur membran sel daun 

kelor  (Hariyadi, dkk., 2010). Perlakuan blansir 

dan pengeringan mengakibatkan kerusakan 

pada struktur membran sel daun kelor. 

 

3. Rendemen Tepung Daun Kelor 

Rendemen merupakan salah satu parameter 

penting dalam pembuatan produk kering. 

Rendemen dapat diketahui dengan cara 

menghitung berat akhir bahan berbanding 

terbalik dengan berat awal dikalikan 100% 

(Yuwono, 1998). Berat awal dalam penelitian 

ini adalah daun kelor dan berat akhirnya adalah 

tepung daun kelor.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan blansir dengan uap air panas selama 

5 menit memiliki rerata skor tertinggi yaitu 

17,33%/100gr, sedangkan rerata skor terendah 

diperoleh pada perlakuan blansir dengan air 

panas selama 5 menit, blansir dengan air panas 

selama 10 menit dan blansir dengan air panas + 

natrium bikarbonat 0,5% bb selama 10 menit 

dengan rerata 15,33%/100gr. Rerata nilai 

rendemen tepung daun kelor  memiliki 

kecenderungan nilai yang berbeda,  hal ini 

kemungkinan terjadi karena perbedaan blansir 

dan waktu. Penggunaan air menyebabkan air 

yang harus diuapkan bahan pangan dipengaruhi 

oleh  suhu dan waktu pengeringan yang sama 

hingga diperoleh berat yang konstan (Daryus, 

2006). 

Perubahan berat berhubungan dengan 

penyusutan sel, mekanisme penyusutan yaitu : 

pati tergelatinisasi, membran sitoplasma 

berubah, dinding sel sedikit berubah, pektin 

termodifikasi, protein nukleus dan sitoplasma 

terdenaturasi, kloroplas dan kromoplas 

mengalami penurunan (Islamirisyah, 2011). 

Semua komponen tersebut keluar sel sehingga 

beratnya berkurang, namun air pada blansir 

akan memasuki sel. Struktur kristal granula pati 

dalam air pada suhu ruang di bawah 50°C, 

hanya sebagian kecil dari granula yang 

membengkak, dan perubahan ini bersifat 

reversibel. Jika suspensi dalam air dipanaskan 

maka granula pati akan menyerap air dan 

ukurannya menjadi besar. Pada suhu di atas 

50°C, sebagian besar granula pati mulai 

menyerap air lebih banyak dan strukturnya 

mulai berubah. Perubahan ini bersifat 

iireversibel dan merusak struktur aslinya 

(Islamirisyah, 2011). 

Blansir dengan air panas menghasilkan 

rendemen tepung lebih kecil  dibandingkan 

dengan blansir dengan uap air yang 

menghasilkan rendemen tepung sebesar. Hasil 

ini sesuai dengan beberapa pernyataan yang 

diajukan diantaranya oleh Muchtadi dan 

Sugiyono (1992) yaitu penggunaan medium air 

dapat menyebabkan kehilangan komponen 

terlarut lebih besar jika dibandingkan dengan 

medium uap air, serta pernyataan oleh Michigan 

State University Extension (1999) dimana 

blansir menggunakan air biasanya 

menyebabkan kehilangan nutrisi lebih besar 

dibandingkan medium uap air. Berdasarkan 

hasil uji kimia menujukkan bahwa kandungan 

nutrisi tepung daun kelor dengan perlakuan 

blansir uap air panas selama 5 menit 

menunjukkan nilai tertinggi, hal ini diduga juga 

akan berpengaruh terhadap rendemen yang 

dihasilkan. 

 

4. Protein Tepung Daun Kelor 

Protein pada umumnya menentukan mutu 

dalam bahan pangan,  hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan blansir dengan 

uap air panas selama 5 menit memiliki rerata 

skor tertinggi yaitu 29,38%/100gr, sedangkan 

rerata skor terendah diperoleh pada perlakuan 

blansir dengan air panas + natrium bikarbonat 

0,5% bb selama 10 menit yaitu 17,76%/100gr. 

Protein dapat mengalami kerusakan oleh 

pengaruh-pengaruh panas, reaksi kimia dengan 

asam atau basa, goncangan, dan sebab-sebab 

lainnya. Di samping denaturasi, protein juga 

mengalami degradasi yaitu pemecahan molekul 

kompleks menjadi molekul yang lebih 

sederhana oleh pengaruh asam, basa, atau 

enzim. Hasil degradasi protein dapat berupa 

proteosa, pepton, polipeptida, peptide, asam 
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amino, NH3, dan unsur N (Winarno, et al., 

1980). 

Blansir dengan air panas mengakibatkan 

bahan kontak langsung dengan air panas 

sehingga bahan akan banyak kehilangan 

komponen-komponen yang bersifat larut dalam 

air sedangkan blansir  menggunakan uap air 

panas bahan akan dialiri oleh uap sehingga 

komponen yang bersifat larut dalam air lebih 

sedikit dibandingkan dengan blansir dengan air 

panas (Hariyadi, dkk., 2010).  

Menurut Islamirisyah (2011) kandungan 

protein akan berubah jika terkena panas saat 

proses blansir, dengan adanya panas disertai air 

dapat menyebabkan denaturasi protein. Bila 

protein mengalami denaturasi, konfigurasi dari 

molekul-molekul protein asli dan sifat-sifat 

imunologis spesifik yang membedakan 

kebanyakan protein berubah, aktivitas enzim 

hilang bila dipanaskan sehingga akan 

menyebabkan kenaikan viskositas. 

Proses blansir yang berlebihan akan 

menyebabkan produk menjadi matang, 

kehilangan flavor, warna, dan nutrisi-nutrisi 

penting yang terkandung didalamnya karena 

komponen-komponen tersebut dapat rusak dan 

terlarut kedalam media pemanas (pada proses 

blansir dengan air panas atau uap air panas). 

Perubahan yang jelas terjadi selama proses 

pengeringan adalah perubahan warna yang 

disebut browning atau heat damage. Reaksi 

yang sering terjadi adalah browning non-

enzimatik, yaitu reaksi antara asam organik 

dengan gula pereduksi, dan antara asam-asam 

amino dengan gula pereduksi. Reaksi antara 

asam amino dengan gula pereduksi dapat 

menurunkan protein yang terkandung 

didalamnya (Asti, 2009). 

 

5. β -karoten Tepung Daun Kelor 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan blansir dengan uap air panas selama 

5 menit memiliki rerata skor tertinggi yaitu 

94,30 µg/100gr, sedangkan rerata skor terendah 

di peroleh pada perlakuan blansir dengan air 

panas + natrium bikarbonat 0,5% bb selama 10 

menit yaitu 50,85 µg/100gr. 

Vitamin A adalah jenis vitamin yang tidak 

larut dalam air tetapi larut dalam lemak 

(Winarno, 2004). β-karoten adalah pelopor 

terbentuknya vitamani A, β-karoten banyak 

ditemukan terutama pada tanaman (buah dan 

sayur) berwarna kuning, merah , dan hijau tua 

(Winarno, 2004). Nilai rerata kadar β-karoten  

tepung daun kelor  memiliki kecenderungan 

nilai yang berbeda,  hal ini kemungkinan terjadi 

karena perbedaan blansir dan waktu. Selama 

blansir beberapa vitamin hilang karena 

degradasi thermal dan pelarutan (Islamirisya, 

2011). Kehilangan dapat dikurangi dengan 

memperpendek waktu pada suhu yang lebih 

tinggi. Dalam kasus umum, tidak diketahui 

apakah kehilangan tersebut karena pelarutan 

atau karena panas atau keduanya. 

Blansir dengan air panas mengakibatkan 

bahan kontak langsung dengan air panas 

sehingga bahan akan banyak kehilangan 

komponen-komponen yang bersifat larut dalam 

air sedangkan blansir  menggunakan uap air 

panas bahan akan dialiri oleh uap sehingga 

komponen yang bersifat larut dalam air lebih 

sedikit dibandingkan dengan blansir dengan air 

panas (Hariyadi, dkk., 2010). 
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Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh strategi reinventarisasi 

makanan tradisional buleleng sebagai salah satu upaya pelestarian seni kuliner Bali. 

Tujuan dapat dijabarkan sesuai tahapan pencapaian (1) Mengidentifikasi jenis-jenis 

makanan tradisional yang khas  di Kabupaten Buleleng sejak dulu sampai sekarang 

(2)  Menyusun pedoman/panduan resep beragam makanan tradisional khas  di 

Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini berupa penelitian survei dan pengembangan 

(Survei and Development Research ) yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun. 

Penelitian akan menghasilkan rancangan sebagai berikut: (a) melakukan identifikasi  

terhadap jenis-jenis makanan tradisional khas Buleleng yang  dikonsumsi 

masyarakat di Kabupaten Buleleng sebelumnya,(b) melakukan pengkajian resep-

resep  berbagai jenis makanan tradisional khas Buleleng berdasarkan hasil 

identifikasi  secara tradisional, (c) melakukan proses uji coba resep-resep tradisional 

. Lokasi penelitian ini adalah di delapan  Kecamatan yang ada di kabupaten 

Buleleng, yang terbagi ke dalam 24 desa sebagai wilayah sampling. Metode 

pengumpulan data digunakan adalah metode wawancara, metode observasi 

partisipasi, dan metode Dokumentasi. Selanjutnya Data yang diperoleh dianalisis 

secara deskriftif kualitatif yaitu pemaparan dengan kata-kata untuk menggambarkan 

objek yang diteliti. Penggambaran data hasil penelitian dilakukan secara 

objektif,sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Jenis-jenis hidangan khas tradisional kabupaten Buleleng  meliputi : (a) 

Makanan Pokok seperti nasi tulen, nasi moran gadung, nasi moran keladi/talas, 

moran sele sawi, mengguh, blayag, tipat srosob; (b) Lauk Pauk meliputi : serapah, 

sate celeng, timbungan , dll, (c) Sayuran meliputi : urab paku, urab kacang dan lain-

lain, (c) Jajanan  meliputi: jaja bantal, jaja kaun tulud, jaja lemu, jaja satuh ; dan lain-

lain, (d) Minuman meliputi loloh kunyit, loloh belimbing, es daluman, es kuud, rujak 

timun. 

 

Kata kunci: reinventarisasi, makanan tradisional, kuliner Bali 

 

 PENDAHULUAN 
 

Makanan  khas  tradisional  yang  dimiliki  

oleh  kabupaten  Buleleng  sangat variatif di 

sepanjang wilayah Bali utara dari Busung Biu, 

Gerokgak, Seririt, Banjar , Sukasada, Sawan, 

Kubutambahan,  hingga Tejakula, beberapa 

jenis kuliner itu bahkan hanya ada di Buleleng 

dan sulit ditemui di daerah lain di Bali. 

Misalnya blayag,  jukut buangit, sudang lepet 

yang dikombinasikan dengan jukut undis, 

bubuh mengguh kedongkol yang hanya ada di 

Tejakula dan jenis makanan lain. Jenis 

minuman juga banyak, seperti es bir, es 

rujak, es jamur, loloh dan lain-lain. Di bidang 

olahan ikan, Buleleng kini mengembangkan 

berbagai olahan ikan air laut dan air tawar. 

Untuk olahan ikan air tawar, kini di sejumlah 

desa sudah dikembangkan kelompok-kelompok 

pengolah ikan lele dengan berbagai variasi. 

Bukan hanya pecel lele dengan bumbu khas 

Bali, namun juga dikembangkan bakso lele, 

pepes lele, dan kerupuk kulit lele. 

Namun sayang, makanan khas Buleleng itu 

sulit dijumpai di warung-warung, restoran atau 

di pasar-pasar senggol di Buleleng. 

Mengangkat   kekhasan   Buleleng   sangat   

penting   jika   dikaitkan   dengan pariwisata, 

sebab” tourism is different,” tekannya dalam 

laouncing Bulfest 2013, di bidang kuliner 

tradisional khas Buleleng yang terselenggara 

pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 

2013 merupakan bentuk penghargaan akan seni 

kuliner lokal. Upaya memasyarakatkan 

makanan tradisional khas Buleleng ditunjukkan 

dengan menu yang disajikan kepada para 

mailto:sukertiyan@yahoo.com
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undangan adalah Belayag dan es Ancruk salah 

satu kuliner khas Buleleng. Bulfest 2013 juga 

menjadi ajang promosi Buleleng yang 

bermanfaat juga bagi dunia usaha di 

Buleleng,  khususnya dunia pariwisata dan 

industri kecil. Karena itu diharapkan para 

pelaku dunia usaha dapat menjadi patnership 

Bulfest 2013. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, 

tim peneliti merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimanakah Reinventarisasi 

Makanan Tradisional Khas Buleleng sebagai 

Upaya Pelestarian Seni Kuliner Bali?”. 

Rumusan masalah dapat dijabarkan menjadi 

sebagai berikut: (1)  Apa saja jenis-jenis 

hidangan pokok khas Kabupaten Buleleng?; (2). 

Apa saja jenis-jenis Lauk pauk khas Kabupaten 

Buleleng?; (3).  Apa saja jenis-jenis sayuran 

khas Kabupaten Buleleng?; (4).  Apa saja jenis-

jenis Jajanan khas Kabupaten Buleleng?; (5).  

Apa saja jenis-jenis minuman khas Kabupaten 

Buleleng?; (6).  Bagaimana formula resep 

sesuai jenis hidangan khas Kabupaten 

Buleleng? 

Selanjutnya makna  Reinventarisasi makanan 

tradisional Buleleng dapat diuraikan bahwa kata 

reinventarisasi berasal dari dua suku kata yakni 

“Re” dan Inventarisasi”. Kata “Re” berdasarkan 

Kamus Lengkap 950 Trilyun Inggris – 

Indonesia dan Indonesia – Inggris (Rudi 

Haryono, Mahmud Mahyong :214) memiliki 

arti kembali. Dan kata “Inventarisasi” 

berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

(LH. Santoso : 232) memiliki arti pencatatan 

barang – barang milik kantor (perusahaan. 

Berdasarkan dua suku kata tersebut dapat 

disimpulkan kata reinventarisasi berarti 

kegiatan pencatatan kembali barang – barang 

milik kantor. Sesuai dengan pengertian diatas 

maka Reinventarisasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pencatatan kembali 

hidangan – hidangan tradisional tradisional. 

Reinventarisasi makanan tradisional 

Buleleng adalah suatu kegiatan pencatatan 

kembali makanan tradisional tradisional yang 

erat kaitannya dengan adat istiadat daerah 

Buleleng, dimana hidangan ini diolah, disajikan 

dan dimakan secara berkelanjutan atau secara 

turun temurun oleh masyarakat Buleleng, serta 

memiliki perbedaan dengan hidangan yang 

terdapat didaerah lain. Dalam kegiatan 

reinventarisasi ini hidangan dikelompokkan 

berdasarkan klasifikasi penggolongannya. 

Adapun klasifikasi penggolongan 

reinventarisasi hidangan Bali adalah sebagai 

berikut : 

 

 
 

Gambar 1 Klasifikasi Hidangan Khas Bali (dalam Suci, 1986 : 29)
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METODE  PENELITIAN 
 

Jenis penelitian  ini adalah survei yaitu 

penelitian yang mendalam tentang studi 

deskriptif   seni kuliner khususnya masyarakat 

Buleleng. Dalam pelaksanaan penelitian ini 

dapat ditinjau dari tujuannya yaitu menggali 

dan memahami secara luas permasalahan-

permasalahan yang akan dipecahkan.   

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian 

survei  berlaku secara terbatas  hanya pada 

daerah yang diteliti yaitu di Kabupaten 

Buleleng. 

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  

Buleleng  dengan menggunakan teknik 

sampling area. Lokasi ini dipilih   atas dasar 

pertimbangan  (1) Buleleng jika dilihat dari 

perkembangan budaya, masih dominan erat 

menjunjung tinggi budaya Bali, (2) masyarakat 

masih mengkonsumsi makanan tradisional, 

dimana sebagai buktinya bahwa dengan 

menjamurnya rumah-rumah makan, masyarakat 

hanya sedikit menerima pengaruh makanan siap 

saji seperti KFC, Qusi Zuki, bahkan sudah 

gulung tikar. Sedangkan waktu pelaksanaan 

mulai bulan Mei sampai  dengan  bulan  

Nopember     2015.  Adapun  lokasi  penelitian  

meliputi  8 (delapan) kecamatan , dimana setiap 

kecamatan dipilih 3 desa yang menurut peneliti 

memiliki kekhususan berdasarkan jarak desa ke 

pusat kota, potensi alamnya masih dominan, 

sehingga lokasi penelitian yang digunakan 

sejumlah 24 Desa  dari delapan kecamatan yang 

ada di Kabupaten Buleleng. Kecamatan 

Buleleng tidak digunakan sebagai wilayah 

penelitian karena menurut peneliti, kondisi 

wilayah, penduduk, mata pencaharian, termasuk 

dalam masyarakat modern atau madani , yang 

sudah banyak mendapat pengaruh dari luar. 

Informan dalam penelitian ini ditentukan 

dengan teknik  purposive, l,dan snow ball 

sampling. Purposive   adalah pemilihan 

sekelompok informan yang didasarkan atas 

ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut dengan permasalahan,    dengan  

kreteria-kreteria  tertentu  yang  diterapkan  

berdasarkan tujuan penelitian. (Nurul Zuriah, 

2005 : 124).     Accidental sampling     

merupakan teknik pengambilan   sampel tidak 

ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti langsung 

mengumpulkan data dari unit sampling yang 

ditemui. (Nurul Zuriah, 2005 : 124). Menurut 

Sugiyono (2006)  Snowball sampling adalah 

teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat 

bola salju yang yang menggelinding yang lama-

lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, 

pertama- tama dipilih satu atau dua orang, 

tetapi karena dengan dua orang ini belum 

merasa lengkap terhadap data yang diberikan, 

maka peneliti mencari orang lain yang 

dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi 

data yang diberikan oleh dua orang 

sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga 

jumlah sampel semakin banyak. 

Informan dalam penelitian ini adalah orang-

orang yang dianggap tahu tentang makanan 

khas tradisional Buleleng. Karakteristik infor-

man yang menjadi pertimbangan antara lain: 

1. Tokoh masyarakat di wilayah sampling 

penelitian 

2. Ibu-ibu rumah tangga di wilayah sampling 

penelitian 

3. Pengusaha rumah makan maupun industri 

kecil yang bergerak di bidang makanan 

 

Metode Wawancara Mendalam (In - Depth 

Interview)  adalah    pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan  secara  langsung  

kepada  informan  dan  jawaban-jawaban  

informan dicatat atau direkam dengan alat 

perekam  (Soehartono, 1999 :67).   Metode 

ini sangat penting untuk melengkapi data dari 

hasil pengamatan. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara bebas 

terpimpin yakni pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan kepada para informan 

berdasarkan pedoman yang telah disiapkan 

terlebih dahulu. Pedoman wawancara tersebut 

hanya mencantumkan pokok-pokok 

permasalahan yang akan ditanyakan dan 

selanjutnya pertanyaan-pertanyaan itu 

dikembangkan secara bebas sesuai kepentingan 

penelitian. 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengikuti   model   

penelitian   grounded.   Dengan   model   ini   

analisis   dilakukan sepanjang kurun waktu 

berlangsungnya proses penelitian dari awal 

secara terus menerus sampai akhir penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk 

menyusun dalam bentuk daftar inventarisasi 

hidangan khas Kabupaten Buleleng, maka 

dalam penyajian data hasil penelitian   akan   

diawali   dengan   penyajian   gambaran   profil   

masing-masing kecamatan di Kabupaten 

Buleleng sebagai berikut: 

 

1.  KECAMATAN GEROKGAK 
Beberapa desa ini yang memiliki potensi 

sumber daya alam terletak yang menjadi ciri 

khas dari kecamatan Gerokgak antara lain: Desa 

Pengulon, Desa Gerokgak dan Desa 

Penyabangan. (Kariaman, 2012:5). Di 

Kecamatan Gerokgak tidak memiliki makanan 

khas tradisional, karena mayoritas penduduk di 

kecamatan Gerogak merupakan pendatang dari 

luar daerah. Sebagian besar pendatang 

membawa ciri khas makanan masing-masing 

yang secara tidak langsung menyebar di 

Kecamatan Gerokgak dan menjadikan makanan 

tersebut sebagai makanan khas kecamatan 

tersebut, namun makanan tersebut dapat juga 

ditemukan di daerah lain. Secara garis besar 

makanan khas di kecamatan Gerokgak 

merupakan olahan hasil laut. Potensi ini perlu 

di gali melalui beberapa cara, salah satunya 

dengan Reinventarisasi sehingga makanan 

tradisional khas beragam nantinya dikenal dan 

Seni Kuliner Bali tetap ajeg. 

 

2. SERIRIT 

Untuk mengetahui lebih banyak hidangan 

tradisional Kecamatan Seririt, peneliti 

melakukan observasi pada beberapa desa yaitu 

Desa Ularan, Desa Unggahan, dan Desa 

Pangkung paruk yang merupakan bagian dari 

wilayah kecamatan Seririt. (sumber data 

http://seririt.bulelengkab.go.id/). 

Kekhawatiran akan era globalisasi yang 

mmbawa arus modernisasi menjadi suatu 

pertimbangan dan pemikiran dalam upaya 

pelestarian budaya daerah khususnya makanan 

tradisional agar hidangan tradisional ini tetap 

ajeg dan tidak tenggelam dalam arus 

modernisasi. 

 

3. KECAMATAN BUSUNGBIU 

Kecamatan Busungbiu merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng 

yang terdiri dari beberapa desa antara lain: Desa 

Tegala, Desa Pucaksari, Desa Sepang, Desa 

Sepang Kelod, Desa Suduk, Desa Tista, Desa 

Titab, Desa Tinggarsari, Desa Bongancina, 

Desa Kekeran, Desa Kedis, Desa   Umejero   

Desa   Busungbiu,   Desa   Bengkel   dan   Desa   

Pelapuan.   Di Kecamatan Busungbiu terkenal 

dengan makanan khasnya salah satunya yaitu 

bandut.  Bandut  merupakan  makanan  yang  

terbuat  dari  kelapa  parut  yang dibumbui 

kemudian dibungkus dengan daun talas dan 

diikat dengan daun serai (Dony Sugiartha, SH).  

Makanan tradisional di Kecamatan 

Busungbiu dijadikan ujung   tombak   untuk   

mengenalkan kepada  wisatawan   mancanegara   

dan wisatawan nusantara bahwa adapun 

beberapa kuliner yang mereka miliki masih 

mereka pertahankan kekhasan tradisionalnya, 

karena makanan tradisional adalah salah satu 

warisan dari leluhur kita terdahulu yang perlu 

kita lestarikan. Dengan cara mengelompokkan 

atau membuat daftar kembali berbagai jenis 

makanan, lauk   pauk,   sayuran,   jajanan,   dan   

minuman   khas   tradisional   Kecamatan 

Busungbiu. Secara tidak langsung ini 

membantu mengingatkan kembali kepada 

masyarakat setempat bahwa makanan khas 

tradisional Kecamatan Busungbiu perlu di jaga 

agar generasi kita berikutnya tahu makanan 

khas yang ada di daerah tersebut yang belum 

terkena arus modernisasi dan juga agar tradisi 

dan kebudayaan kita tetap ajeg tidak di makan 

oleh perkembangan zaman.  

 

4. KECAMATAN BANJAR 
Jika dilihat dari potensi sumber daya 

alamnya, salah satu daerah yang memiliki 

potensi sumber daya alam yang bisa 

dikembangkan menjadi kuliner khas Buleleng 

yaitu Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. 

Ada tiga desa yang dapat mewakili 

Kecamatan Banjar dalam hal ketersediaan 

makanan tradisional khasnya yaitu desa Banjar, 

desa Sidatapa dan desa Pedawa. Pemilihan  

ketiga  desa  tersebut  berdasarkan  atas  

beberapa  pertimbangan,  yaitu desa-desa 

tersebut masih jauh dari modernisasi, 

letak/lokasi desa-desa tersebut cukup jauh dari 

wilayah perkotaan dan masih tergolong desa 

tradisional serta belum terjangkau fasilitas atau 

http://seririt.bulelengkab.go.id/
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tempat makan yang modern seperti KFC, Resto 

dll. Selain itu, masyarakat dari ketiga desa 

tersebut masih memanfaatkan bahan makanan 

dari hasil lokal. 

 

5. KECAMATAN SUKASADA 
Di Kecamatan Sukasada, terdapat titik 

tertinggi di Kabupaten Buleleng, yaitu puncak 

bukit Tapak (1903 m) dan juga memiliki danau, 

yaitu danau Buyan (360 hektare). Kecamatan 

sukasada terbagi menjadi 9 (Sembilan) Desa 

dan Kelurahan, yaitu : Kelurahan sukasada, 

Kayu Putih, Padang Bulia, Pancasari, Panji 

Anom, Panji, Sambangan, Selat, Silangjana, 

Tegal Linggah, Wanagiri, Pegadungan, 

Pegayaman. 

Dari 9 desa yang dipaparkan diatas, akan 

memaparkan makanan khas yang ada di 

kecamatan Sukasada. dengan mengambil 3 

(Tiga) desa, yaitu Desa Pegayaman, Desa 

Wanagiri dan Desa Pancasari. Dari wawancara 

tersebut hampir semua makanan tradisional 

berasal dari umbi- umbian  yang  dicampur  

dengan   menggunakan   nasi.      Umbi-umbian   

yang digunakan seperti ketela, singkong, 

jagung. Biasanya hidangan yang menggunakan  

campuran  umbi-umbian  sering  disebut  

dengan  Nasi  Moran.  

 

6. KECAMATAN SAWAN 
Kecamatan Sawan merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng 

yang memiliki 14 desa diantaranya : Desa 

Bebetin, Desa Bungkulan, Desa Galungan, 

Desa Giri Emas, Desa Jagaraga, Desa 

Kerobokan, Desa Lemukih, Desa Menyali, 

Desa Sangsit, Desa Sawan, Desa Sekumpul, 

Desa Sinabun, Desa Sudaji dan Desa Suwug. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi 

terkait potensi alam yang terdapat di 

Kecamatan Sawan, Kecamatan Sawan sebagian 

besar merupakan daerah pegunungan dan 

perbukitan.  

Penelitian di Kecamatan Sawan ini ditinjau 

dari kurangnya kesadaran dan pemahaman 

serta pengetahuan masyarakat akan beragam 

keunikan jenis makanan tradisional yang 

dimiliki, sehingga dikhawatirkan terjadi 

pergeseran budaya (modernisasi), termasuk 

kurang populernya makanan  tradisional  yang  

sarat  dengan  makna  dan  kearifan  tradisi.  

Meskipun secara populer telah banyak 

diterbitkan publikasi makanan tradisional dalam 

resep- resep, namun tinjauan mendalam dari 

kesadaran masyarakat belum banyak dilakukan. 

 

7. KECAMATAN KUBUTAMBAHAN 

Kecamatan Kubutambahan terbagi menjadi 

tiga belas desa yaitu:, Desa Pakisan, Desa 

Bengkala, Desa Tamblang, Desa Mengening, 

Desa Bontihing Desa Tunjung, Desa Tajun, 

Desa Tambakan, Desa Bila, Desa Depeha, Desa 

Bulian, dan Desa Bukit, Kubutambahan dengan 

luas wilayah 10,36 km berjarak 12 km dari kota 

Singaraja.  

Berdasarkan hasil observasi  peneliti yang 

dilakukan pada selasa,14 April 2015, diketahui 

bahwa Kecamatan Kubutambahan merupakan 

daerah yang memiliki potensi berupa alam 

pegunungan yang dimanfaatkan oleh  

masyarakat untuk dimanfaatkan  sebagai 

lahan  perkebunan.   Lahan perkebunan  yang  

terdapat  di  Kecamatan  Kubutambahan  

dimanfaatkan warga untuk berkebun dengan 

hasil kebun didominasi oleh buah-buahan 

seperti mangga, dan rambutan serta sayuran 

seperti kelor, dan temu kunci. Lahan 

perkebunan tersebut juga dimanfaatkan sebagai 

lahan untuk beternak sapi, babi, dan ayam. 

Hasil perkebunan berupa sayuran diolah oleh 

masyarakat sebagai panganan sehari – hari oleh 

masyarakat sekitar. Selain itu hasil perkebunan 

lainnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

mata pencaharian dengan menjual hasil kebun 

yang diperoleh.  

Berdasarkan hasil observasi  awal  tersebut  

diharapkan  terdapat  makanan  tradisional  

khas masyarakat Kecamatan Kubutambahan 

yang dapat diangkat sebagai kekayaan   budaya   

Kabupaten   Buleleng   pada   umumnya   dan   

untuk Kecamatan   Kubutambahan   pada   

khususnya.   

 

8. KECAMATAN TEJAKULA 

Kecamatan Tejakula berada dibagian paling 

timur Kabupaten Buleleng. Kecamatan 

Tejakula terdiri dari 10 desa dan 60 banjar 

dinas. Beberapa desa yang ada di Kecamatan 

Tejakula antara lain desa Bondalem, desa Julah, 

desa Les, desa Madenan, desa Pacung, desa 

Penuktukan, desa Sambirenteng, desa 

Sembiran, desa Tejakula dan desa Tembok. 
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Berdasarkan observasi yang lakukan pada 

hari selasa 14 April 2015, bahwa Kecamatan 

Tejakula merupakan daerah yang memiliki 

potensi alam yang didominasi oleh daerah 

pesisir. Masyarakat Kecamatan Tejakula secara 

umum  bermata  pencaharian  sebagai  nelayan,  

petani,  buruh,  pedagang,  dan peternak. Lahan 

perkebunan dimanfaatkan warga untuk 

berkebun. Sebagian dari lahan perkebunan 

biasanya dipakai untuk berternak. Selain 

berkebun dan berternak masyarakat di 

kecamatan Tejakula juga berprofesi sebagai 

nelayan. Hasil tangkapan tersebut biasanya 

dimanfaatkan warga sebagai mata pencaharian 

dengan menjual hasil tangkapan nelayan 

kepasar ataupun keluar daerah Kecamatan 

tejakula.  Selain hasil tangkapan nelayan dan 

hasil alam di jual masyarakat sekitar juga 

memanfaatkan hasil alam dan tangkapan 

nelayan sebagai olahan makanan sehari-hari. 

Berdasarkan pemaparan kondisi geografis di 

masing-masing wilayah kecamatan, maka 

diperoleh gambaran atau identifikasi hidangan-

hidangan mulai dari (1) Makanan Pokok, (2) 

lauk pauk;(3) Sayur/sayuran; (4) jajanan; (5) 

minuman sebagai berikut : 1). Makanan Pokok: 

nasi tulen, nasi moran keladi, moran sele 

singkong, moran jagung, ;2) Lauk pauk 

meliputi : betutu, serapah, timbungan, lawar 

barak/putih,jejeruk, serosob.; 3) Jajanan 

meliputi: jaja bandut, jaja tulud, jaja olen-olen, 

lukis, pisang rai. 

Berdasarkan hasil –hasil penelitian yang 

telah dijabarkan di atas, dapat dilihat bahwa 

setiap   desa dalam satu wilayah kecamatan 

mempunyai kekhasan hidangan masing-masing. 

Hal ini bisa dimungkinkan oleh factor- faktor 

seperti letak geografis desa, seperti desa yang 

berdekatan dengan pantai, maka hidangannya 

pun lebih banyak bersumber dari hasil-hasil 

laut. Demikian juga desa yang letak 

geografisnya di daerah pegunungan, lebih 

banyak memanfaatkan sumber daya alam 

disekitar tempat tinggal . Namun demikian 

melalui kegiatan penelitian ini diharapkan 

mampu membuka pemikiran masyarakat di 

wilayah masing-masing yang ada di Kabupaten 

Buleleng,  bahwa  hidangan-hidangan  yang  

masih  sangat  tradisional  perlu untuk 

dikembangkan, dipromosikan, diangkat ke 

permukaan melalui berbagai event, misalnya 

ajang Buleleng Festival, sehingga hidangan-

hidangan yang selama ini nyaris punah, bisa 

terangkat kembali dan dikenal luas oleh 

masyarakat Buleleng khususnya, dan 

masyarakat Bali umumnya. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis  hidangan  tradisional  khas  

Kabupaten  Buleleng  meliputi  : 

a) Makanan pokok, baik nasi tulen maupun 

nasi moran yaitu nasi yang bercampur 

beras dengan umbi-umbian maupun 

jagung; 

b) Lauk pauk meliputi lauk  pauk  hewani 

berbahan daging babi, ayam, ikan, dan 

hasil laut lainnya, dengan  teknik 

pengolahan bervariasi baik berkuah  

maupun tidak berkuah;  

c) Sayur dan sayuran meliputi berbagai 

macam bahan sayur dari daerah 

setempat yaitu : sayur paku, 

kara,kacang panjang, jepang, 

waluh,undis,dll, dengan teknik 

pengolahan mulai direbus, ditumis. 

d) Jajanan meliputi : kau tulud, bandot, urab 

gadung, dll;  

e) Minuman meliputi loloh kunyit, loloh 

belimbing, 

 

2.  Formula resep tiap jenis hidangan sesuai 

jenis hidangan yang teridentifikasi 
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TRADISI PESANTREN INDUSTRI BAGI KAUM PEREMPUAN PADA 

SENTRAL HOME INDUSTRY KONVEKSI DI DESA TRITUNGGAL, 

KECAMATAN BABAT, KABUPATEN LAMONGAN 
 

Khozinatus Sadah 

Guru SMKN 5 Malang 

sadahkhozinatus@gmail.com 

 
Abstrak: Pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan suatu negara. Pesantren 

merupakan lembaga pendidikan informal yang mencetak generasi muda yang 

religius. Home industry konveksi di desa Tritunggal merupakan sentral industri 

konveksi di kota Lamongan. Tercatat dari 445 jumlah KK (kepala keluarga), 354 KK 

diantaranya adalah berprofesi sebagai pengrajin konveksi (Sadah, 2015: 16). Tradisi 

merupakan kebiasaan yang diakui, dipercayai, dan dilakukan secara turun-temurun. 

Tradisi pesantren industri merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh warga desa 

Tritunggal dalam mendidik anaknya, yaitu dengan menyekolahkan di pesantren dan 

dididik keterampilan dalam berwirausaha (industri konveksi). Pesantren inustri 

merupakan rancangan pendidikan masa depan yang mengkombinasikan antara 

pendidikan kepesantrenan dan pendidikan kejuruan (vokasi). Tradisi yang sering 

dilakukan di sentral industri konveksi di Lamongan tepatnya di Desa tritunggal 

adalah berupa tradisi pesantren industri. Tradisi ini menitikberatkan bahwa 

pendidikan adalah suatu hal yang penting, namun dilakukan berdasarkan kebutuhan 

dan secukupnya saja. Tahapan tradisi ini dimulai dari (1) menyekolahkan anak-anak 

para pengrajin konveksi kepada lembaga pendidikan formal sesuai batas minimal 

pemerintah, (2) memondokkan (menyekolahkan anak-anak ke lembaga informal-

pesantren), (3) membantu mengembangkan usaha home industry konveksi yang 

dimiliki oleh keluarga, (4) berkeluarga, dan (5) mendirikan home industry konveksi 

sendiri. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah (1) mendiskripsikan tradisi 

pesantren industri, dan (2) menjelaskan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum 

wanita pada home industry konveksi di desa Tritunggal. 

 

Kata kunci : tradisi, pesantren industri, home industry konveksi  

 

PENDAHULUAN 

  

Pendidikan merupakan salah satu upaya 

dalam mengentaskan kemiskinan bangsa, oleh 

karena itu dibutuhkan suatu strategi dan inovasi 

dalam pendidikan, sehingga kemiskinan dapat 

dibrantas hingga pada level yang paling bawah 

(Riady, 2012). Perempuan merupakan bagian 

dari anggota keluarga yang berperan penting 

dalam mengupayakan keharmonisan keluarga. 

Dewasa ini, peran perempuan tidak hanya 

sebatas sebagai ibu rumah tangga, mendidik 

anak, mengelola keuangan, melainkan turut 

serta dalam menyokong perekonomian 

keluarga. Perempuan merupakan salah satu 

penentu keberhasilan berbagai aspek di dunia 

ini, meliputi pendidikan, perekonomian, 

pengembangan industri, dan kesejahteraan 

keluarga. Kehadiran perempuan yang baik, 

diharapkan akan mampu melahirkan generasi 

muda yang berkompeten di zaman modern ini. 

Oleh karena itu, kaum perempuan 

membutuhkan pendidikan yang layak.   

Desa Tritunggal merupakan wilayah integral 

di kecamatan Babat yang memiliki mata 

pencaharian khas dalam setiap dusunnya. Desa 

ini terbagi menjadi tiga dusun yaitu Tesan, 

Beton, dan Grogol. Dusun Beton dan dusun 

Grogol mata pencahariannya adalah mayoritas 

sebagai pedagang besi tua, konveksi dan sablon, 

sedangkan di dusun Tesan mata pencahariannya 

adalah jagal ayam, jagal sapi dan jagal kambing 

(Sadah, 2015: 16). Dari beberapa mata 

pencaharian yang ada, home industry konveksi 

merupakan pekerjaan yang paling banyak 

membutuhkan peran serta kaum perempuan. 

Jenis pekerjaan yang dihasilkan dari konveksi 

ini antara lain, sablon, tukang potong, jahit, 

desain, dan pengemasan. Adapun pekerjaan 

yang paling dominan dan menyerap tenaga 

mailto:sadahkhozinatus@gmail.com
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kerja paling banyak adalah menjahit. Sehingga 

pekerjaan menjahit ini menyerap tenaga kerja 

perempuan paling banyak.   

Pendidikan berbasis keagamaan merupakan 

pendidikan yang mencetak generasi muda yang 

akhlaku karimah (budi pekerti luhur). 

Perempuan memiliki tugas yang tinggi dalam 

melahirkan generasi muda yang baik, mengurus 

kehidupan rumah tangga, dan turut serta 

membantu mengembangkan usaha keluarga. 

Berdasarkan kekompleksan ini, maka 

perempuan memerlukan pendidikan 

keagamaan. Sehingga mampu melaksanakan 

tugas dengan penuh tanggung jawab.  

IKM atau industri kecil menengah 

maerupakan industri yang telah hadir dan 

berkembang di masyarakat. Industri kecil ini 

ligkup atau jenis usahanya berfariatif. Mulai 

dari produk makanan, minuman, pakaian, alat 

pemenu kebutuhan rumah tangga, pelayanan 

jasa, dan usaha sejenis lainnya. Kehadiran IKM 

diharapkan akan mampu menambah deposit 

Negara. Salah satu IKM yang berkembang di 

kota Lamongan adalah home industry konveksi. 

home industry konveksi di kota Lamongan 

terpusat di desa Tritunggal, dan telah tenaga 

kerja pada bagian sewing sebanyak 269 orang 

atau 62 %, dengan kategori tinggi (Sadah, 2015: 

41).  Mayoritas tenaga kerja tersebut adalah 

berasal dari kaum perempuan. Hal ini 

disebabkan, dari beberapa kategori jenis 

pekerjaan yang ditawarkan, antara lain, sablon, 

cutting, sewing, dan packing. Pekerjaan bagian 

sewing merupakan pekerjaan yang 

membutuhkan waktu paling lama dan jumlah 

tenaga kerja paling banyak. Selain itu, usaha 

yang berbasis rumahan, menjadikan usaha ini 

dapat dikerjakan oleh ibu rumah tangga.  

Bagi warga desa Tritunggal, mengenyam 

pendidikan formal yang tinggi, bagi anak adalah 

tidak terlalu penting. Karena mayoritas 

penduduk desa Tritunggal telah berwirawasta 

pada usaha konveksi. Sehingga anggapan 

bahwa dengan sekolah tinggi akan memperoleh 

pekerjaan yang layak, bukan merupakan tolok 

ukur utama. Sehingga generasi muda, terutama 

kaum perempuan di desa ini matoritas 

mengenyam pendidikan informal di pesantren. 

Belajar pendidikan dipesantren, bagi warga 

desa Tritunggal memiliki nilai lebih, yaitu 

kebahgaiaan dunia dan akhirat. Meskipun 

demikian, dewasa ini telah banyak pesantren 

tradisional yang melakukan program 

“Persamaan”, yaitu suatu program memperoleh 

ijazah sekolah formal dengan mengikuti ujian 

nasional di salah satu sekolah formal.  

Konsep pendidikan berbasis pesantren 

industri adalah salah satu upaya dalam 

mencerdaskan kaum perempuan, terutama 

dalam pendidikan keagamaan. Perempuan yang 

memiliki ilmu agama yang cukup akan lebih 

mudah menempatkan dirinya di berbagai aspek 

kehidupan. Fenomena di wilayah perkotaan 

akan banyaknya kasus perceraian, kekerasan 

rumah tangga, ibu membunuh anak, dan kasus-

kasus serupa lainnya merupakan bukti nyata 

akan perlunya pendidikan berbasis agama bagi 

kaum perempuan. Pesantren industri yang 

merupakan pendidikan kolaboratif antara 

pendidikan agama dan vokasi adalah suatu 

solusi yang perlu dikembangkan di Inonesia, 

guna menyiapkan kaum perempuan yang cerdas 

dan berdaya saing di MEA 2015. Tujuan dari 

penulisan makalah ini adalah antara lain: 

1. Mendeskripsikan pesantren industri di desa 

Tritunggal  

2. Peran perempuan dalam mengembangkan 

home industry konveksi di desa tritunggal  

 

METODE PENULISAN  

  

1. Tradisi  

Menurut KBBI (2011: 1543) tradisi 

merupakan adat kebiasaan turun-temurun yang 

berasal dari nenek moyang dan masih 

dijalankan oleh masyarakat, karena tradisi 

tersebut dianggap baik dan benar. Tradisi yang 

telah dilakukan di home industry desa tritunggal 

adalah berkaitan dengan sistem pendidikan dan 

perekonomian. Program wajib belajar 9 tahun 

yang digalangkan oleh pemerintah, telah 

dilaksanakan oleh warga desa Tritunggal. Hal 

yang membedakan adalah terletak pada jenis 

pendidikan yang dipilih. Jika warga perkotaan 

cenderung menyekolahkan putra-putrinya ke 

lembaga-lembaga formal, maka warga desa 

tritunggal lebih memilih menyekolahkan putra-

putrinya ke lembaga informal. Salah satu 

lembaga informal yang dipilih adalah pesantren.  

Pembekalan generasi muda berbasis 

keagamaan telah terbukti menjadi suatu pilihan 

yang tepat. Karena anak yang di sekolahkan 
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dipesantren akan memiliki jiwa kemandirian 

yang tinggi, belajar bersosialisasi dengan teman 

dari berbagai daerah, belajar berbagi, dan 

belajar untuk hidup sederhana. Pendidikan 

kehidupan seperti inilah yang belum didapat 

dari sekolah-sekolah formal lainnya. Dampak 

yang dihasilkan adalah anak yang lulus dari 

pesantren emosionalnya lebih matang.  

 

2. Pesantren  

Pesantren merupakan asrama tempat santri 

atau murid belajar mengaji ilmu agama (KBBI, 

2011: 1093). Pesantren telah berkontribusi bagi 

kemajuan bangsa Indonesia, baik dalam hal 

peruangan kemerdekaan, maupun perjuangan 

mengentaskan bangsa Indonesia dari 

kebodohan. 

Dewasa ini pendidikan berkembang seiring 

perkembangan teknologi dan kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan yang mampu 

menyiapkan peserta didik siap di dunia kerja. 

Perkembangan pesantren juga turut serta 

berperan. Jika di awal mula kehadiran pesntren 

berupa pesantren tradisional yang hdup di 

daerah pedesaan dan pelosok, maka kini telah 

hadir pesantren modern yang hadir di tengah 

kota-kota besar. Perbedaan wilayah ini juga 

turut serta mempengaruhi. 

 

3. Home Industry Konveksi di Desa 

Tritunggal  

Home industry merupakan industri kecil 

menengah (IKM) yang memanfaatkan sebagian 

rumah untuk dijadikan tempat usaha. Salah satu 

industri rumahan yang berkembang di kota 

Lamongan adalah konveksi. Menurut KBBI 

(2002: 768) konveksi merupakan industri yang 

menghasilkan produk-produk pakaian jadi. 

adapun produk pakaian jadi yang dihasilkan 

antara lain topi, kaos olahraga, akaos partai, 

jaket, seragam sekolah, seragam TPQ, produk 

bordir, atribut partai, dan produk sejenis 

lainnya.  

Home industry di desa Tritunggal termasuk 

usaha rumahan yang telah berdiri sejak lama 

dan telah berkembang pesat. Hal ini dibuktikan 

dari tahun berdiri hingga sekarang, usaha ini 

terus mengalami perkembangan dan 

peningkatan jumlah pengrajin. Menurut Sadah 

(2015: 17) home industry konveksi di desa 

Tritunggal telah berdiri sejak tahun 1971, dan 

tercatat di tahun 1972 telah ada 40 pengrajin 

konveksi dan sekarang jumlah pengrajin yang 

ada di desa Tritunggal  adalah sejumlah 146 

pengrajin. Perkembangan  home industry 

konveksi yang pesat, disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor interal berupa aturan yang telah 

ditetapkan oleh APIK (Asosiasi Pegrajin 

Industri Konveksi), meliputi harga jual dan 

pengaturan jalinan kerjasama antara home 

industry konveksi dengan pemerintah daerah. 

Sedangkan faktor external berupa jalinan 

kerjasama yang dilakukan oleh mitra 

perusahaan dan secara mandiri dilakukan oleh 

setiap pengrajin konveksi. Berikut gambar 

penjahit perempuan di home industry konveksi 

desa Tritunggal yang didiskripsikan pada 

Gambar 1. 

 

 
Gambar 1 Ibu-ibu yang Menjahit Seragam Olahraga 
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4. Family Corporation  

Family corporation merupakan suatu bentuk 

penjalinan usaha yang melibatkan anggota 

keluarga. Jenis kerjasama usaha berbasis 

keluarga ini biasanya digunakan oleh usaha 

yang berbasis skala rumah atau home industry. 

Secara kongkrit sistem usaha ini adalah 

berkelompok sejumlah 3-5 keluarga. Penentuan 

jumlah dan anggota kerjasama didasarkan pada 

nasab (keturunan – rantai hubungan keluarga). 

Kerjasama ini memiliki keuntungan diberbagai 

aspek antara lain (a) kedekatan mitra kerja, (b) 

tingkat kepercayaan, dan (c) kemudahan proses 

produksi.  

Kedekatan mitra berhubungan dengan 

hubungan kekeluargaan yang dijalin antar 

pengrajin konveksi. hubungan kekeluargaan ini 

berkembang seiring berkembanganya keturunan 

dan jalinan keluarga baru yang terjalin. Pada 

awal mulanya usaha konveksi hanya dilakukan 

oleh satu keluarga. Namun usaha terebut 

berkembang seiring jumlah order yang 

meningkat. Peningkatan order telah membuka 

lapangan pekerjaan baru, terutama dalam hal 

perekrutan tenaga kerja bidang konveksi dengan 

memeberdayakan anggota keluarga untuk turut 

serta membantu keluarga dalam 

mengembangkan usaha.  

Kepercayaan merupakan salah satu fondasi 

dasar dalam jalinan usaha. Proses menjadi 

pengusaha terpercaya ataupun tenaga kerja yang 

terpercaya membutuhkan waktu yang lama. 

Namun, hal ini tidak berlaku bagi usaha yang 

berbasis keluarga. Keluarga yang terbiasa hidup 

bersama, dan dengan tingkat komunikasi yang 

tinggi, menjadi salah satu hal yang dapat 

mempermudah penialaian kualitas atau 

kepercayaan.  

Proses produksi di home industry konveksi 

desa Tritunggal dilaksanakan dengan 

memanfatakan bagian rumah sebagai tempat 

usaha. Pemanfaatan ini, tentunya memudahkan 

anggota kelaurga dalam membantu 

menjalankan proses produksi. Keuntungan lain 

adalah proses produksi ini tidak mmerlukan 

biaya transportasi, biaya sewa gedung, dan 

kemudahan dalam mengontrol dan 

mengendalikan proses produksi. Berikut 

deskripsi family corporation yang dijelaskan 

pada Gambar 2.  

 

 

 
Gambar 2 family corporation di home industry desa Tritunggal 
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Induk Pengrajin 
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(keluarga besar) 
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Adapun penjelasan family corporation adalah 

sebagai berikut: 

1. Induk pengrajin konveksi merupakan 

keluarga besar yang menjadi pusat produksi 

pakaian jadi. 

2. Mitra usaha 1, 2, 3,4 ,5 merupakan kerabat 

ataupun family dari keluarga besar yang telah 

mandiri mnedirikan usaha konveksi di 

keluarga masing-masing. 

3. Aturan yang ada adalah dalam proses 

produksi dan penyelesaian order. Jika induk 

pengrajin konveksi belum mampu 

menyelsaikan order yang mencapai ribuan 

(misal kaos partai), maka induk pengrajin 

konveksi akan mengerahkan keluarganya 

(mitra 1 – 5) untuk membantu menyelsaikan 

order. Begitupun sebaliknya.  

4. Keuntungan dari jalinan kerjasama ini adalah 

mempererat jalinan kerjasama dan 

mempererat kekeluargaan antara keluarga 

satu dengan yang lainnya, selain itu akan 

mempercepat penyelesaian order.  

 

PEMBAHASAN  

 

Pondok Pesantren Langitan  

Pondok pesantren Langitan merupakan 

pondok pesantren tertua di awa Timur. Lokasi 

pondok berada ± empat ratus meter sebelah 

selatan ibukota Kecamatan Widang dan 

berbatasan dengan Kecamatan Babat, 

Kabupaten Lamongan dengan jarak ± satu 

kilometer (Wikipedia.com). Tujuan pendidikan 

dan pembelajaran di Pondok Pesantren Langitan 

adalah “meliputi tiga pokok dasar (1) Membina 

anak didik menjadi manusia yang memiliki 

ilmu pengetahuan agama yang luas (alim) yang 

bersedia mengamalkan ilmunya, rela berkorban 

dan berjuang dalam menegakkan syiar Islam, 

(2) Membina anak didik menjadi manusia yang 

mempunyai keperibadian yang baik (sholeh) 

dan bertaqwa kepada Alloh  SWT serta bersedia 

menjalankan syariatnya, (3) Membina anak 

didik yang cakap dalam persoalan agama (kafi), 

yang dapat menempatkan masalah agama pada 

proporsinya, dan bisa memecahkan berbagai 

persoalan yang tumbuh di tengah-tengah 

masyarakat” (Setiawan, 2014).  

Adapun sistem pendidikan yang 

dikembangkan antara lain sistem klasikal 

(madrasiyah) dan non klasikal (mahadiyah).  

1. Sistem Klasikal (Madrasiyah) 

Sistem pendidikan klasikal merupakan 

model pembelajaran yang bersifat formalistik 

sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Tingkatan pendidikan dimulai dari RA/TPQ 

dengan masa 2 tahun, kemudian Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah, masing-masing masa 

pendidikannya 3 tahun. Sedangkan lembaga 

pendidikan di Pondok Pesantren Langitan 

terbagi menjadi tiga yaitu Al Falahiyah, Al 

Mujibiyah dan Ar-raudhoh. Pembagian ini 

menyesuaiakan dari wilayah pondok sendiri 

yang terbagi menjadi tiga yaitu, pondok putra, 

pondok putri bagian barat, dan pondok putri 

bagian timur.  

Lembaga pendidikan yang pertama adalah 

bernama Al Falahiyah berada di pondok 

pesantren putra, sedangkan lembaga pendidikan 

Al Mujibiyah berada di pondok putri bagian 

barat, dan yang terakhir adalah lembaga 

pendidikan Ar raudhoh berada di pondok putri 

di bagian timur. Tahapan pendidikan, sistem 

pembelajaran, dan kurikulum yang digunakan 

pada masing-masing lembaga ini adalah sama, 

karena masih satu pesantren. Lembaga 

pendidikan ini, juga ditunjang dengan ektra 

kulikuler, antara lain: 

a). Musyawaroh atau Muhadzoroh (diskusi) 

Kegiatan musyawaroh merupakan salah satu 

metode pendidikan yang berfungsi untuk 

menelaah, memahami dan mendalami suatu 

topik atau masalah yang terdapat dalam masing-

masing kitab kuning. Sehingga topik yang 

disajikan dalam setiap kegiatan, ada 

kemungkinan berbeda satu sama lain. Kegiatan 

ini dilaksanakan setiap malam, kecuali hari 

malam rabu dan malam jumat. Dengan adanya 

kegiatan ini, diharapkan akan melatih generasi 

muda untuk bersifat kritis, berwawasan luas, 

serta trampil dalam menyampaikan pendapat 

maupun dakwah di tengah-tengah masyarakat.  

b) Muhafadhoh (hafalan) 

Muhafadhoh merupakan kegiatan menghafal 

kitab-kitab tertentu, yang dilakukan rutin setiap 

malam selasa. Kegiatan ini bertujuan untuk 

melatih daya ingat para santri akan kitab-kitab 

yang telah dipelajari. Manfaat dari kegiatan ini 

adalah melatih kedisiplinan para santri, dan 

memudahkan santri dalam menyampaiakan 

ilmu yang didapat, tanpa harus terpaut dengan 
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kitab. Adapun kitab-kitab yang wajib dihafal 

memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, tingkatan 

tersebut antara lain (1) Alala, Rosun Sirah, (2) 

Aqidatul Awam, (3) Hidayatussibyan, (4) 

Tashrif Al Istilakhi Dan Lughowi, (5) Qowaidul 

Ilal, (6) Matan Al Jurumiyah, (7) Tuhfatul 

Athfal, (8) Arbain Nawwawi, (9) Imrithi, (10) 

Maqshud, (11) Idatul Farid, Alfiyah Ibnu Malik, 

(12) Jawahirul Maknun, (13) sulamul 

munawaroq dan (14) qowaidul fiqhiyyah. 

Kitab-kitab ini merupakan kitab yang 

membahas tentang akhlak, ilmu balghoh 

(kebahasaan), hadits, dan fiqih.  

2. Sistem Non Klasikal (Mahadiyah) 

Pendidikan non klasikal (Mahadiyah) 

merupakan pendidikan tamabahan yang 

dilakukan diluar jam pendidikan klasikal dan 

bersifat umum. Adapun metode yang digunakan 

adalah berupa methode wethon atau bandongan 

dan sorogan. Method bandongan merupakan 

metode pembelajaran menyimak dan memaknai 

kitab, dimana seorang ustadz ataupun ustadzah 

membacakan kitab kuning dan para santri 

mendengarkan dan memberi makna. Setelah 

membacakan kitab, biasanya ustadz ataupun 

ustadzah akan menjelaskan makna dari kitab 

tersebut. Kegiatan belajar ini dilakukan di 

tempat-tempat umum, misalnya mushola, aula 

dan tempat pembelajaran sejenis lainnya.  

Metode sorogan berbeda dengan metode 

bandongan. Pembelajaran sorogan lebih 

ditekankan pada keaktifan santri, sehingga 

santri membaca kitab dan ustadz mendengarkan 

dan membenarkan bacaan santri yang salah. 

Tujuan dari metode ini adalah melatih santri 

untuk dapat belajar menjadi seorang guru, dan 

melancarkan pelafalan dalam membaca kitab. 

Pelaksanaan sistem non klasikal (mahadiyah) 

terbagi menjadi dua kelompok, yaitu dua 

kelompok: 

a. Umum 

Pengajian atau pembelajaran umum 

dilakukan secara serempak dan diikuti oleh 

semua santri. Waktu pengajian ini dilaksanakan 

setiap hari (selain hari Selasa dan Jumat), dan 

jam pengajian adalah menyesuaikan kegiatan di 

mdrasah. Pendidikan ini diasuh oleh Majlis 

Masyayikh, asatidz dan santri senior (Setiawan, 

2014).  

b. Tahassus  

Pembelajaran tahassus (pengususan) 

merupakan program pembelajaran yang 

dikhususkan oleh santri tertentu, terutama santri 

yang telah lulus dari aliah ataupun santri yang 

telah menguasia ilmu dasar (Nahwu, Shorof, 

Aqidah, Syariah). Kegiatan ini berlangsung 

setiap hari (kecuali hari Selasa dan Jumat). 

Secara umum program ini juga dinamakan 

Musyawirin, yaitu program musyawarah yang 

diasuh oleh para sheikh, dengan bebrapa kitab 

yang dikaji antara lain fan fiqh seperti Fathul 

Muin dan Mahalli, dan fan Hadits.  

Secara umum, sarana dan prasarana yang 

disajikan di Pondok Pesantren Langitan antara 

lain (1) tempat tinggal / asrama ( 20 asrama 

putra – putri), (2) tempat ibadah, (3) gedung 

tempat belajar mengajar, (4) pusat perbelanjaan, 

(5) kantin, (6) ruang perawatan (poskestren), (7) 

gedung perpustakaan, (8) wartel (warung 

telfon), (9) gedung pelatihan, (10) lapangan 

olah raga dan (11) simpusan (simpanan untuk 

santri). Berikut Gambar Madrasah Al-

Mujibiyah di pondok putri barat yang dijelaskan 

pada Gambar 3. 

  

 
Gambar 3 Madrasah Al-Mujibiyah di pondok putri barat Langitan 
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Pesantren Industri bagi Kaum Perempuan  

Pesantren industri bagi perempuan 

merupakan dua fase pendidikan yang berbeda 

dan dialkukan dengan kurun waktu yang 

beruntun. Pada awal pendidikan kaum 

perempuan dididik di lembaga pesantren hingga 

cukup umur. Terhitung sejak lulus dari MI 

(madrasah Ibtidaiyah), maupun MTS (Madrasah 

tsanawiah). Penetapan kaum perempuan untuk 

belajar dipesantren, sepenuhnya adalah hak 

orang tua. Begitupun sama halnya dengan lama 

studi kaum perempuan di pesantren juga 

tergantung dari tingkat kecerdasan anak dalam 

menyelesaiakn sekolahnya dan didukukung 

dengan keputusan orang tua. Artinya dalam hal 

ini, tidaka da paksaaan dari pihak manapun. 

Lama studi yang umumnya dilakukan di 

pesantren adalah 3-9 tahun. Terhitung dari awal 

masuk para santri dan hasil tes. Penentuan kelas 

dari santri baru adalah melalui tes masuk. Jika 

calon santri ini cerdas, maka di awal sekolah 

sudah bisa langsung masuk kelas tiga madrasah 

dan seterusnya. 

Tahapan fase pendidikan yang kedua adalah 

kejuruan tata busana. Pendidikan kejuruan ini 

dilakukan secara mandiri di masing-masing 

keluarga. Sehingga pendidikan kejuruan ini 

internal dilakukan di dalam eklaurga. Tanpa ada 

KBM yang resmi, guru mata peajaran, waktu 

tatap muka dsb. Selama menjalani proses 

pembelajaran ini, para peserta didik yang juga 

merupakan anggota keluarga dikenalkan akan 

bebrapa jenis pekerjaan yang bisa dilakukan, 

diantaranya adalah menjahit dan pengemasan, 

kaum perempuan di tuntut untuk terampil, 

menjadi calon ibu rumah tangga yang serba bisa 

dan memiliki budi pekerti yang luhur. Berikut 

bagan pelaksanaan pesantren industri di desa 

Tritunggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Proses Alur Pelaksanaan Pesantren Industri 

  

Peran perempuan yang berstatus antri dalam 

mengembangkan usaha konveksi keluarga 

adalah dengan turut serta membantu proses 

prosuki, terutama di bagian jahit, dan packing. 

Dengan adanya pekerjaan ini mnjadikan kaum 

perempuan lebih terampil dalam memanfaatkan 

waktunya. Selain itu, perempuan juga turut 

serta dalam mendidik anak-anaknya dan 

mengamalkan ilmu yang di dapat di pesantren 

dalam lembaga TPQ (taman pendidikan Al-

Qur’an) dan lembaga pendidikan lainnya.  

 

A. Manfaat Pesantren Industri  

Manfaat pesantren industri bagi kaum 

perempuan antara lain: 

a. Memberikan fondasi keilmuan agama untuk 

berumah tangga, berperilaku di masyarakat, 

serta keilmuan yang menuju kebahagiaan 

duni akhirat. 

b. Melatih keterampilan, untuk dapat berperan 

aktif mengembangkan usaha keluarga, dan 

turut serta andil dalam perekonomian 

keluarga. 

c. Melatih kaum perempuan untuk menjadi 

pribadi-pribadi yang luhur, berkarakter, 

berjiwa sosial, dan melatih kemandirian. 

d. Menjadikan perempuan sebagai calon ibu 

masa depan. 

 

KESIMPULAN 

  

Pesantren industri bagi kaum perempuan 

perlu dikembangkan lebih lanjut, sehingga 

perbaikan generasi muda bangsa dapat 

Anak-anak Lulus di TK – SMA  Mondok di Pesantren Langitan   

Belajar berwirausaha di usaha konveksi kepunyaan orang tua    Lulus pesantren  

Pesantren industri tercapai     Generasi muda yang religius, mandiri, dan terampil  
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dilakukan. Selain itu, mencetak kaum 

perempuan yang terampil dan mampu 

menyokong perekonomian keluarga.  

Pesantren industri ini perlu dikembangkan, 

di industri-industri kecil lainnya, maupun 

industri besar. Perlu adanya perhatian khusus 

dalam mengembangkan pesantren industri ini, 

guna mendudukung kesiapan bangsa Indonesia 

dalam menghadapi MEA 2015.   
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DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
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Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
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Abstrak: Salah satu kebutuhan untuk mewujudkan kondisi kesetaraan dan keadilan 

jender adalah melakukan penelitian yang berbasis jender. Sejak awal permasalahan 

yang ada di masyarakat harus diteliti secara adil, dimana penelitian yang dilakukan 

tidak hanya melihat kondisi yang dialami salah satu jenis kelamin tetapi keduanya 

laki-laki dan perempuan. Sehingga hasil penelitiannya nanti akan terlihat objektif 

dan sangat memadai sebagai data yang akan dipergunakan oleh pemerintah pusat 

atau daerah dalam pembuatan kebijakan. Model penelitian yang seperti itu 

dinamakan penelitian yang berperspektif jender. Berubahnya paradigma 

pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan 

kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan 

proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai 

dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. 

Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum 

sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik dari 

kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat 

sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap 

tahapan pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan 

program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaanya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang 

menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya 

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja. 

 

Kata Kunci: Perspektif, Jender, Pemberdayaan Masyarakat 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu kebutuhan untuk mewujud-kan 

kondisi kesetaraan dan keadilan jender adalah 

melakukan penelitian yang berbasis jender. 

Sejak awal permasalahan yang ada di 

masyarakat harus diteliti secara adil, dimana 

penelitian yang dilakukan tidak hanya melihat 

kondisi yang dialami salah satu jenis kelamin 

tetapi keduanya laki-laki dan perempuan. 

Sehingga hasil penelitiannya nanti akan terlihat 

objektif dan sangat memadai sebagai data yang 

akan dipergunakan oleh pemerintah pusat atau 

daerah dalam pembuatan kebijakan. Model 

penelitian yang seperti itu dinamakan penelitian 

yang berperspektif jender. 

Belakangan ini, penelitian yang berbasis 

jender sedang marak di Indonesia. Sebelumnya 

banyak peneliti mengangkat isu-isu yang 

khusus di hadapi perempuan, maka penelitian-

nya yang mencakup kebutuhan, minat,dan 

pengalaman perempuan sebagai instrumen yang 

ditujukan untuk meningkatkan status kehidupan 

atau kesejahteraan hidupnya. Jadi metode 

penelitian pada umumnya masih bersifat sexist 

atau menempatkan satu kategori jenis kelamin. 

Model penelitian masa lampau, seperti 

Androsentris, memahami suatu gejala tertpusat 

pada kepentingan satu jenis kelamin 

(Perempuan atau laki-laki). Sehingga yang 

terjadi adalah bias jender, keterpihakan pada 

satu jenis kelamin karena sistem patriarkhi atau 

double standart, pengukuran satu gejala yang 

sama dengan standart yang mendua. Sering juga 

terjadi over generalisasi, suatu gejala yang 

terjadi pada salah satu kategor perempuan saja 

atau laki laki saja. Hasilnya diperlakukan bagi 

keduanya. Dengan demikian tentu menjadi 

tidak adil. Oleh karena itu perlu dikembangkan 

pendekatan jender yakni perbaikan hubungan 
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lelaki-perempuan agar lebih simetris menjadi 

sasaran penelitian dan berupaya untuk 

memecahkan masalah jender tersebut. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Dueli Klein dkk 

(1983) yang menyatakan bahwa dengan 

pendekatan jender, diharapkan adanya sebuah 

perbaikan relasi antara lelaki dan perempuan. 

 

PEMBAHASAN 

 

Konsep Jender 

Jender menjadi isu penting dan istilah yang 

sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Jender 

telah memasuki perbendaharaan di setiap 

diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan 

pembangunan di Dunia Ketiga. Demikian juga 

di Indonesia, hampir semua uraian tentang 

program pengembangan masyarakat maupun 

pembangunan di kalangan organisasi non 

pemerintah diperbincangkan masalah jender. 

Namun dari pengamatan, masih banyak terjadi 

kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud 

dengan konsep jender dan kaitannya dengan 

perjuangan perempuan untuk mendapatkan 

kesetaraan dan keadilan. Banyak orang yang 

mempunyai persepsi bahwa jender selalu 

berkaitan dengan perempuan, sehingga setiap 

kegiatan yang bersifat perjuangan menuju 

kesetaraan dan keadilan jender hanya dilakukan 

dan diikuti oleh perempuan tanpa harus 

melibatkan laki-laki. 

Kesalahpahaman tentang konsep jender ini 

sebagai akibat dari belum dipahaminya secara 

utuh atau kurangnya penjelasan tentang konsep 

jender dalam memahami sistem ketidakadilan 

sosial dan hubungannya dengan ketidakadilan 

lainnya. Oleh karena itu untuk memahami 

konsep jender harus dibedakan kata jender 

dengan kata seks. Secara umum jender dapat 

didefinisikan sebagai perbedaan peran, 

kedudukan dan sifat yang dilekatkan pada kaum 

laki-laki maupun perempuan melaui konstruksi 

secara sosial maupun kultural (Nurhaeni, 2009). 

Sedangkan menurut Oakley (1972) dalam Fakih 

(1999), jender adalah perbedaan perilaku antara 

laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan 

secara sosial, yakni perbedaan yang bukan 

kodrat dan bukan ketentuan Tuhan melainkan 

diciptakan oleh manusia melalui proses sosial 

dan kultural. Lebih lanjut dikemukakan oleh 

Haspels dan Suriyasarn (2005), jender adalah 

sebuah variabel sosial untuk menganalisa 

perbedaan laki-laki dan perempuan yang 

berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan 

kebutuhan serta peluang dan hambatan. 

Oleh karena dibentuk secara sosial budaya, 

maka jender bukan kodrat atau ketentuan 

Tuhan, bersifat tetap, sehingga dapat diubah 

dari masa ke masa, berbeda untuk setiap kelas 

dan ras. Sebagai contoh, ketika tahu jenis 

kelamin anak yang dilahirkan, orang tua 

cenderung menyiapkan segala perlengkapan 

bayi sesuai jenis kelamin anak, misalnya pink 

untuk anak perempuan, biru untuk anak laki-

laki. Sejak lahir, oleh budaya telah dilekatkan 

bahwa biru adalah warna untuk anak laki-laki, 

dan pink untuk anak perempuan. 

Selama ini, masyarakat di mana kita tinggal 

lah yang menciptakan sikap dan perilaku 

berdasarkan jender, yang menentukan apa yang 

seharusnya membedakan perempuan dan 

lakilaki. Keyakinan akan pembagian tersebut 

diwariskan secara turun temurun, melalui 

proses belajar di dalam keluarga dan 

masyarakat, melalui proses kesepakatan sosial, 

bahkan tidak jarang melalui proses dominasi. 

Artinya, proses sosialisasi konsep jender 

kadang dilakukan dengan cara halus maupun 

dalam bentuk indoktrinasi. Proses itu menuntut 

setiap orang (laki-laki dan perempuan) berpikir, 

bersikap, bertindak sesuai dengan ketentuan 

sosial budaya di mana mereka tinggal. Sejarah 

perbedaan jender antara laki-laki dan 

perempuan terjadi melalui proses yang sangat 

panjang, melalui proses sosialisasi, diperkuat, 

bahkan dikonstruksikan secara sosial, kultural, 

melalui ajaran agama maupun negara. 

Konsep jender juga menyebabkan 

terbentuknya stereotipe yang ditetapkan secara 

budaya atau hal yang umum tentang 

karakteristik jender yang spesifik, berupa 

karakteristik yang berpasangan yang dapat 

menggambarkan perbedaan jender. Dapat 

dilihat bahwa hal itu dibentuk saling 

bertentangan, tetapi karakteristiknya saling 

berkaitan. Sebagai contoh, laki-laki adalah 

mahluk yang rasional, maka perempuan 

mempunyai karakteristik yang berlawanan yaitu 

tidak rasional atau emosional. 
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Penelitian Perspektif Jender 

Nurhaeni (2014) menjelaskan bahwa 

Penelitian berperspektif perempuan/jender 

tidaklah sama dengan penelitian tentang 

perempuan. Penelitian tentang perempuan 

menjadikan perempuan sebagai obyek studinya. 

Penelitian dapat berupa deskriptif obyektif 

(dalam arti melihat perempuan tidak dari dalam 

atau dari sisi perempuannya sendiri, melainkan 

dari sudut pandang luar). Penelitian tidak jarang 

memberikan penjelasan atau interpretasi yang 

androcentris atau male-biased. Yang perlu 

diperhatikan, penelitian tentang perempuan 

tidak bertitik tolak dari pengalaman, masalah, 

atau kepentingan perempuan, melainkan bertitik 

tolak dari kepentingan pihak-pihak lain. 

Berbeda dengan penelitian tentang perempuan, 

penelitian berperspektif perempuan/jender 

bertitik tolak dari masalah, pengalaman, dan 

atau kepentingan perempuan, menyadari 

kesalahan yang telah dilakukan ilmu 

pengetahuan konvensional dan berupaya tidak 

mengulanginya dengan menggunakan konsep 

jender sebagai alat analisis. Secara lebih 

jelasnya, beberapa karakteristik penelitian 

berperspektif perempuan/jender antara lain. 

1. Perspektif: memfokuskan perhatiannya 

pada masalah, kebutuhan, kepentingan 

perempuan sebagai akibat ketidaksetaraan 

jender, ataupun akibat sosialisasi/ 

pemantapan ideologi jender yang 

merugikan masyarakat pada umumnya. 

2. Tinjauan holistik/interdisipliner: menyadari 

kompleksitas hubungan dan keterkaitan 

berbagai aspek/dimensi dalam kehidupan 

manusia, menyadari bahwa kompleksitas 

tersebut perlu diungkap untuk dapat 

memahami masalah secara utuh. 

3. Tujuan/manfaat: berorientasi konseptual-

praktis, artinya bermaksud membantu 

perempuan keluar dari posisinya yang sub-

ordinat, termarginalkan, dan tertindas. 

Karena itu perlu keberpihakan terhadap 

kelompok perempuan yang tertindas. 

4. Metode pengumpulan data: mementingkan 

didengar dan terungkapnya penghayatan 

inter (subyektif) individu dan kelompok, 

sekaligus dinamika, proses, kompleksitas-

nya. Beragam metode dapat digunakan 

bergantung pada masalah dan tujuan 

penelitiannya. 

5. Peneliti harus terbuka dan mampu melihat 

dan tahu pihak-pihak yang punya 

kepentingan untuk memperhatikan status 

quo atau pihak yang mampu mengubah 

kemapanan. 

 

Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan sebagai proses mengembang-

kan, memandirikan, menswadayakan, mem-

perkuat posisi tawar menawar masyarakat 

lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan 

penekan di segala bidang dan sektor kehidupan 

(Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan 

(masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan 

dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan 

dimaknai dalam konteks menempatkan posisi 

berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah 

obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang 

tergantung pada pemberian dari pihak luar 

seperti pemerintah, melainkan dalam posisi 

sebagai subyek (agen atau partisipan yang 

bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat 

secara mandiri bukan berarti lepas dari 

tanggungjawab negara. Pemberian layanan 

publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, 

transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat 

tentu merupakan tugas (kewajiban) negara 

secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai 

partisipan berarti terbukanya ruang dan 

kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, 

mengontrol lingkungan dan sumberdayanya 

sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, 

dan ikut menentukan proses politik di ranah 

negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro 

Eko, 2002). Permendagri RI Nomor 7 Tahun 

2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, 

dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat 

adalah suatu strategi yang digunakan dalam 

pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk 

mewujudkan kemampuan dan kemandirian 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara (Pasal 1 , ayat (8) ). Inti pengertian 

pemberdayaan masyarakat merupakan strategi 

untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat. 
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Berkenaan dengan pemaknaan konsep 

pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) 

menyatakan bahwa:  

Empowerment is a process of helping 

disadvantaged groups and individual 

to compete more effectively with other interests, 

by helping them to learn and 

use in lobbying, using the media, engaging in 

political action, understanding 

how to ‘work the system,’ and so on (Ife, 1995).  

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep 

pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya 

memberikan otonomi, wewenang, dan 

kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu 

organisasi, serta mendorong mereka untuk 

kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya 

sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam 

Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa 

pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan 

yang adil sehingga meningkatkan kesadaran 

politis dan kekuasaan pada kelompok yang 

lemah serta memperbesar pengaruh mereka 

terhadap ”proses dan hasil-hasil pembangunan”. 

Sedangkan konsep pemberdayaan menurut 

Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan 

alternatif menekankan keutamaan politik 

melalui otonomi pengambilan keputusan untuk 

melindungi kepentingan rakyat yang 

berlandaskan pada sumberdaya pribadi, 

langsung melalui partisipasi, demokrasi dan 

pembelajaran sosial melalui pengamatan 

langsung. 

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, 

maka ide pemberdayaan memiliki dua 

kecenderungan, antara lain : pertama, 

kecenderungan primer, yaitu kecenderungan 

proses yang memberikan atau mengalihkan 

sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan 

(power) kepada masyarakat atau individu 

menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat 

dilengkapi pula dengan upaya membangun asset 

material guna mendukung pembangunan 

kemandirian mereka melalui organisasi; dan 

kedua, kecenderungan sekunder, yaitu 

kecenderungan yang menekankan pada proses 

memberikan stimulasi, mendorong atau 

memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya 

melalui proses dialog. Dua kecenderungan 

tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah 

berseberangan, namun seringkali untuk 

mewujudkan kecenderungan primer harus 

melalui kecenderungan sekunder terlebih 

dahulu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002). 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah 

konsep pembangunan ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini 

mencerminkan paradigma baru pembangunan, 

yakni yang bersifat “people centred, 

participatory, empowering, and sustainable” 

(Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari 

hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar 

(basic needs) atau menyediakan mekanisme 

untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut 

(safety net), yang pemikirannya belakangan ini 

banyak dikembangkan sebagai upaya mencari 

alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan 

di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari 

upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari 

apa yang antara lain oleh Friedman (1992) 

disebut sebagai alternative development, yang 

menghendaki ‘inclusive democracy, 

appropriate economic growth, jender equality 

and intergenerational equaty”.(Kartasasmita, 

Ginanjar 1997). 

Dalam upaya memberdayakan masyarakat 

dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu 

(Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ; pertama, 

menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang 

(enabling). Disini titik tolaknya adalah 

pengenalan bahwa setiap manusia, setiap 

masyarakat, memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat 

yang sama sekali tanpa daya, karena jika 

demikian akan sudah punah. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun daya itu, 

dengan mendorong, memotivasikan, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. Kedua, memperkuat 

potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 

(empowering). Dalam rangka ini diperlukan 

langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya 

menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini 

meliputi langkah-langkah nyata, dan 

menyangkut penyediaan berbagai masukan 

(input), serta pembukaan akses ke dalam 

berbagai peluang (opportunities) yang akan 
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membuat masyarakat menjadi berdaya. 

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan 

individu anggota masyarakat, tetapi juga 

pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai 

budaya modern, seperti kerja keras, hemat, 

keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah 

bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. 

Demikian pula pembaharuan institusi-institusi 

sosial dan pengintegrasiannya ke dalam 

kegiatan pembangunan serta peranan 

masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini 

adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam 

proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh 

karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat 

kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, 

pengamalan demokrasi. Ketiga, 

memberdayakan mengandung pula arti 

melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus 

dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, 

oleh karena kekurangberdayaan dalam 

menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, 

perlindungan dan pemihakan kepada yang 

lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep 

pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak 

berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, 

karena hal itu justru akan mengerdilkan yang 

kecil dan melunglaikan yang lemah. 

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang 

lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan 

membuat masyarakat menjadi makin tergantung 

pada berbagai program pemberian (charity). 

Karena, pada dasarnya setiap apa yang 

dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri 

(yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan 

pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya 

adalah memandirikan masyarakat, 

memampukan, dan membangun kemampuan 

untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang 

lebih baik secara berkesinambungan. 

 

Tugas Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan 

oleh banyak elemen: pemerintah, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 

pers, partai politik, lembaga donor, aktoraktor 

masyarakat sipil, atau oleh organisasi 

masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah 

tentu saja sangat strategis karena mempunyai 

banyak keunggulan dan kekuatan yang luar 

biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: 

mempunyai dana, aparat yang banyak, 

kewenangan untuk membuat kerangka legal, 

kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan 

lain-lain. Proses pemberdayaan bisa 

berlangsung lebih kuat, komprehensif dan 

berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut 

membangun kemitraan dan jaringan yang 

didasarkan pada prinsip saling percaya dan 

menghormati (Sutoro Eko, 2002). 

Dalam hal pada setiap desa telah terbentuk 

KPM, maka kemitraan KPM dan 

pemerintahan desa perlu didorong untuk 

bersama-sama melakukan pemberdayaan 

masyarakat. Ketika kemitraan mampu 

mendorong percepatan kemapanan ekonomi 

masyarakat, berfungsi secara efektif 

pemerintahan desa (sistem politik lokal), 

keteladanan pemimpim (elit lokal), dan 

partisipasi aktif masyarakat (lihat Kutut 

Suwondo, 2005), maka kemampuan dan 

kemandirian masyarakat dalam pembangunan 

akan dapat terwujud. 

 

Pengembangan Penelitian Perspektif Jender 

dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Partisipasi merupakan komponen penting 

dalam pembangkitan kemadirian dan proses 

pemberdayaan (Craig dan May, 1995 dalam 

Hikmat, 2004). Lebih lanjut Hikmat (2004) 

menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi 

merupakan strategi yang sangat potensial dalam 

rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan 

transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya 

akan dapat menciptakan pembangunan yang 

berpusat pada rakyat.  

Akses dan peluang penelitian yang 

berperspektif perempuan/jender masih sangat 

terbuka lebar dan pengembangannya sangat 

tergantung pada minat peneliti serta minat 

penyandang dana. Karena itu, para peneliti 

kajian wanita/penelitian berperspektif 

perempuan/jender hendaknya memperhatikan 

antara lain: Meneliti masalah yang dialami 

perempuan dalam relasinya dengan laki-laki, 

baik relasi individu maupun dalam kelompok, 

Bermaksud membantu perempuan keluar dari 

posisinya yang subordinat, termarjinalkan, dan 
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tertindas (teropresi), Mampu memberikan 

pemecahan masalah secara konkrit dalam upaya 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender, 

Adanya keberpihakan terhadap kelompok 

perempuan yang tertindas. Penggunaan 

pendekatan penelitian yang tepat dan 

penggunaan model analisis yang tepat akan 

membuat penelitian tersebut bermanfaat, baik 

sebagai pengembangan ilmu maupun dalam 

upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan 

jender dalam berbagai bidang pembangunan. 

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam 

mengembangkan penelitian berperspektif jender 

(Nurhaeni, 2014). 

1. Penelitian berperspektif perempuan/jender 

adalah penelitian yang mempertimbangan 

persoalan dalam masyarakat dilihat dari 

aspek bagaimana laki-laki dan perempuan 

dikonstruksi secara sosial budaya sehingga 

menimbulkan perbedaan kesempatan dalam 

bidang ekonomi, politik, pendidikan, 

teknologi, dll. Karena itu peneliti harus 

memasukkan perspektif jender supaya 

kebijakan/ tindakan yang mereka lakukan 

tersebut tidak bias. 

2. Ketika kita sepakat bahwa jender bukan 

persoalan jenis kelamin tetapi konstruksi 

sosial budaya, maka kita perlu menggunakan 

sensitivitas jender dalam merumuskan 

masalah penelitian, mengembangkan teori-

teori yang akan digunakan untuk menjawab 

pertanyaan, serta mengembangkan metode 

penelitian yang sensitif jender. 

3. Langkah awal dalam membuat suatu 

penelitian adalah Membuat rancangan 

penelitian. Desain penelitian ini merupakan 

kunci pokok atau langkah awal paling 

strategis agar peneliti dapat memahami 

realitas sosial yang ditelitinya. Peneliti perlu 

menggunakan sensitivitas jender dalam 

membuat desain penelitian, yang sekurang-

kurangnya memuat: (1) apa yang akan 

diteliti, (2) mengapa masalah tersebut 

penting utnuk diteliti, dan (3) bagaimana 

strategi untuk meneliti masalah penelitian 

tersebut? 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

Akses dan peluang penelitian yang 

berperspektif perempuan/jender masih sangat 

terbuka lebar dan pengembangannya sangat 

tergantung pada minat peneliti serta minat 

penyandang dana. Karena itu, para peneliti 

kajian wanita/penelitian berperspektif 

perempuan/jender hendaknya memperhatikan 

antara lain: Meneliti masalah yang dialami 

perempuan dalam relasinya dengan laki-laki, 

baik relasi individu maupun dalam kelompok; 

Bermaksud membantu perempuan keluar dari 

posisinya yang subordinat, termarjinalkan, dan 

tertindas; Mampu memberikan pemecahan 

masalah secara konkrit dalam upaya 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender; 

Adanya keberpihakan terhadap kelompok 

perempuan yang tertindas; Penggunaan 

pendekatan penelitian yang tepat dan 

penggunaan model analisis yang tepat akan 

membuat penelitian tersebut bermanfaat, baik 

sebagai pengembangan, ilmu maupun dalam 

upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan 

jender dalam berbagai bidang pembangunan. 

Pendekatan utama dalam konsep 

pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak 

dijadikan objek dari berbagai proyek 

pembangunan, tetapi merupakan subjek dari 

upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan 

konsep demikian, maka pemberdayaan 

masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai 

berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) : 

pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang 

secara populer disebut pemihakan.Upaya ini 

ditujukan langsung kepada yang memerlukan, 

dengan program yang dirancang untuk 

mengatasi masalahnya dan sesuai 

kebutuhannya. Kedua, program ini harus 

langsung mengikutsertakan atau bahkan 

dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi 

sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang 

akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, 

yakni agar bantuan tersebut efektif karena 

sesuai dengan kehendakdan mengenali 

kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, 

sekaligus meningkatkan kemampuan 

masyarakat dengan pengalaman dalam 

merancang, melaksanakan, mengelola, dan 

mempertanggungjawabkan upaya peningkatan 
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diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan 

pendekatan kelompok, karena secara sendiri-

sendiri masyarakat miskin sulit dapat 

memecahkan masalahmasalah yang 

dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi 

terlalu luas jika penanganannya dilakukan 

secara individu. Pendekatan kelompok ini 

paling efektif dan dilihat dari penggunaan 

sumber daya juga lebih efisien. 
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PENGEMBANGAN STANDAR MAKANAN JAJANAN ‘MURAHATI’ 

 DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR KOTA MALANG 
 

Nunung Nurjanah; Titi Mutiara Kiranawati; Sa’dun Akbar 

Jurusan Teknologi Industri 

Universitas Negeri Malang 

 
Abstrak: Makanan jajanan kaki lima menyumbang asupan energi bagi anak sekolah 

sebanyak 36%, protein 29% dan zat besi 52%, karena itu makanan jajanan memiliki 

peran penting bagi anak di sekolah namun keamanan jajanan dari segi mikrobiologis 

maupun kimiawi masih dipertanyakan. Kebanyakan makanan yang dijual belum 

memenuhi syarat jajanan sehat, baik aspek pengolahan maupun penggunaan bahan 

tambahan, ditengarai banyak zat aditive ditambahkan ke dalam jajanan tersebut. 

Penelitian ini  menggunakan jenis rancangan penelitian survey  bertujuan untuk 

memperoleh data informasi tentang karakteristik makanan jajanan yang dijual di 

lingkungan Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Lowokwaru  Kota Malang. Tujuan 

penelitian ini adalah: 1)Menginventarisasi jenis dan karakteristik makanan jajanan; 

2) Menganalisis standar bahan utama; 3) Menganalisis standar penggunaan bahan 

tambahan makanan; 4)Menganalisis standar teknik pengolahan; 5) Menganalisis 

standar   higiene dan sanitasi makanan jajanan; 6)  Menyusun prototipe produk 

MURAHATI; 7) Menyusun prototipe model pemberdayaan dan pelatihan 

MURAHATI. Pada umumnya komoditas bahan terdiri dari sumber karbohidrat 

tepung terigu, tepung kanji/tapioka. Sumber protein teridiri dari daging, unggas, 

ikan, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan, dan susu. Komoditas bahan 

minuman terdiri dari bahan siap pakai yaitu agar-agar, jely dan essen buah-buahan. 

Komoditas lain adalah aneka rimpang/bumbu akar sebagai bahan utama jamu 

tradisional. Penggunaan bahan utama hampir selalu disubstitusi dengan bahan lain 

yang memiliki fungsi yang sama, penggunaan gula sebagai bahan utama pembuat 

makanan jajanan yang berasa manis sebagian bahkan seluruhnya disubstitusi 

pemanis lain yaitu gula batu dan sacharin. Jinggo merupakan pewarna buatan yang 

lazim disebut penjual biasanya digunakan untuk pewarna cat dalam dunia industri. 

Bahan zat pewarna yang ada pada saus tomat bukan merah dari tomat. Pada 

umumnya penjual makanan menggunakan minyak goreng berulang-ulang dan tidak 

ada proses penggantian dengan minyak goreng baru yang bersih, sehingga warna 

minyak goreng berubah menjadi hitam. Teknik pengolahan dimulai dari persiapan, 

teknik pengolahan, penyimpanan sebelum dijual dan ketika disajikan kepada 

pembeli.. Higiene penjual makanan kurang dari setengah (3.80%) pakaiannya bersih,  

lebih dari setengah (50.75%) pakaiannya  cukup bersih, sebagian kecil (8.45%) pakaian 

penjual kotor.  Sedangkan higiene penjual makanan kurang dari setengahnya (28.16%) 

saja  yang bersih badannya, lebih dari setengahnya (61.97%) badannya cukup bersih, 

dan sebagian kecil lainnya (9.86%) badan penjual makanan kotor. Sanitasi tempat 

berjualan kurang dari setengahnya (33.8%) lokasi bersih; setengahnya (50.7%) tempat 

cukup bersih; sebagian kecil (11.2%) dan (4.2%)  kurang bersih dan bahkan kotor.  

Sanitasi rombong tempat makanan jajanan disimpan dan diolah keadaannya kurang dari 

setengah (32.3%) rombong bersih; kurang dari setengah lainnya (47.8%) cukup bersih; 

sebagian kecil rombong (15.4%) dan 4.2% kurang bersih dan kotor. Sanitasi peralatan 

yang digunakan pada saat berjualan kurang dari setengah (32.3%) peralatan bersih; 

kurang dari setengah (49.3%) pealatan cukup bersih; sebagian kecil(14.8%) dan 4.2% 

peralatan yang digunakan kurang bersih dan kotor. Kesimpulan penelitian survey 

penelitian sebagai need assessment untuk penelitian tahap selanjutnya. Saran 1) 

instansi terkait untuk menyusun program pemberdayaan penjual makanan di 

lingkungan sekolah sebagai aset pemberdayan masyarakat dari sisi peluang usaha. ; 

2) Penjual makanan untuk lebih bertanggungjawab terhadap pemilihan dan 

penggunaan bahan utama maupun bahan tambahan yang tidak sesuai akan 

merugikan konsumen khususnya anak sekolah dasar; 3) Perlu kerja sama sinergis 
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antara intansi terkait untuk membangun kesehatan anak usia sekolah melalui 

pemenuhan kebutuhan makanan jajanan MURAHATI.  

 

Kata kunci: standar, MURAHATI, SD Kota Malang. 

 

PENDAHULUAN 

 

Keberadaan penjual jajanan ditemui hampir 

di semua sekolah, makanan atau jajan yang 

biasa dikonsumsi anak-anak sebagian besar 

diperoleh dari penjual di lingkungan sekolah 

tersebut. Kondisi seperti ini hampir di semua 

sekolah baik di desa maupun di kota dan tidak 

lepas dari rutinitas kehidupan sekolah. Menurut 

Februhartanty dan Iswarawanti (2004) makanan 

jajanan kaki lima menyumbang asupan energi 

bagi anak sekolah sebanyak 36%, protein 29% 

dan zat besi 52%, karena itu makanan jajanan 

memiliki peran penting bagi anak di sekolah 

namun keamanan jajanan dari segi 

mikrobiologis maupun kimiawi masih 

dipertanyakan. Makanan jajanan yang 

diperjualbelikan di lingkungan sekolah dasar 

wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang yang 

tidak menggunakan pewarna  0%, sebagian  

besar (80%) makanan jajanan menggunakan 

pewarna merah dan putih, dan 40 % (kurang 

dari setengah) makanan jajanan menggunakan 

jenis warna lain; dan sebagian kecil lainnya 

(20%) menggunakan warna hijau (Nunung, 

2008). 

Kebanyakan makanan yang dijual belum 

memenuhi syarat jajanan sehat, baik aspek 

pengolahan maupun penggunaan bahan 

tambahan, ditengarai banyak zat aditive 

ditambahkan ke dalam jajanan tersebut. Zat- zat 

tersebut diantaranya zat pewarna  yang 

memberi kesan menarik bagi anak-anak. Zat 

pewarna yang digunakan kemungkinan bukan 

pewarna makanan tetapi pewarna tekstil. Zat 

penyedap rasa yang penggunaannya terlalu 

banyak akan menghambat daya fikir, zat 

pemanis yang bukan gula asli juga sangat 

berbahaya bagi kesehatan. 

Penelitian ini mencoba melakukan 

serangkaian kegiatan penelitian yang 

menyeluruh diawali dari pemetaan untuk 

memperoleh gambaran tentang jenis dan 

karakteristik makanan jajanan yang dijual di 

lingkungan sekolah dasar. Selanjutnya 

melakukan analisis kandungan gizi, dan 

membuat model/teknik ragam makanan sehat 

dengan memenuhi syarat gizi dan kesehatan 

sesuai kebutuhan anak, sebagai pilot project 

makanan murah sehat bergizi tinggi’ atau  

(MURAHATI) yang akan dikembangkan di 

UKS Kota Malang. Hasil penelitian adalah  

tersusunnya standarisasi produk jajanan dan 

membangun networking dengan berbagai 

instansi berkaitan dengan mutu dan keamanan 

jajanan anak sekolah.  

 

METODE PENELITIAN  
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan rancangan survey sesuai dengan tujuan 

utama yang akan dicapai yaitu memperoleh 

gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan 

secara obyektif pemetaan awal yang bertujuan 

mengali informasi tentang karakteristik makanan 

jajanan yang dijual di lingkungan sekolah dasar 

Kota Malang. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, 

klasifikasi data, analisis data dan pembuatan 

kesimpulan.Bentuk penelitian deskriptip yang 

dipilih adalah survei sehingga hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini digunakan untuk 

menyusun perencanaan dan perbaikan terhadap 

kondisi yang dinilai pada saat penelitian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah penjual 

makanan jajanan yang bejualan di lingkungan 

sekolah dasar yang ada di Kota Malang. Teknik 

pengambilan sampel ditentukan secara secara 

purposive Sekolah Dasar  yang ada di 

Kecamatan Lowokwaru tanpa memperhatikan 

lokasi kota dan pinggir kota. Distribusi sampel 

terdiri dari 64 Sekolah Dasar di Kota Malang 

yaitu kecamatan, Lowokwaru di lingkungan 

Dinas Pendidikan Kota Malang. Instrumen yang 

digunakan sebagai alat untuk menjaring   data 

yang diperlukan di lapangan yaitu lembar 

pengamatan dan wawancara. Lembar 

pengamatan ini dipergunakan untuk menjaring 

data terhadap makanan  jajanan yang 

diperjualbelikan, terutama dari penampilan fisik 

makanan jajanan termasuk higiene dan sanitasi 

makanan.Wawancara untuk menggali informasi 

yang lengkap meliputi bahan dasar dan bahan 

tambahan makanan pada makanan jajanan   serta  
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teknologi pengolahan makanan dan pengemasan 

makanan. Sedangkan analisis data dilakukan 

dengan menggunakan statistik deskriptif. Data 

informasi yang dijaring dari penelitian sebelum 

dianalisis ditransfer dalam bentuk angka sehingga 

memudahkan untuk menarik kesimpulan 

 

HASIL  

 

Pengumpulan data dilakukan bulan Juni 

sampai bulan September tahun 2009.  Berikut 

data hasil penelitian yang akan mengungkapkan 

potret tentang penjual makanan jajanan yang 

diperjualbelikan oleh pedagang di luar kantin 

sekolah di lingkungan sekolah dasar kota 

Malang.   

 

Karakteristik Fisik  Makanan  Jajanan di 

lingkungan SD di Kecamatan Lowokwaru  

Kota Malang  

Karakteristik makanan yang diamati meliputi 

karakteristik fisik meliputi:   rasa,warna,bentuk, 

dan temperatur makanan pada saat dikonsumsi.  

Rasa makanan pada umumnya gurih dan manis. 

Warna beraneka dan menarik perhatian anak 

tetapai keamanannya dipertanyakan karena 

menggunakan pewarna non pangan. Bentuk, 

konistensi dan tekstur bervariai ada kering, 

lembut, berkuah. Misalnya  aneka tempura yang 

warna maupun bentuknya menarik dan 

bervariasi. Sedangkan temperatur makanan 

jajanan pada saat dikonsumsi ada yang 

disajikan sesuai suhu ruang, disajikan dingin 

pada umumnya minuman dan terdapat pula 

makanan yang diSajikan panas. 

 

Bahan Utama Makanan Jajanan di 

lingkungan SD di Masing-masing Kelurahan 

Bahan yang digunakan sebagai bahan utama 

yang digunakan  sangat bervariasi karena jenis 

makanan yang dijual juga bervariasi tidak ada 

bahan yang dominan digunakan. Pada 

umumnya bahan makanan berdasarkan 

komoditas bahan terdiri dari sumber karbohidrat 

yaitu tepung terigu, tepung kanji/tapioka. 

Sumber protein baik hewani maupun nabati 

teridiri dari daging, unggas, ikan, telur, tahu dan 

tempe maupun kacang-kacangan, dan susu. 

Sedangkan untuk komoditas bahan minuman 

terdiri dari bahan siap pakai yaitu agar-agar, 

jely dan essen buah-buahan. Komoditas lain 

dari minuman adalah aneka rimpang/bumbu 

akar sebagai bahan utama jamu tradisional. 

Penggunaan bahan utama hampir selalu 

disubstitusi dengan bahan lain yang memiliki 

fungsi yang sama. Misalnya penggunaan gula 

sebagai bahan utama pembuat makanan jajanan 

yang berasa manis sebagian bahkan seluruhnya 

disubstitusi pemanis lain yaitu gula batu dan 

sacharin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Aneka Tempura yang bahan pembuatnya ditengarai tidak aman 
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Gambar.2  Minyak goreng digunakan berulang-ulang 

 

Bahan Tambahan Makanan Jajanan di 

lingkungan SD Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang 

Bahan tambahan makanan yang digunakan 

pada makanan jajanan di lingkungan Sekolah 

Dasar di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

untuk makanan jajanan yang berasa gurih 

menggunakan vetsin atau monosodium 

glutamat (MSG). Sedangkan pada makanan 

jajanan yang berasa manis sacharin digunakan 

sebagai penambah bahkan substitusi gula pasir. 

Hampir semua makanan jajanan menggunakan 

lebih dari 2 macam bahan tambahan makanan 

untuk satu produk yang sama. Bahan tambahan 

yang digunakan meliputi bahan perasa, bahan 

pemanis, bahan pewarna dan bahan lain. 

Sacharin merupakan pemanis buatan yang 

banyak tersedia di pasaran dengan harga rata-

rata persachet Rp 150 – 200. Penggunaan 1 

sachet sacharin dalam kemasan kecil produk 

sama dengan penggunaan gula sebanyak 3 kg. 

Bahan pewarna banyak digunakan oleh hampir 

semua penjual makanan jajanan. Jinggo 

merupakan pewarna buatan yang lazim disebut 

penjual biasanya digunakan untuk pewarna cat 

dalam dunia industri. Bahan perasa berupa 

essen pada dasarnya adalah zat kimia, begitu 

pula dengan zat pewarna yang ada pada saus 

tomat bukan merah dari tomat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Saus tomat dan saus cabe diduga bukan merah alami tetapi pewarna sintetis 

 

Teknik Pengolahan Makanan Jajanan di 

Lingkungan SD Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang 

Makanan jajanan yang memenuhi standar 

adalah yang disiapkan, diolah dan disajikan yang 

memenuhi kriteria Food sanitation. Teknik 

pengolahan dimulai dari persiapan, teknik 

pengolahan, penyimpanan sebelum dijual dan 

ketika disajikan kepada pembeli. Berdasarkan 

temuan penelitian, teknik pengolahan makanan 
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jajanan yang dilakukan cukup sederhana pada 

dasarnya hanya ada 3 macam teknik pengolahan 

yaitu teknik rebus, kukus, goreng. Sedangkan 

pada jajanan yang berupa minuman hanya rebus 

dilanjutkan dengan pendinginan dan 

pembekuan. Teknik persiapan yang dilakukan 

tidak bisa diamati karena dilakukan di rumah 

penjual, sedangkan data diambil pada saat 

makanan setengah jadi sampai jadi di lokasi 

jualan. Penyajian makanan jajanan kepada 

konsumen ada beberapa penjual yang 

menggunakan kertas bekas bahkan kertas koran 

yang berfungsi bukan untuk kemasan makanan. 

 

Higiene dan Sanitasi Makanan Jajanan di 

lingkungan SD di Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang 

Tenaga pengelolaan makanan dalam hal ini 

penjual makanan jajanan dan tempat berjualan 

diamati untuk mengobervasi keamanan 

makanan jajanan yang dikonsumsi oleh siswa 

sekolah dasar.  Keadaan higiene dan sanitasi 

akan mempengaruhi keamanan makanan yang 

dijual. Higiene berkaitan erat dengan individu 

pengelola makanan yang disebut food handler, 

sedangkan sanitasi adalah lingkungan daripada 

makanan itu sendiri yang dapat menjadi media 

berkembangbiaknya bakteri pembawa penyakit 

melalui makanan.  

Kondisi higiene makanan jajanan yang ada 

di lingkungan sekolah dasar di Kota Malang. 

Higiene penjual makanan kurang dari setengah 

(3.80%) pakaiannya bersih,  lebih dari setengah 

(50.75%) pakaiannya  cukup bersih, sebagian 

kecil (8.45%) pakaian penjual kotor.  Sedangkan 

higiene penjual makanan kurang dari 

setengahnya (28.16%) saja yang bersih 

badannya, lebih dari setengahnya (61.97%) 

badannya cukup bersih, dan sebagian kecil 

lainnya (9.86%) badan penjual makanan  kotor.  

Sanitasi makanan jajanan di lingkungan 

sekolah dasar kota Malang diobservasi pada 

saat diperjualbelikan. Sanitasi tempat berjualan 

kurang dari setengahnya (33.8%) lokasi bersih; 

setengahnya (50.7%) tempat cukup bersih; 

sebagian kecil (11.2%) dan (4.2%)  kurang bersih 

dan bahkan kotor. Sanitasi rombong tempat 

makanan jajanan disimpan dan diolah 

keadaannya kurang dari setengah (32.3%) 

rombong bersih; kurang dari setengah lainnya 

(47.8%) cukup bersih; sebagian kecil rombong 

(15.4%) dan 4.2% kurang bersih dan kotor. 

Sanitasi peralatan yang digunakan pada saat 

berjualan kurang dari setengah (32.3%) peralatan 

bersih; kurang dari setengah (49.3%) pealatan 

cukup bersih; sebagian kecil (14.8%) dan 4.2% 

peralatan yang digunakan kurang bersih dan 

kotor.  

 

PEMBAHASAN 

  

Fenomena makanan jajanan yang muncul 

hampir di setiap sekolah ada penjual makanan 

cilok, aneka tempura, produk pasta, mi yang 

berbumbu instan aneka rasa. Sampel  makanan 

jajanan populer dan disukai anak-anak SD  diuji 

di Laboratorium Biokimia Universitas 

Brawijaya.  Di bawah ini beberapa makanan 

jajanan diuji laboratorium dengan hasil uji 

sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Hasil Uji Komposisi Bahan Pada Jajanan Di Lingkungan Sekolah Dasar Kota Malang 

No Jenis Jajanan 
Teknik 

Pengolahan 

Bahan Utama 
Penyedap 

rasa 
Pewarna 

Zat 

Aditif 

lain 
Karbohidrat Protein Lemak 

1 Bakso Rebus 36.18% 8.83% 4.53% + - + 

2 Tempura  Goreng 33.80% 12.38% 10.44% + + + 

3 Tempura Spiral Goreng 52.96% 12.57% 10.08% + - + 

4 Ayam Gr 

Tepung 

Goreng 56.87% 7.36% 11.81% + - + 

5 Makaroni goreng Goreng 64.12% 12.27% 18.68% + - - 

6 Bihun goreng Goreng 63.23% 8.06% 11.69% + - - 

7 Bumbu merah  73.70% 1.89%  + + + 

8 Bumbu putih  64.36% 6.65%  + - - 

9 Tempura 

Bintang 

Goreng 33.80% 12.38% 10.44% + + + 

10 Makaroni goreng 

berbumbu merah 

Goreng 64.58% 14.32% 18.65% + + + 

11 Bihun goreng 

bumbu merah 

Goreng 63.45% 8.20% 11.60% + + + 
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Hasil analisis komposisi bahan makanan 

yang dilakukan di laboratorium, menunjukkan 

kandungan protein berkisar 1.89%-14.32%, 

karbohidrat 33.80%-73.70%, sedangkan 

kandungan lemak berkisar 4.53%-18.68%.   

Dari hasil uji laboratorium semua sampel 

makanan yang diujikan positip diduga 

mengandung Bahan Tambahan Makanan. 

Penyedap rasa terdapat pada semua jenis 

sampel makanan jajanan yang diujikan. 

Sedangkan pewarna  terdapat pada tempura, 

bumbu merah instan, tempura bintang, 

makaroni goreng dan bihun goreng bumbu 

merah. Zat aditif lain positip ada pada bakso, 

tempura segitiga, tempura spiral, bumbu merah, 

tempura bintang, makaroni bumbu merah dan 

bihun bumbu merah.  

Penggunaan bahan utama yang sudah 

kadaluarsa,  penggunaan saus yang diencerkan 

dengan air (untuk lebih murah).  Bahan utama 

saus itu sendiri adalah pepaya mengkal (bukan 

tomat) yang diberi pewarna non pangan. 

Temuan penelitian yang menarik adalah 

penggunaan bahan utama yang kualitasnya 

rendah. Diantaranya penggunaan limbah mi 

kadaluarsa yang sudah dibuang di pasar 

tradisional dimanfaatkan dan diolah lalu dijual 

kepada anak-anak sekolah (Kasus di SD 

Tlogomas). 

Hasil penelitian di lapangan penggunaan 

pewarna pada bahan makanan di SD Kota 

Malang penjual makanan menggunakan 

pewarna merk jinggo yang ternyata pewarna 

tersebut adalah pewarna untuk industri. 

Pewarna ini fungsinya untuk pewarna cat 

harga/sachet Rp 200 – 500. Penyalahgunaan 

pemakaian zat pewarna non pangan  jelas 

berbahaya bagi kesehatan karena adanya residu 

logam berat pada zat warna terebut (Cahyadi: 

2008). Timbulnya penyalahgunaan tersebut 

antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan 

masyarakat mengenai zat pewarna untuk 

pangan. Selain itu zat warna untuk industri jauh 

lebih murah dibandingkan dengan harga zat 

pewarna untuk pangan. Zat warna tekstil 

misalnya jika ditambahkan pada makanan 

biasanya lebih menarik dan warna-warni inilah 

yang menjadi daya tarik bagi anak-anak. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, jajanan 

sekolah yang ada di Sekolah Dasar Kota 

Malang memberikan sumbangan energi dan 

protein cukup tinggi  Akan tetapi kebutuhan 

anak sekolah bukan hanya dilihat dari jumlah 

energi dan asupan protein, tetapi juga harus 

dilihat senyawa mikro yang juga dibutuhkan 

oleh anak, misalnya zat besi, kalsium, dan yang 

lainnya. Selain itu perlu dikaji jenis zat aditif 

yang ditambahkan pada makanan-makanan 

tersebut. Di bawah ini adalah makanan jajanan 

yang diuji di laboratorium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 Tempura Spiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 Ayam Goreng Tepung 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Makaroni Goreng 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Tempura Bintang 
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Gambar 8 Aneka Tempura & Saus 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

Kesimpulan penelitian survey dipaparkan 

sesuai rumusan dan tujuan penelitian pada tahap 

I sebagai need assesment untuk penelitian tahap 

selanjutnya adalah sebagai berikut:  

1. Karakteristik fisik makanan jajanan di 

lingkungan Sekolah Dasar Kota Malang 

warna bervariasi dan menarik, rasa gurih dan 

manis, bentuk/konsistensi /tekstur kering, 

semi basah dan berkuah dan dihidangkan 

pada suhu ruang, dingin dan panas. 

2. Bahan utama makanan jajanan belum 

memenuhi standar kualitas dari penggunaan 

bahan ada bahan utama makanan jajanan 

kadaluarsa didaurulang. Begitu pula dengan 

penggunaan minyak goreng yang berulang-

ulang sampai berwarna hitam. 

3. Bahan tambahan makanan jajanan tidak 

memenuhi standar baik jumlah ambang batas 

yang dianjurkan maupun penggunaan BTM 

khususnya pewarna bukan untuk pangan. 

4. Teknik pengolahan makanan jajanan langkah 

prosedur mulai dari persiapan, pengolahan, 

penyimpanan dan penyajian, tetapi masih 

kurang memenuhi standar terutama 

penyimpanan dan penyajian ditemui 

kemasan yang peruntukannya bukan untuk 

makanan seperti kertas bekas/koran 

digunakan sebagai pembungkus makanan. 

5. Higiene dan sanitasi makanan jajanan belum 

memenuhi standar baik pakaian dan badan 

penjual, maupun lokasi, rombong dan 

peralatan yang digunakan. 

6. Prototype produk jajanan MURAHATI 

adalah produk makanan jajanan yang 

terstandar bahan utama, bahan tambahan 

maupun prosedur dan sanitasi higiene sudah 

melalui uji mutu hedonik dan uji hedonic. 

7. Prototype model pemberdayaan dan 

pelatihan membuat jajanan  MURAHATI 

berupa modul pelatihan dan standarisasi 

resep MURAHATI yang akan divalidasi oleh 

validator ahli gizi, ahli food product dan 

DepKes. 

      

 Saran  

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Diajukan kepada intansi terkait untuk 

menyusun program pemberdayaan penjual 

makanan khususnya di lingkungan sekolah 

sebagai aset pemberdayan masyarakat dari 

sisi peluang usaha.  

2. Penjual makanan untuk lebih bertanggung 

jawab terhadap pemilihan dan penggunaan 

bahan utama maupun bahan tambahan yang 

tidak sesuai akan merugikan konsumen 

khususnya anak sekolah dasar. Selain itu 

perlu memperhatikan higiene dan sanitasi 

makanan jajanan supaya terjual dalam 

kondisi aman dan sehat. 

3. Perlu kerja sama sinergis antara intansi 

terkait untuk membangun kesehatan anak 

usia sekolah melalui pemenuhan kebutuhan 

makanan jajanan yang MURAHATI.  
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Abstrak: Bubuk kulit lidah buaya adalah produk hasil olahan kulit lidah buaya yang 

dikeringkan dan sebelumnya mengalami proses ekstraksi dan pengeringan. 

Pengeringan yang di gunakan adalah metoda pengeringan busa/foam mat. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proses pengeringan terhadap 

karakteristik kimia dan fisik bubuk kulit lidah buaya yang dihasilkan. Metoda 

penelitian yang digunakan bersifat ekperimental di laboratorium dengan mengektrak 

kulit lidah buaya pada suhu 125
o
C dan waktu 35 menit yang dilanjutkan dengan 

pembubukan dengan memvariasikan maltodekstrin 20%, tween 80 0,3% suhu 

pengeringan 70
o
C dengan waktu 6 jam Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bubuk 

kulit lidah buaya memiliki karakter sebagai berikut: kadar vitamin C yang diperoleh 

dalam penelitian ini sebesar 173,21mg/g, total fenol 32,54 mg/g, aktivitas 

antioksidan  883,11%, tocoferol 10,10 mg/g, gugus fungsi sebanyak 20 dan 

mikrostuktur sel  bubuk yang berongga. 

 

Kata kunci: bubuk, kulit lidah buaya, ekstraksi, foam mat. 

 

PENDAHULUAN 

 

Bubuk kulit lidah buaya merupakan produk 

olahan dari kulit lidah buaya yang sebelumnya 

telah mengalami proses ekstraksi dengan 

menggunakan suhu dan waktu tertentu dengan 

tujuan mengurangi senyawa yang bersifat 

antinutrisi dalam jumlah tertentu. Kulit lidah 

buaya  selain mengandung senyawa antinutrisi 

juga mengandung  senyawa bioaktif yang 

memiliki kemampuan sebagai antioksidan. 

Senyawa bioaktif yang memiliki kemampuan 

antioksidan pada bubuk kulit lidah buaya 

meliputi, vitamin C, fenol, tocoferol dan 

senyawa penyusun lainnya. Senyawa-senyawa 

tersebut bersifat termosensitif, sehingga waktu 

kontak dan suhu yang digunakan dalam 

prosesnya  harus memiliki pertimbangan 

tersendiri untuk melindungi keaktifan dari 

senyawa yang diinginkan. 

Metoda ekstraksi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metoda subtritical water 

Metoda ini  merupakan proses ekstraksi 

menggunakan air dengan temperatur diantara 

titik didih dan titik kritis (Yudiono, 2011). Pross 

et al. (2000) menyebutkan bahwa metoda 

subcritical water memiliki beberapa 

keuntungan antara lain biaya tidak mahal dan 

efisien. Selanjutnya penelitian Ghoreishi, 

Sharestani and Ghaziakskar (2008) menyatakan 

bahwa dengan metoda subcritical water waktu 

ekstraksi menjadi lebih pendek, biaya lebih 

murah dan aman bagi kesehatan dan menurut Ju 

and Luke (2006), metoda subcritical water 

dapat menggantikan pelarut organik dalam 

berbagai aplikasi ekstraksi karena air pada 

kondisi polaritas yang rendah menjadi lebih 

efektif.  

Hasil ekstrak yang diperoleh kemudian 

dilakukan pembubukan. Pembuatan bubuk kulit 

lidah buaya dengan mengkombinasikan 

penggunaan tween 80 dan maltodekstrin serta 

suhu pengeringan rendah  dengan tujuan 

melindungi komponen bioaktif  yang 

diinginkan. Metoda pengeringan yang 

digunakan adalah pengeringan busa. Narchi  et 

al. (2007), menyebutkan bahwa foam mat 

drying atau yang lebih dikenal dengan 

pengeringan busa digunakan untuk 

mengeringkan bahan berbentuk cair atau 

suspensi. Menurut Ratti and Kudra (2006), 

pengeringan busasebagai salah satu cara untuk 

mempersingkat waktu pengeringan dan ini  

sangat menguntungkan karena dapat  

mempertahankan senyawa yang mudah rusak 

akibat panas dan  senyawa volatil yang mudah 

hilang  jika menggunakan pengeringan dengan  

metoda yang lain. Cepatnya pengeringan busa 

menunjukkan peningkatan bahan berbusa 

sebagai faktor yang bertanggung jawab untuk 

mailto:narsih78@gmail.com
mailto:narsih78@gmail.com
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waktu pengeringan berkurang. Karena densitas 

bahan berbusa adalah lebih rendah dari yang 

non-berbusa, dengan waktu pengeringan yang 

dapat dipersingkat maka dapat menghemat 

biaya operasional dan meningkatkan efisiensi 

waktu pengeringan (Ratti and Kudra, 2008). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elok, Joni dan Ima (2003) yang 

menggunakan suhu 50
o
C dalam memproduksi 

laru youghurt dapat menghemat waktu 

pengeringan hingga 3 jam. 

 

METODE 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada  laboratorium  

Rekayasa Proses dan Kimia Pangan Jurusan 

Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri 

Pontianak Kalimantan Barat Pada bulan Maret 

hingga Juni 2015. 

 

Preparasi Sampel 

Lidah buaya dari varietas Chinenis yang 

diambil dari kebun percobaan pribadi, 

kemudian dikupas kulitnya untuk memisahkan 

gel dan kulit. Kulit lidah buaya kemudian 

diekstrak dengan metoda subtritical water pada 

suhu 125
o
C dengan waktu 35 menit. Hasil 

ekstrak kemudian ditambahkan maltodekstrin 

sebanyak 20% dan tween 80 sebanyak 0,3% 

serta dikeringkan pada suhu 70
o
C  selama 6 

jam. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap 

sampel yang meliputi; kadar vitamin C, total 

fenol,DPPH, tocoferol dan gugus fungsional 

terhadap bubuk yang dihasilkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kadar Vitamin C 

Vitamin C yang diperoleh pada penelitian ini 

sebesar 173,21 mg/g. Ankit et al.  (2009) 

menyatakan bahwa pengeringan juga 

mengakibatkan kehilangan asam askorbat pada 

pengolahan  bubuk strawbery sebesar  20%. 

Penyebab penurunan vitamin C pada 

pengolahan bubuk dengan menggunakan 

metoda foam mat  juga dikemukakan oleh 

Estiasih dan Sofiah (2009) yang 

mengemukakan bahwa pengeringan dengan 

metoda pembusaan  mengakibatkan luas 

permukaan  bahan yang dikeringgkan menjadi 

lebih besar, sehingga kontak produk dengan 

udara juga semakin besar  pula, sehingga  

memungkinkan proses oksidasi  akan lebih 

mudah terjadi.  Menurut  Mahendran (2010),  

degradasi pada vitamin C dapat menyebabkan 

oksidasi dengan adanya oksigen dan ion logam  

atau dapat juga disebabkan oleh adanya enzim 

oksidase dan peroksidase. Namun, pengolahan 

pangan pada suhu 28-55
o
C adalah suhu yang 

paling baik dalam meminimalkan kehilangan 

vitamin C. Hilangnya vitamin C akibat proses 

pengeringan  dengan menggunakan metoda 

mikroenkapsulasi pada suhu tersebut  adalah 

kurang dari 50% dibandingkan dengan 

pengeringan biasa (Wilson and Shah, 2007). 

 

Total Fenol 

Total fenol yang diperoleh sebesar 32,54 

mg/g. Tingginya total fenol pada bubuk kulit 

lidah buaya berkaitan dengan tingginya aktifitas 

antioksidan yang diperoleh, karena menurut 

Naiyana et al.  (2010), ada hubungan antara 

peningkatan  total fenol dengan aktifitas 

antioksidan. Selain itu, maltodekstrin yang 

ditambahkan dalam pengolahan bubuk lidah 

buaya dapat membentuk emulsi campuran yang 

baik dan dampaknya enkapsulan (wall) yang 

digunakan dapat melindungi ekstrak kulit lidah 

buaya (core) dari pengaruh luar seperti suhu 

(Rahayuni dkk, 2002).Tingginya komponen 

fenol pada tanaman atau produk memberikan 

efek posistif, karena senyawa fenol banyak 

memiliki efek menguntungkan bagi kesehatan, 

salah satunya adalah mengurangi resiko 

penyakit jantung dengan menghambat oksidasi 

LDL (low density lipoprotein). Sejumlah besar 

fenol baik yang memiliki berat molekul rendah 

maupun tinggi menunjukkan kemampuan 

sebagai antioksidan melawan oksidasi lipid. 

Senyawa fenol yang memiliki banyak gugus 

hidroksil sangat efektif mencegah oksidasi 

lipid. Selain itu senyawa fenol juga diketahui 

memiliki sifat antibakteri, antivirus, 

antimutagenik dan antikarsinogenik (Mokgope, 

2006).  

Mekanisme yang menyebabkan fenol 

sebagai faktor penghambatan dan pertumbuhan 

bakteri menurut Tun (2010), diduga disebabkan 

adanya interaksi senyawa fenol dan turunannya 

dengan sel bakteri. Senyawa-senyawa ini 

berikatan dengan protein pada bakteri dengan 

ikatan non spesifik membentuk komplek protein 

fenol. Pada konsentrasi rendah terbentuk 
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komplek protein fenol dengan  ikatan yang 

lemah dan segera mengalami peruraian, fenol 

kemudian merusak diding sitoplasma dan 

menyebabkan kebocoran isi sel, sehingga 

petumbuhan bakteri juga terhambat, sedangkan 

pada konsentrasi tinggi zat tersebut 

berkoagulasi dengan protein selular dan 

membran sitoplasma mengalami lisis.  

 

Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas antioksidan bubuk kulit lidah 

buaya skala ganda pada penelitian ini sebesar 

83,11%. Aktivitas antioksidan ini terbilang 

tinggi, karena lebih tinggi dibanding 

antioksidan sintetik sebesar 68,9 - 70,5%. 

Tingginya aktifitas antioksidan pada bubuk 

lidah buaya yang dihasilkan, selain karena 

adanya pengaruh penambahan maltodekstrin 

dan tween 80, juga disebabkan karena  suhu 

pengeringan yang digunakan terbilang rendah, 

sehingga dapat melindungi komponen 

antioksidan.Mikroenkapsulasi  dalam industri 

pangan merupakan teknik pengolahan  untuk 

mempertahankan komponen bioaktif selama 

proses pengolahan (Korhonen, 2002). 

MenurutPriscilla et al. (2010), 

mikroenkapsulasi dengan penambahan bahan 

seperti maltodekstrin dapat melindungi  

pelepasan komponen nutrisi, melindungi 

senyawa-senyawa penting  seperti komponen 

antioksidan akibat suhu ekstrim, karena 

maltodekstrin menurut Endang dkk (2010),   

mampu membentuk body dan memiliki daya 

ikat yang kuat. Dinding kapsulat seperti 

maltodekstrin dapat berfungsi melindungi 

komponen  yang sensitif seperti komponen 

antioksidan, rasa, vitamin, warna dan 

komponen nutrisi lainnya.  

Tingginya aktifitas antioksidan selain karena 

faktor tersebut diatas, juga  terkait dengan 

peningkatan jumlah komponen fenolik pada 

bubuk kulit lidah buaya (Ankit et al.,  2009).  

Semakin tinggi total fenolik pada bahan, maka 

semakin tinggi pula aktifitas antioksidan yang 

dimiliki oleh suatu bahan tersebut.  Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Naiyana et al.  

(2010) yang menyatakan bahwa  ada hubungan 

antara peningkatan aktifitas antioksidan  dengan 

peningkatan kandungan total fenolik. Semakin 

tinggi kandungan total fenolik maka semakin 

tinggi pula aktifitas antioksidan, hal ini 

dikarenakan komponen fenolik termasuk 

kedalam senyawa antioksidan. 

 

Tocoferol 

Uji α tocoferol dengan analisis KLT 

diperoleh kadar α tocoferol sebesar  10,10mg/g. 

Hasil penelitian ini lebih rendah dari hasil 

penelitian  Atul et al. (2011) yang memperoleh  

α-tocoferol pada ekstrak kulit lidah buaya 

dengan kisaran antara 73 – 150 mg/g. Hasil 

penelitian Enas (2011)  memperoleh α-tocoferol 

sebesar 192 mg/g pada ekstrak kulit lidah buaya 

varietas  barbadensis. Vinson et al. (2005) 

menyatakan bahwa α-tocoferol   atau vitaminE 

adalah  salah satu antioksidanpenting  yang 

terdapat pada lidah buaya.  Pada konsentrasi 

tertentu  vitamin E dapat meningkatkan 

bioavibilitas dengan meningkatkan konsentrasi  

dalam sel darah. 

 

Gugus Fungsional 

Gugus fungsional  bubuk kulit lidah buaya 

yang terdeteksi dengan  menggunakan FTIR 

adalah sebagai berikut: 

 
 

Gambar 1. Gugus Fungsional Bubuk Kulit Lidah 

Buaya Skala Ganda 

 

Spektrum infra merah gugus fungsional dari 

kulit lidah buaya memberikan serapan utama 

pada bilangan gelombang3315,41 cm
-1

 yang 

khas untuk gugus fungsi alkena, bilangan 

gelombang  2923,88 - 2929,67 cm
-1 

yang khas 

untuk gugus fungsi  alkane metil, bilangan 

gelombang 28852,52 yang khas untuk gugus 

fungsi Metilena, bilangan gelombang 17745,46 

cm
-1

  gugus fungsi asam karboksilat, bilangan 

gelombang 1649,02 cm
-1

 yang khas untuk 

gugus fungsi keton dan 1541.02 – 1417,58 dan 

524,6  cm
-1

 yang khas untuk gugus fungsi  nitro,  
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bilangan gelombang 1375,15 – 1155,28 cm
-1

 

gugus fungsi eter,  bilangan gelombang1080,06-

1022,2 cm
-1

  gugus fungsi alcohol primer, 

bilangan gelombang 933,488cm
-1

   gugus fungsi 

halida asam alifatik, bilangan gelombang 

860,19 dan 603,68cm
-1

     gugus fungsi 

aromatik, bilangan gelombang 763,76 cm
-1

     

gugus fungsi vinilena,  bilangan gelombang 

717,47 -603,68cm
-1

      gugus fungsi fenol, 

bilangan gelombang 574,75cm
-1

 gugus fungsi 

aromatik. 

 

Mikrostuktur Sel 

Bubuk kulit lidah buaya yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis mikrostruktur selnya 

dengan Scanning Electron Micoroscopy (SEM), 

yang  dilakukan pada perbesaran 2000 kali yang 

disajikan pada Gambar 1.PadaGambar 1dapat 

dilihat bahwa timbul gelembung atau bintik 

yang diakibatkan oleh tween 80 sebagai agen 

yang mendorong pembentuk busa dapat 

membentuk rongga, sehingga memudahkan 

penguapan air pada saat pengeringan dan itu 

menunjukkan densitas pada bubuk yang 

dihasilkan. 

 

  
Gambar 2.  Mikrostuktur Sel Bubuk Kulit Lidah 

Buaya 

 

Ratti and Kudra (2006) menyatakan bahwa 

pengeringan dengan penggunaan bahan 

pembusa akan mengakibatkan bahan memiliki 

rongga-rongga, sehingga air lebih cepat keluar 

dari bahan dibandingkan dengan pengeringan 

bahan tanpa penambahan bahan pembusa, 

akibatnya bubuk yang dihasilkan mempunyai 

densitas yang rendah (ringan), karena  

banyaknya  gelembung gas yang terkandung 

pada produk kering, dengan demikian bubuk 

tersebut lebih mudah dilarutkan dalam air. 

Menurut Kasma (2007),  produk yang 

dikeringan dengan metode foam mat drying 

mempunyai struktur yang mudah menyerap air, 

sehingga mudah untuk dilarutkan dalam air 

dingin, hal ini ditandai dengan banyaknya 

gelembung pada permukaan bubuk yang 

dihasilkan.  Penambahan maltodekstrin 

sebanyak 15% dan bahan pembusa 5 – 7% pada 

pembuatan bubuk instan secang  menurut 

Agustina (2007),  akan diperoleh tingkat 

kelarutan  bubuk sebesar  86,80%, karena 

menurut Nicolas et al.  (2001) bahan pembusa 

dan  maltodekstrin yang ditambahkan memiliki 

sifat yang baik dalam hal penyerapan air. 

 

KESIMPULAN  

 

Kadar vitamin C yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebesar 173,21mg/g, total fenol 

2,54 mg/g, aktivitas antioksidan  883,11%, 

tocoferol 10,10 mg/g, gugus fungsi sebanyak 20 

dan mikrostuktur sel  bubuk yang berongga. 
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Abstrak: Dalam konflik, terutama yang melibatkan banyak kekerasan seperti di 

Irlandia Utara, perempuan seringkali harus dihadapkan kepada pilihan-pilihan dalam 

merespon dan terlibat dalam konflik. Salah satu pilihan sulit bagi perempuan adalah 

ketika keamanan diri dan keluarganya semakin terancam karena laki-laki yang secara 

tradisional di banyak masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi 

keluarga tidak ada lagi, entah karena tewas dalam konflik, menjadi tawanan politik, 

atau bahkan tidak lagi sanggup melindungi keluarga karena keterlibatannya dalam 

konflik dan kekerasan. Pada banyak kasus, juga di Irlandia Utara, perempuan 

kemudian memiliki pilihan untuk terlibat langsung dalam konflik kekerasan sebagai 

belligerent atau memilih berperan melakukan pembangunan masyarakat dengan 

membangun jaringan dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat tempat mereka 

tinggal. Kedua peran ini didorong oleh motif untuk mendapatkan kondisi yang lebih 

baik bagi keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran 

aktivisme perempuan dalam upaya penyelesaian konlik di Irlandia Utara dengan 

menggunakan pendekatan Transformasi Konflik. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam konflik di Irlandia Utara, perempuan dengan segala 

macam bentuk aktivismenya dalam merespon konflik, memiliki peran yang terbatas 

dalam melakukan transformasi konflik. Peran perempuan masih sangat tergantung 

pada kehadiran negara yang membuka pintu yang lebih besar bagi kehadiran 

perempuan dalam proses-proses perudingan yang menentukan nasib dan masa depan 

Irlandia Utara.  

 

Kata Kunci: Transformasi Konflik, Konflik Intractable, Aktivisme Perempuan  
 

PENDAHULUAN  

 

Konflik di Irlandia Utara adalah salah satu 

yang tergolong sulit diselesaikan (intractable). 

Konflik etnis yang meletus pada tahun 1968 dan 

secara resmi dianggap sudah berakhir pada 

tahun 1998 dengan disepakatinya Perjanjian 

Belfast, dikenal dengan sebutan “The 

Troubles”. Konflik dipicu oleh perjuangan hak 

sipil kelompok Nasionalis Katolik di Irlandia 

Utara yang menuntut perlakuan yang adil, yang 

kemudian mendapatkan perlawanan koersif dari 

pemerintah unionis Protestan (Oberschall, 

2007). Dominasi kaum Protestan di Irlandia 

Utara memunculkan diskriminasi bagi kaum 

Katolik dan tuntutan perlakuan yang adil 

berujung pada isu inti dari konflik ini, yaitu 

haruskah Irlandia Utara tetap menjadi bagian 

dari Inggris sebagai wilayah unionis atau 

menjadi bagian utara dari Irlandia bersatu, 

sebagaimana yang diinginkan oleh kaum 

nasionalis Katolik.  

Upaya perdamaian pertama  yang dilakukan 

untuk menyelesaikan konflik ini dilakukan pada 

tahun 1973 di Sunningdale. Kemudian disusul 

dengan Anglo-Irish Agreement (AIA) pada 

tahun 1985. Upaya berikutnya adalah Northern 

Ireland Peace Agreement yang dicapai di 

Belfast (Good Friday Agrement) pada 10 April 

1998 yang secara resmi mengakhiri konflik 

panjang tersebut (Oberschall, 2007). Meski 

demikian, konflik-konflik kecil masih terus 

berlangsung. Selama periode 1969-2001 jumlah 

korban yang jatuh dalam konflik ini mencapai 

3.500 orang. Juga terdapat kelompok-kelompok 

paramiliter yang masih aktif sampai sekarang, 

antara lain RIRA (Real Irish Republican Army) 

dan CIRA (Continuity Irish Republican Army). 

Menurut data tahun 2001, segregasi di Belfast 

justru meningkat sejak 1994. Dua pertiga  

populasi Irlandia Utara tinggal di area yang 

90% Katolik atau 90% Protestan (Oberschall, 

2007). Upaya perdamaian terakhir adalah 

melalui St. Andrews Agreement pada 2007. 
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Namun, perjanjian ini pun tidak serta-merta 

mengakhiri kekerasan jalanan di Irlandia Utara.  

Upaya perdamaian bukan saja diinisiasi oleh 

negara atau pemerintah, dalam hal ini 

pemerintah Inggris dan Irlandia, namun juga 

melalui jalur diplomasi yang dilakukan oleh 

pihak-pihak di luar pemerintahan. Terdapat 

sekitar 4.000 Non-Governmental Organization 

(NGO) yang bergerak dalam isu-isu sosial dan 

pemberdayaan masyarakat terkait konflik 

Irlandia Utara, termasuk kelompok-kelompok 

perempuan, namun kebanyakan berbasis 

sektarian, tidak banyak yang bergerak di level 

lintas pihak (Fitzdull, 2010). Secara formal, 

keterlibatan perempuan dalam proses 

perdamaian di Irlandia Utara diinisiasi oleh 

Northern Ireland Women‟s Coalition (NIWC), 

satu-satunya partai politik di dunia ini yang 

didirikan oleh perempuan dengan perwakilan 

yang dipilih. NIWC dibentuk pada tahun 1996 

setelah Northern Ireland Women‟s European 

Platform (NIWEP) beberapa kali gagal dalam 

upayanya memasukkan perempuan ke dalam All 

Party Talks untuk menentukan masa depan 

Irlandia Utara. NICW dibentuk dengan 

berfokus pada inklusi, persamaan dan hak asasi 

manusia. Pada tahun 1996, NICW masuk dalam 

10 partai terbesar dan mendapatkan dua kursi di 

parlemen (Besancon, 2003). Keberhasilan 

NIWC ini kemudian mengawali peran 

perempuan dalam proses perdamaian formal di 

Irlandia Utara. Partai ini adalah partai lintas 

komunitas (lintas agama) dengan laki-laki dan 

perempuan sebagai anggotanya. NICW 

menyatukan perempuan dari berbagai identitas 

nasionalisme dan agama, juga latar belakang 

politik dan aktivisme.  Menarik untuk melihat 

bagaimana aktivis perempuan berperan dalam 

proses perdamaian informal di Irlandia Utara 

sebelum kemudian berhasil memperjuangkan 

peran perempuan dalam proses perdamaian 

formal. 

 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

1. Aktivisme Perempuan dalam Proses 

Perdamaian  

Dalam situasi konflik, perempuan seringkali 

harus membuat keputusan kritis mengenai 

bagaimana ia memilih tipe keterlibatan dalam 

konflik. Menurut Maud Eduards, “all human 

beings, by nature, have the capacity to initiate 

change, to commit oneself to a certain 

transformative course of action, independently 

of historical circumtances.” (Kaufman dan 

Williams, 2010). Dilihat dari pernyataan ini, 

maka setiap manusia akan menginginkan untuk 

menggunakan kapasitas untuk berubah dengan 

berbagai cara untuk menjadi agen daripada 

hanya menjadi korban atau pasif . Apabila 

memiliki kesempatan, maka manusia akan 

berusaha untuk mempengaruhi keadaan sebisa 

mungkin daripada hanya berdiam diri dan 

menjadi korban dari perubahan. 

Menurut Joyce Kaufman dan Kristen 

Williams, perempuan bisa memilih tiga bentuk 

aktivisme dalam konflik: 

a. Pelaku kekerasan langsung (Women as 

belligerents). 

Alasan perempuan untuk terlibat dalam 

konflik dalam bentuk partisipasi melakukan 

kekerasan kurang lebih sama dengan alasan 

perempuan ikut terlibat dalam konflik dalam 

bentuk mendukung perdamaian.  Ketika 

perempuan mulai ikut aktif dalam upaya 

perdamaian, pada sisi yang lain perempuan juga 

ikut aktif dalam aktivisme yang mengarah pada 

kekerasan, seperti melakukan bom bunuh diri, 

menyembunyikan dan menyalurkan senjata, 

atau sekedar melakukan aktivitas mata-mata, 

sebagai upaya untuk memberikan dampak bagi 

konflik. Pilihan perempuan ini tidak bisa 

ditentukan motivasinya, karena hal ini terkait 

dengan pilihan personal. Bisa jadi pilihan itu 

terkait dengan upaya balas dendam karena 

kehilangan keluarga dalam konflik atau sebagai 

upaya perempuan membuat lingkungan 

masyarakat mereka menjadi tempat yang lebih 

baik bagi anak-anak atau perempuan yang lain.  

Selain pada pilihan personal, pilihan 

perempuan untuk terlibat dalam konflik 

kekerasan juga bisa dikarenakan akses mereka 

pada proses politik formal terhambat. Ditambah 

lagi dengan rendahnya pendidikan yang 

membuat mereka memiliki pilihan yang 

terbatas, memilih jalan kekerasan daripada jalan 

damai. Hal lain yang membuat perempuan 

memilih terlibat dalam konflik kekerasan adalah 

keinginan mereka untuk melakukan hal yang 

sama dengan yang dilakukan laki-laki. Ini 

menjadi justifikasi bagi perempuan untuk 

memperoleh peran agen mereka dalam konflik.  
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b. Membangun jejaring selama konflik 

berlangsung (Women‟s networking during 

conflict). 

Dalam konflik, perempuan – terutama di 

level akar rumput – juga bisa memilih peran 

mengembangkan jejaring. Hal ini dilakukan 

perempuan untuk mempengaruhi pemerintah 

atau anggota masyarakat lain, bahkan sampai 

pada masyarakat di luar negara mereka untuk 

membantu dan melakukan intervensi dalam 

penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, 

perempuan akan bekerja bersama, membentuk 

jejaring yang pada akhirnya akan mengarah 

pada aksi politik, termasuk melakukan resolusi 

konflik, walaupun hal ini bukan tujuan awal 

gerakan mereka. Tujuan perempuan dengan 

pilihan ini tidak selalu bersifat politis, tetapi 

cenderung untuk menyelesaikan masalah 

bersama yang muncul selama konflik 

berlangsung dengan cara berbagi pengalaman. 

Tujuan mereka bukan saja memotivasi dan 

memobilisasi diri, tapi juga bekerjasama untuk 

menyelesaikan perbedaan yang mungkin 

menyebabkan terpecahnya masyarakat.  

Aktitivisme perempuan dalam pilihan ini 

terkait dengan bagaimana mengidentifikasi dan 

mengatasi konsekuensi yang dihasilkan dari 

rasa tidak aman yang mendasar, seperti 

kurangnya pendidikan, jaminan kesehatan, 

ketersediaan air bersih dan ketakutan akan 

kekerasan, yang sebetulnya didasarkan pada 

bagaimana mereka harus mendapatkan jaminan 

atas keamanan mereka sendiri dan orang-orang 

yang bergantung pada mereka. Ketika situasi 

konflik membawa dampak langsung kepada 

perempuan, perempuan kemudian bisa 

memanfaatkan jaringan yang mereka bentuk 

untuk melakukan mobilisasi politik guna 

memberikan tekanan pada struktur politik yang 

ada.  

c. Accidental activist. 

Pilihan yang ketiga ini biasanya dipilih 

karena keadaan memaksa yang dialami 

perempuan. Ketika para pemimpin laki-laki 

tidak lagi bisa memperjuangkan kepentingan 

kelompok, misalnya karena ditangkap atau 

dieksekusi, perempuan terpaksa melakukan 

aktivisme karena adanya ketidakadilan sosial. 

Perempuan yang tadinya tidak melihat diri 

mereka dalam konteks politik kemudian 

terpaksa menjadi agen perubahan. Aktivisme 

inilah yang kemudian memberdayakan mereka 

untuk berhadapan dengan sistem politik yang 

lebih luas (Kaufman dan Williams, 2010). 

2. Konflik Yang Sulit Diselesaikan 

(Intractable) 

Konflik yang sulit diselesaikan (intractable) 

menurut Daniel Bar-Tal dan Yigal Rosen 

(2009) biasanya merujuk kepada konflik yang 

berlangsung lebih dari 25 tahun dan tujuannya 

dipandang sebagai tujuan existential, penuh 

dengan kekerasan, sulit untuk diselesaikan, 

memiliki sifat zero-sum, dan melibatkan 

anggota masyarakat dalam jumlah yang sangat 

besar. Masing-masing pihak yang bertikai 

berinvestasi dalam konflik tersebut dalam 

jumlah yang sangat besar pula (Bar-Tal dan 

Rosen, 2009). Salah satu alasan yang membuat 

konflik jenis ini terus berlangsung adalah 

karena ia melibatkan budaya konflik yang 

didominasi oleh keyakinan sosial atau memori 

kolektif, etos atas konflik, dan orientasi emosi 

kolektif. Memori kolektif atas konflik 

merepresentasikan sejarah konflik yang diingat 

oleh anggota masyarakat. Etos konflik 

menunjukkan orientasi dominan masyarakat 

yang terlibat dalam konflik yang memberi 

makna pada kehidupan sosial pada saat konflik 

dan mengarahkan tujuan masa depan 

masyarakat. Latar belakang ini sangat 

berpengaruh terhadap kebutuhan sosial dalam 

konflik sehingga memberikan justifikasi posisi 

masyarakat dalam konflik dan memberikan 

gambaran sebagai korban konflik. 

Menurut Gavriel Salomon, konflik yang sulit 

diselesaikan (intractable) memiliki lima 

karakteristik: 

a. Stubborn: masing-masing pihak yang 

bertikai menolak untuk mencapai 

kesepakatan. Bagi mereka, kompromi dan 

damai lebih mahal harganya karena ini 

berkaitan dengan sense of unity, tujuan, 

moral dan kejayaan mereka; 

b. Violent: konflik ini melibatkan kekerasan 

langsung yang dilakukan dan dialami oleh 

masing-masing anggota masyarakat yang 

bertikai; 

c. Central and total: konflik ini menjadi pusat 

kehidupan sosial, berada dalam pikiran 

semua orang yang 

bertikaisertamempengaruhi semua tindakan 

dan aspek kehidupan masyarakat; 
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d. Total devotion and involvement: konflik ini 

membutuhkan keterlibatan total dari 

masyarakat yang mempengaruhi visi 

kelompok dan berakibat pada terbatasnya 

logika dan cara pandang masyarakat 

tersebut; dan 

e. Strong emotions: konflik ini melibatkan 

emosi yang sangat kuat, mulai dari 

perasaan takut sampai perasaan marah, dari 

perasaan uncertainty sampai collective self-

confidence, dan dari rasa bangga sampai 

rasa benci (Salomon, 2004). 

Apabila meminjam model yang ditawarkan 

Edward Azar dengan protracted social conflict-

nya, konflik yang berkepanjangan (protracted) 

muncul dari konteks sejarah dan dari 

penyangkalan atas kebutuhan akses, identitas 

dan keamanan yang diikuti dengan peran yang 

dimainkan oleh negara, politik internasional, 

serta hubungan ekonomi dan militer dalam 

politik. Apabila negara dan kelompok komunal 

memilih untuk menggunakan kekerasan dalam 

strategi mereka, maka konflik akan menjadi 

destruktif. Konflik yang destruktif ini kemudian 

menghasilkan pola pembangunan yang lebih 

tergantung dan eksploitatif, yang merusak pola 

tata kelola (governance) dan munculnya 

militerisasi politik. Hal ini akan mendorong 

penyangkalan lebih jauh terhadap kebutuhan 

dasar. Hasilnya adalah siklus berkepanjangan 

dari deformasi institusi dan konflik yang makin 

destruktif (Miall, 2004). 

3. Transformasi Konflik 

Menurut Dictionary of Conflict Resolution, 

definisi Transformasi Konflik  memfokuskan  

pada “perubahan karakteristik konflik  dan oleh 

karenanya transformasi konflik dilihat sebagai 

sebuah metode untuk mendorong perubahan 

dalam hubungan antar kelompok yang 

berkonflik melalui peningkatan mutual 

understanding (Yam,1999). Dengan 

menggunakan definisi ini maka transformasi 

konlfik dihubungkan dengan perubahan sistem 

dan peacebuilding. Sementara itu, menurut 

Encyclopedia of Conflict Resolution, setidaknya 

terdapat tiga cara bagaimana teorisi dan praktisi 

menggunakan terminologi Transformasi 

Konflik. Pertama, Transformasi Konflik 

menggambarkan perubahan fundamental  dalam 

hubungan antar pihak-pihak yang berkonflik 

dan perubahan dalam bagaimana pihak-pihak 

ini mengakui aspirasi etnis dan nasionalisme 

satu sama lain. Kedua, Transformasi Konflik  

dilihat sebagai restrukturisasi institusi sosial 

sekaligus juga redistribusi power  dari high-

power group  menjadi low power group. Cara 

pandang ini didasarkan pada bagaimana 

masyarakat dilihat mengalami transformasi 

ketika  terjadi perubahan sosial dan politik yang 

fundamental  dilakukan untuk memperbaiki 

ketidakadilan sehingga semua masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan fundamentalnya. Ketiga, 

Transformasi Konflik merujuk pada perubahan 

individu, dimana transformasi dirancang untuk  

mengubah kesadaran dan karakter dari 

manusianya (Burgess dan Burgess, 1997). 

Merujuk pada definisi-definisi diatas, maka 

Transformasi Konflik dilihat sebagai upaya 

yang bukan saja ditujukan untuk 

menghilangkan sumber dan penyebab situasi 

yang menyebabkan konflik, tapi juga 

melakukan perubahan atas sikap dan hubungan 

antar pihak-pihak yang berkonflik.  

Menurut Raimo Vayrynen (1991), teori 

konflik yang berbasis pada ide transformasi 

menekankan pentingnya melihat bagaimana 

dinamika konflik itu terbentuk: 

“The bulk of conflict theory regards the 

issues, actors and interests as given and on 

that basis makes efforts to find a solution 

to mitigate or eliminate contradictions 

between them.Yet the issues, actors and 

interests change over time as a 

consequence of the social, economic and 

political dynamics of societies.” 

(Yayrynen, 1991) 

Dengan demikian, maka diperoleh 

pemahaman mengenai kapan dan bagaimana 

transformasi konflik berlangsung. Pendekatan 

Vayrynen mencakup identifikasi perlunya 

melakukan transformasi pada empat area, yaitu 

(1) transformasi aktor, terkait dengan perubahan 

internal pihak-pihak yang bersengketa atau 

munculnya aktor-aktor baru; (2) transformasi 

isu, terkait dengan agenda isu konflik, yang 

intinya mengubah konflik apa yang sebetulnya 

sedang terjadi; (3) transformasi aturan, terkait 

dengan perubahan norma dan aturan yang 

dipegang oleh aktor-aktor dalam konflik  dalam 

interaksinya satu sama lain dan apa yang 

menentukan batas hubungan mereka; serta (4) 

transformasi struktural, terkait dengan 
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perubahan yang mungkin terjadi dalam sistem 

atau struktur dimana konflik itu terjadi, dimana 

hal ini lebih dari sekedar perubahan dalam 

aktor, isu atau peran aktor dalam konflik. 

Sedangkan Edward Azar menawarkan model 

transformasi pada area-area berikut yang 

memiliki hubungan berkelanjutan : transformasi 

konteks, transformasi kebutuhan, transformasi 

kapasitas, transformasi aktor, dan transformasi 

sifat konflik (Miall, 2004). Dengan 

mengelaborasi pemikiran Vayrynen dan Azar, 

Miall menawarkan model transformasi konflik 

pada lima area (Miall, 2004): 

a. Transformasi Konteks, merujuk kepada 

perubahan konteks konflik yang secara 

radikal bisa mengubah persepsi dan motif 

masing-masing pihak yang bertikai tentang 

dan atas situasi konfliknya; 

b. Transformasi Struktural, merujuk kepada 

perubahan stuktur dasar dari konflik, yaitu 

setting aktor, isu, ketidaksesuaian tujuan 

dengan hubungan, setting masyarakat, atau 

kondisi sosial ekonomi yang melekat pada 

konflik; 

c. Transformasi Aktor, meliputi kebijakan 

yang dibuat untuk mengubah tujuan atau 

mengubah pendekatan umum mereka 

terhadap konflik, yang mencakup kebijakan 

mencapai perdamaian dan menginisiasi 

perdamaian 

d. Transformasi Isu, terkait dengan 

reformulasi posisi yang diambil pihak-

pihak yang bertikai pada isu-isu kunci dari 

konflik dan juga bagaimana pihak-pihak ini 

membingkai ulang posisi mereka dalam 

rangka mencapai resolusi; dan 

e. Transformasi Personal, yang merujuk 

kepada bagaimana pemimpin atau 

kelompok mengubah perspektif, keinginan 

dan atau kecenderungankonsiliasi mereka. 

4. Operasionalisasi Konsep:  Peran Aktivisme 

Perempuan dalam Transformasi Konflik 

Irlandia Utara  

Dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana 

peran aktivisme perempuan dalam transformasi 

konflik Irlandia Utara dari tiga pilihan peran 

perempuan dalam situasi konflik. Penelitian ini 

akan berfokus baik pada proses konflik maupun 

proses perdamaian, maka peran perempuan 

yang akan dilihat adalah pada ketiga pilihan 

peran yang, yaitu sebagai pelaku kekerasan 

langsung (belligerents), yang mengembangkan 

jejaring selama konflik dan sebagai accidental 

activist. Dari ketiga pilihan ini, akan dilihat 

bagaimana perempuan dapat melakukan 

transformasi konflik di Irlandia Utara dalam 

konteks lima bentuk transformasi konflik,yaitu 

transformasi-transformasi konteks, struktural, 

aktor, isu dan personal.  

 

AKTIVISME PEREMPUAN DALAM 

KONFLIK IRLANDIA UTARA 

 

a. Perempuan sebagai pelaku kekerasan 

langsung (Women as belligerents) 

Berbagai survei menunjukkan bahwa 

meskipun sejumlah perempuan tidak setuju 

akan perang atau konflik, namun perempuan 

yang lain mendukung perang atau konflik. 

Mereka mendukung perang dengan cara dan 

level yang beragam. Pada level yang paling 

rendah atau paling awal, perempuan di Irlandia 

Utara menyanyikan lagu-lagu tentang 

perjuangan dan perang kepada anak-anak 

mereka yang menuntun laki-laki dan anak-anak 

laki-laki terlibat dalam perang. Tradisi perang 

dipelajari dari keluarga, termasuk ibu mereka, 

yang mengajarkan bahwa terlibat dalam perang 

atau konflik yang sekalipun penuh dengan 

kekerasan adalah sebuah kehormatan. 

Perempuan dari kelompok Nasionalis yang 

memiliki hubungan dengan tentara Inggris akan 

mendapatkan kekerasan fisik dari perempuan 

lain dari komunitasnya sebagai pembelajaran 

bagi perempuan tersebut untuk tidak 

mengkhianati komunitasnya (Fitzdull, 2010). 

Sementara itu, pada level yang lebih tinggi, 

perempuan juga bisa terlibat langsung dalam 

perang atau konflik sebagai pelaku kekerasan 

terhadap lawan, dalam hal ini yang terlibat 

langsung sebagai paramiliter. Namun demikian, 

dalam konflik di Irlandia Utara, perempuan 

yang terlibat dalam kelompok paramiliter tidak 

besar jumlahnya. Dari keseluruhan paramiliter 

yang terlibat dalam konflik ini, hanya 6% di 

antaranya adalah perempuan (Fitzdull, 2010).  

Salah satu organisasi paramiliter yang 

menjadi wadah partisipasi perempuan dari 

kelompok Unionis Loyalis adalah Loyalist 

Paramilitary Organization (LPO). Terdapat 

banyak kelompok-kelompok kecil LPO yang 

berdiri dan berkembang selama masa The 

Troubles. Dua kelompok yang paling besar 
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adalah Ulster Volunteer Force (UVF) yang 

didirikan pada tahun 1966 dan Ulster Defence 

Association (UDA) atau yang biasa juga 

menjuluki dirinya sebagai Ulster Freedom 

Fighters yang didirikan pada tahun 1971. 

Keduanya bekerja sama melalui Combined 

Loyalist Military Command.
1
 UDA adalah LPO 

terbesar dan keanggotaannya terdiri dari 

sejumlah kelompok siap siaga atau “asosiasi 

pertahanan” Republik, Royal Ulster 

Constabulary, yang dibubarkan pada tahun 

1970, dan kekuatan kepolisian tanpa senjata. 

Sedangkan UVF adalah LPO terbesar kedua 

yang menggunakan kekerasan dan bersifat lebih 

rahasia dalam menjalankan aktifitasnya. 

Keanggotaan UVF dapat dilacak dari tentara 

batalion Irlandia Utara yang bekerja untuk 

Inggris pada Perang Dunia II, 36th Ulster 

Division. Meski memiliki metode yang beda, 

kedua kelompok ini memiliki tujuan yang sama, 

yaitu melindungi komunitas Protestan dari Irish 

Republican Army (IRA), bertindak sebagai juru 

bicara bagi kelas pekerja kaum Protestan dan 

Loyalis, serta mempertahankan kesatuan antara 

Inggris dengan Irlandia Utara (Sjoberg).  

Keterlibatan perempuan dalam kedua LPO 

ini tidak dalam jumlah besar. Di UDA, 

perempuan membentuk unit sendiri bagi 

komunitas Protestan di seluruh Irlandia Utara 

yang terpisah dengan kaum laki-lakinya. 

Sedangkan dalam UVF, perempuan bekerja 

bersama dengan anggota laki-laki dengan cara 

sembunyi-sembunyi. Selama 30 tahun konflik, 

hanya sekitar 2 persen dari keanggotaan UVF 

adalah perempuan (Sjoberg). Dalam kelompok-

kelompok ini, perempuan bertugas untuk 

mengantarkan senjata dan amunisi melalui 

kegiatan-kegiatan dan sarana-sarana yang 

umum dipakai perempuan sehari-hari, misalnya 

melalui kereta bayi, di dalam tas, atau bahkan 

dilekatkan pada tubuh mereka. Selain itu 

perempuan bertugas melakukan pengintaian, 

membersihkan lokasi kejahatan dan 

menghancurkan bukti kejahatan yang dilakukan 

kelompok, menyimpan senjata dan amunisi di 

rumah mereka, menyelundupkan anggota LPO 

keluar dan masuk fasilitas tawanan, 

                                                           
1
 „Northern Ireland Loyalist Paramilitaries (U.K., 

extremist),‟ Council on Foreign Relations, 1 November 

2005, http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-

networks/northern-ireland-loyalist-paramilitaries-uk-

extremists/p9274, diakses pada 12 Juni 2014. 
 

menyediakan proses pemakaman kehormatan 

bagi anggota LPO yang tewas, bahkan sampai 

melakukan perampokan untuk kepentingan 

pembiayaan organisasi (Sjoberg).
 
   

Keterlibatan perempuan Unionis Loyalis 

dalam LPO telah muncul dan diakui publik 

selama dan setelah pergolakan politik pada fase 

pertama The Troubles, yaitu sejak 1960an dan 

1970an (Mc.Evoy, 2007). Sedangkan yang 

menjadi motivasi atau yang mendorong 

perempuan terlibat dalam LPO antara lain 

adalah penolakan perempuan atas stereotype 

yang berkembang bahwa kelompok Protestan 

adalah kelompok yang datang dari kelas 

menengah ke atas. Secara sosiologis hal ini 

dapat dilihat sebagai perilaku yang 

mengabaikan kelompok kelas pekerja yang 

sebetulnya mendominasi LPO. Untuk itulah 

perempuan dari kelompok ini merasa perlu 

terlibat dalam LPO untuk menunjukkan bahwa 

kelas pekerja juga memiliki kepentingan untuk 

diperjuangkan dalam konflik (Sjoberg). Secara 

politik, alasan lain yang memicu keterlibatan 

perempuan Unionis dalam LPO adalah 

kemarahan mereka atas upaya pemerintah 

Inggris dalam melakukan formalisasi 

perdamaian di wilayah mereka. Seperti 

dijelaskan sebelumnya bahwa sejak peristiwa 

Bloody Friday, pemerintah Inggris mulai 

memberikan perlindungan kepada kamu 

Nasionalis dari serangan kaum Unionis sebagai 

wujud reformasi politik pemerintah Inggris 

dibawah Perdana Menteri Ted Heath untuk 

menghentikan kekerasan komunal yang terus 

berlangsung diantara kedua belah pihak 

(Oberschall, 2007). Perempuan-perempuan ini 

menganggap bahwa upaya pemerintah Inggris 

ini berdampak pada kehidupan mereka dan 

keluarga mereka (Sjoberg).  

Di sisi yang berlawanan, kelompok 

Nasionalis melibatkan perempuan dalam jumlah 

yang lebih besar daripada kaum Unionis 

(Alison, 2009). Organisasi paramiliter paling 

besar yang dimiliki oleh kaum Nasionalis 

adalah Provisional Irish Republican Army 

(PIRA) dan Irish National Liberation Army 

(INLA). Awal munculnya organisasi paramiliter 

ini bertujuan untuk melindungi komunitas 

Nasionalis dari kekuatan kaum Unionis Loyalis 

dan pemerintah Inggris. Namun pada 

perkembangan selanjutnya, kelompok 

paramiliter ini secara aktif menargetkan 

http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/northern-ireland-loyalist-paramilitaries-uk-extremists/p9274
http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/northern-ireland-loyalist-paramilitaries-uk-extremists/p9274
http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/northern-ireland-loyalist-paramilitaries-uk-extremists/p9274
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kekuatan bersenjata Inggris, pemimpin politik 

Unionis dan polisi sebagai sasaran pemboman 

dan pembunuhan mereka. Aksi utama yang 

paling sering dilakukan kelompok paramiliter 

ini adalah pemboman yang tidak jarang 

menelan korban bukan saja dari kelompok 

Unionis, tetapi juga Nasionalis sendiri.
2
 Hal ini 

tidak berarti bahwa aktifitas kekerasan yang 

dilakukan kaum Unionis hanyalah aktifitas 

reaksioner saja, karena terdapat pula banyak 

tindak kekerasan yang dilakukan kaum Unionis 

tanpa adanya provokasi terlebih dahulu. 

Perempuan dari kelompok Nasionalis 

memegang peran aktif dalam aksi-aksi protes 

komunitas sejak dimulainya gerakan hak sipil 

dan lebih aktif dalam kelompok-kelompok 

politik dan komunitas daripada perempuan dari 

kelompok Unionis. Sejak akhir 1990-an, 

perempuan dari kelompok Nasionalis mulai 

bergabung dalam Cumann na mBan
3
 dalam usia 

yang lebih muda. Hal ini mengawali tuntutan 

mereka untuk terintegrasi dalam IRA. Pada 

perkembangannya, walaupun tidak secara 

penuh menjadi anggota IRA, perempuan-

perempuan ini kemudian mendapatkan latihan 

militer dan diperbolehkan untuk terlibat 

langsung dalam aksi-aksi militer. Baru 

menjelang tahun 1990-an perempuan-

perempuan ini kemudian diterima penuh di 

dalam organisasi (Alison, 2004).  

Pada akhirnya, bahkan rekruitmen baik di 

INLA maupun PIRA tidak memiliki kebijakan 

spesifik mengenai intergrasi perempuan dalam 

organisasi paramiliter dan tidak pula secara 

aktif dan spesifik menargetkan perempuan 

dalam proses rekruitmen mereka. Memang, 

pada masa awal terintegrasinya perempuan ke 

dalam organisasi paramiliter ini pada tahun 

1970-an, terdapat resistensi atas keterlibatan 

perempuan dalam organisasi paramiliter. Dalam 

beberapa kasus perempuan bahkan mengalami 

insiden seksisme. Beberapa contoh insiden 

seksisme yang terjadi antara lain adalah 

tuntutan anggota paramiliter laki-laki untuk 

                                                           
2
„A Story of Conflict: The Northern Ireland Troubles‟, 

Viaconflict, 5 January 2014, 

http://viaconflict.com/2014/01/05/a-story-of-conflict-the-

northern-ireland-troubles, diakses  pada 17 Juli 2014. 
3
 Cumann na mBan adalah organisasi paramiliter 

perempuan  Irlandia dari kubu Republik yang didirikan di 

Dublin pada 2 April 1914 sebagai pasukan yang 

membantu IRA secara sukarela dalam perang.  

memegang senjata yang lebih baik daripada 

rekan perempuannya dan keengganan anggota 

paramiliter laki-laki untuk bekerja sama dengan 

rekan perempuannya karena merasa harus 

menaggung beban lebih besar dalam konflik, 

termasuk bertanggung jawab atas keselamatan 

rekan perempuannya tersebut (Alison, 2004). 

Namun sejak tahun 1980-an, tidak lagi terdapat 

laporan insiden seksisme atau insiden yang 

menunjukkan perempuan tidak dihormati dalam 

organisasi paramiliter oleh atasan atau rekan 

laki-laki mereka, sekalipun mereka hanya 

bertugas sebagai pembawa senjata (Alison, 

2004). 

Terdapat perbedaan pola peran perempuan 

sebagai belligerents pada kelompok Unionis 

dan Nasionalis. Hal ini tidak lepas dari bagaiana 

kedua kelompok memandang konflik ini. Kaum 

Nasionalis melihat konflik Irlandia Utara 

sebagai perang revolusioner sebagai bentuk 

resistensi terhadap negara, sehingga ada peran 

yang harus dimainkan oleh semua elemen 

masyarakat, termasuk perempuan. Sebaliknya, 

kelompok Unionis tidak melihat konflik ini 

sebagai perang revolusioner, sehingga 

paramiliternya dibangun tidak untuk 

menjalankan gerakan revolusioner. Mereka 

terlibat dalam perang kontra-teror kelompok 

Nasionalis dengan intensitas rendah. 

Konseuensinya, perempuan juga memainkan 

peran yang berbeda sebagai belligerents di 

masing-masing kelompok (Alison, 2004). Pada 

bentuknya yang paling ekstrim, perempuan dari 

kelompok Nasionalis bahkan menuntut agar 

bisa menggunakan senjata dengan kapasitas 

yang sama dengan rekan laki-laki mereka 

(Fitzdull, 2010). 

Perempuan yang terlibat dalam aktifitas 

kekerasan, baik hanya terlibat sebagai 

pengantar senjata dan amunisi seperti 

perempuan Unionis maupun sebagai pelaku 

kekerasan langsung seperti yang dilakukan oleh 

perempuan Nasionalis, sama-sama dapat 

digolongkan sebagai menjalankan peran 

belligerent. Pilihan peran seperti ini bisa saja 

sangat personal sifatnya. Namun, apabila dilihat 

dari karateristik kelompok dan bagaimana 

masing-masing memandang konflik ini, alasan 

mengapa perempuan memilih peran belligerent 

bisa dipahami. Perempuan dari kelompok 

Unionis yang datang dari tradisi Protestan 

melihat peran perempuan adalah memang 

http://viaconflict.com/2014/01/05/a-story-of-conflict-the-northern-ireland-troubles
http://viaconflict.com/2014/01/05/a-story-of-conflict-the-northern-ireland-troubles
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seperti yang digambarkan dalam kitab suci, 

yaitu sebagai perempuan yang melayani 

keluarga. Oleh karena itu, peran belligerents 

yang dimainkan oleh perempuan Unionis adalah 

sebagai pembawa senjata, amunisi, melakukan 

pengintaian, penyelundupan tawanan, dan lain-

lain. Ini semua adalah peran yang melayani 

laki-laki di medan perang sebagai yang 

menggunakan senjata, mendapatkan informasi 

hasil pengintaian dan sebagai orang yang 

diselundupkan. Sementara itu, tradisi Katolik 

yang menggambarkan perempuan sebagai The 

Virgin Queen of Ireland dan melihat konflik 

sebagai perang revolusioner memberikan 

peluang bagi perempuan untuk menjalankan 

peran belligerents yang lebih besar. Perempuan 

dari kelompok Nasionalis yang memilih peran 

sebagai belligerent ini bisa terlibat sebagai 

pelaku kekerasan langsung yang sama 

intensitasnya seperti laki-laki, sekalipun dari 

segi jumlah masih jauh lebih kecil 

dibandingkan laki-laki. 

 

b. Perempuan membangun jejaring selama 

konflik berlangsung (Women‟s networking 

during conflict) 

Aktivisme perempuan dalam kategori ini 

dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah, 

anggota masyarakat setempat, bahkan 

masyarakat di luar negara mereka untuk 

melakukan intervensi dalam penyelesaian 

konflik. Biasanya peran ini diawali oleh 

penilaian bahwa konflik berdampak pada 

munculnya rasa tidak aman yang mendasar 

seperti akses pada pendidikan, kesehatan, 

sanitasi yang terhambat dan ketakutan akan 

terpapar kekerasan. Respon perempuan 

terhadap rasa takut selama konflik ini lalu 

disusul oleh munculnya sejumlah Non-

Governmental Organization (NGO) yang 

terlibat dalam isu-isu sosial atau dalam 

pembangunan masyarakat, seperti 

pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi isu-

isu kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, 

dengan cara membangun akar rumput dan 

mempengaruhi kebijakan (Fitzdull, 2010).  

Kebanyakan kelompok perempuan yang 

melakukan peran pembangunan masyarakat di 

Irlandia Utara berbasis sektarian. Beberapa 

organisasi perempuan yang mengawali 

aktivisme perempuan di Irlandia Utara adalah 

The Coleraine Women‟s Group yang didirikan 

pada 1974 dan Queen‟s University‟s Student 

Union yang berdiri pada tahun 1975 (Kenney, 

2005). Keduanya memperjuangkan hak 

perempuan dalam perjuangan hak-hak sipil. 

Terdapat juga Equal Opportunities Commission 

Northern Ireland (EOCNI) yang melakukan 

perlawanan atas diskriminasi pekerjaan. Selain 

itu, Women Against Imperialism yang terbentuk 

pada tahun 1978 memperjuangkan isu-isu yang 

dibawa oleh kaum Nasionalis dengan 

mengatasnamakan  tawanan dan keluarga 

tawanan Republik, terutama tawanan-tawanan 

perempuan. Organisasi ini cukup keras dalam 

pandangan dan tindakan sehingga menyulitkan 

organisasi lain yang berusaha untuk 

memperjuangkan bukan saja hak-hak kelompok 

Republikan, tetapi juga isu-isu feminis yang 

lebih luas atau lintas sektarian. Atas dasar itu, 

anggota kelompok yang bersalah dari 

komunitas Protestan menolak untuk bekerja atas 

nama tahanan-tahanan perempuan dari 

kelompok Republik (Kenney, 2005).   

Salah satu kelompok perempuan yang 

melakukan aktifitas pembangunan masyarakat 

lintas kelompok adalah Women‟s Information 

Group yang didirikan pada tahun 1980. 

Organisasi ini menyediakaan informasi bagi 

perempuan yang tinggal dan bekerja di area 

yang secara sosial tidak menguntungkan agar 

bisa membangun rasa percaya diri dan 

memberdayakan diri mereka untuk mengambil 

peran di masyarakat secara lebih positif dan 

lebih informatif.
4
 Organisasi ini membutuhkan 

waktu bertahun-tahun untuk membangun 

kepercayaan antara kelompok-kelompok 

Protestan dan Katolik sebelum kemudian bisa 

mengajak kedua komunitas ini duduk bersama 

membicarakan isu-isu tertentu. Sejauh ini kedua 

komunitas juga lebih memilih berfokus pada 

isu-isu yang lebih mudah seperti pemeliharaan 

anak, fasilitas yang lebih baik, atau peluang 

kerja (Fitzdull, 2010). 

NGO lain yang bekerja lintas komunitas 

adalah WAVE yang didirikan pada tahun 1991. 

NGO ini secara kolektif berusaha untuk 

menangani kebutuhan mereka yang menjadi 

korban kekerasan The Troubles dari kedua 

komunitas. NGO ini bekerja sebagai semacam 

                                                           
4
 S. Patra, Women Information Group, 

http://www.nicva.org/member/womens-information-

group, diakses pada 4 Agustus 2014. 

http://www.nicva.org/member/womens-information-group
http://www.nicva.org/member/womens-information-group
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pusat pemulihan trauma yang memberikan 

layanan dan dukungan kepada mereka yang 

terluka dan mengalami trauma karena menjadi 

tahanan sipil selama masa konflik tanpa 

memandang agama, budaya dan keyakinan 

politiknya.
5
 Selain itu, perempuan di Irlandia 

Utara juga menginisiasi dikembangkannya 

sekolah-sekolah integratif yang merupakan 

penyatuan sekolah Katolik dan Protestan. 

Sekolah-sekolah integratif ini jumlahnya 

mencapai lebih dari 60 selama masa konflik 

berlangsung (Fitzdull, 2010). 

Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat 

bahwa aktivisme perempuan dalam konflik 

yang mengambil peran membangun jejaring 

masih pada tahap di dalam komunitas masing-

masing atau sifatnya yang sektarian. Sementara 

itu, aktivisme yang lintas komunitas atau 

kelompok masih pada persoalan penanganan 

dampak konflik bagi kedua komunitas selama 

masa The Troubles, belum ada yang terlibat 

langsung pada politik lokal atau regional. 

Selama dua dekade awal konflik hal kondisi ini 

terus berlangsung sampai pada tahun 1990-an, 

muncullah Women‟s Support Network, sebuah 

jaringan komunitas perempuan yang memulai 

proyek “Women Into Politics” yang didirikan 

oleh Joanne Vance (Kenney, 2005). Organisasi 

ini mengadakan forum-forum diskusi politik 

bagi perempuan dan memberikan pendidikan 

politik bagi perempuan yang tertarik mengikuti 

pemilihan umum.  

Keterlibatan perempuan Irlandia Utara dalam 

politik menjadi sejarah politik kaum feminis di 

wilayah itu. Dalam sejarah politik Irlandia 

Utara, perempuan selalu termarginalkan. 

Mayoritas politisi sebelum masa ini adalah laki-

laki. Pada tahun 1996, berdasarkan sebuah 

survei, dua pertiga perempuan di Irlandia Utara 

menginginkan lebih banyak perempuan dalam 

parlemen dan dewan lokal (Kenney, 2005). 

Pada Februari 1996, ketika kekuatan-kekuatan 

paramiliter dari kedua belah pihak diminta 

untuk melakukan gencatan senjata, pemerintah 

Inggris dan Irlandia membentuk sebuah 

komunike All Party Talks untuk menentukan 

nasib Irlandia Utara. Perwakilan untuk 

pembicaraan ini harus dipilih melalui pemilu 

                                                           
5
 About Wave Trauma Center, 

http://www.wavetraumacentre.org.uk/about-us, diakses 

pada 31 Juli 2014. 

agar dapat melibatkan semua pihak yang 

terhubung dengan kelompok-kelompok 

paramiliter dalam negosiasi politik formal untuk 

pertama kalinya (Fearon, 2002). 

Perempuan di Irlandia Utara mulai berpikir 

untuk membentuk forum politik baru. Mereka 

kemudian berupaya untuk melobi partai-partai 

politik yang ada untuk memasukkan perempuan 

ke dalam daftar kandidat legislatif mereka 

melalui Northern Ireland Women‟s European 

Platform (NIWEP). NIWEP adalah sebuah 

organisasi yang memayungi keompok-

kelompok perempuan yang berupaya untuk 

menjamin perempuan di Irlandia Utara 

berkontribusi dalam debat-debat mengenai isu-

isu menyangkut perempuan di tingkat lokal, 

regional, nasional, Eropa, dan internasional.
6
 

Namun, permintaan NIWEP ditolak oleh 

hampir semua partai politik karena waktu yang 

terlalu pendek. Untuk alasan yang sama pula, 

All Party Talks ternyata hanya direncanakan 

untuk diikuti oleh lima belas perwakilan 

organisasi dan bukan semua pihak yang ingin 

berpartisipasi untuk mendaftar.Penolakan ini 

mendorong perempuan di Irlandia Utara 

membentuk sendiri partai politik mereka untuk 

bertarung di pemilihan umum. Pada tahun 1996 

Monica McWilliams dari kubu Katolik dan 

Pearl Sagar dari kubu Protestan mendirikan 

Northern Ireland Women‟s Coalition (NIWC).
7
 

NIWEP kemudian mengirimkan permohonan 

kepada pemerintah Irlandia Utara untuk 

memberi ruang kepada kaukus perempuan ini. 

Para pendiri NIWC kemudian mengirimkan 

surat kepada lebih dari 200 kelompok 

perempuan untuk bertemu dan mendiskusikan 

apa yang dapat dilakukan dalam rangka 

menjamin perempuan terwakili dalam 

pembicaraan damai (Kenney, 2005).  

Sekitar 150 perempuan hadir dalam 

pertemuan pertama NIWC dan pertemuan-

pertemuan berikutnya selalu dihadiri oleh 

setidaknya 60 orang. Mereka yang terlibat 

                                                           
6
 Pada tingkat internasional, Northern Ireland 

Women‟s European Platform memiliki UN Consultative 

Status dan merupakan perwakilan dari CEDAW. 

Sedangkan pada tingkat Uni Eropa, ia merupakan 

anggota dari European Women‟s Lobby.  
7
 M. Ford, Women‟s Role in the Resolution of 

Northern Ireland Conflict, p. 6, 

https://www.uml.edu/docs/ Ford_Paper_tcm18-

91394.pdf, diakses pada 19 Juli 2014. 

http://www.wavetraumacentre.org.uk/about-us
https://www.uml.edu/docs/%20Ford_Paper_tcm18-91394.pdf
https://www.uml.edu/docs/%20Ford_Paper_tcm18-91394.pdf


Seminar Nasional P3JK 2015 

207 
 

dalam NIWC datang dari latar belakang politik 

yang berbeda dengan sejarah panjang 

pengalaman terlibat dalam perjuangan hak sipil, 

hak asasi manusia, dan hak pekerja (Fearon, 

2002). Banyak dari mereka merupakan 

pemimpin komunitas, guru, dosen perguruan 

tinggi, profesional dan pekerja rumah tangga. 

NIWC melibatkan perempuan dari kelompok 

Unionis, Nasionalis, dan juga mereka yang 

tidak menentukan diri mereka sebagai bagian 

dari dua kategori kelompok tersebut. 

Pertemuan-pertemuan diadakan satu atau dua 

kali dalam seminggu di Belfast untuk 

mendiskusikan posisi dan difasilitasi secara 

berotasi. Tiga hal yang menjadi prinsip dari 

koalisi ini adalah Equality, Human Rights, dan 

Inclusion; ketiganya menjadi kunci yang 

mengarahkan dan mengevaluasi perkembangan 

posisi perempuan dalam politik praktis (Fearon, 

2002). Pemerintah Irlandia Utara terkesan 

dengan apa yang dilakukan oleh NIWC dan 

akhirnya merespon positif dengan mandaftarkan 

NIWC sebagai partai yang akan terlibat dalam 

pemilihan umum. Pada akhirnya, pemerintah 

Irlandia Utara tidak lagi membatasi partai 

politik yang akan terlibat dalam pemilu 

sehingga terdapat 30 partai yang terlibat dalam 

pemilu tahun 1996 (Kenney, 2005). 

NIWC memperkirakan mereka dapat 

memenangkan 10.000 suara di seluruh Irlandia 

Utara agar dapat setidaknya memiliki dua kursi 

perwakilan dalam perundingan All Party Talks. 

Partai lain dan media massa pada awalnya 

mengabaikan NIWC, namun strategi jejaring 

perempuan-perempuan ini menyebabkan 

mereka memenangkan 1% suara, memperoleh 

dua kursi dan menempatkan mereka pada 

urutan ke-9 dari 10 partai politik paling popular 

(Fearon, 2002). Dua kursi yang dimenangkan 

menjadikan perwakilan 17NIWC memiliki 

status sebagai partisipan penuh dalam 

perundingan All Party Talks. Untuk 

memastikan dukungan perempuan Unionis dan 

Nasionalis selalu berada di belakang mereka, 

perwakilan NIWC di All Party Talks menunjuk 

sepuluh orang penasehat dari perempuan 

Unionis dan Nasionalis dengan jumlah yang 

seimbang dari kedua belah pihak (Fearon, 

2002).   

Dalam menjalankan perannya NIWC melalui 

dua jalur, yaitu jalur politik dan jalur aktivisme 

publik. Hal ini dijalankan dengan dua cara. 

Pertama, NIWC senantiasa melakukan 

pertemuan dengan semua anggota koalisi untuk 

mediskusikan posisi dan agenda mereka di 

dalam perundingan dan menginformasikan 

perkembangan proses politik kepada seluruh 

anggotanya, baik yang datang dari kelompok 

Unionis maupun Nasionalis. Dengan demikian, 

perempuan dari kelompok Unionis maupun 

Nasionalis selalu dapat menyampaikan 

perspektif mereka dan menerima hasil 

perundingan perwakilan NIWC di All Party 

Talks. Kedua, NIWC secara rutin melakukan 

kontak dengan komunitas yang lebih luas dan 

pemimpin-pemimpin NGO untuk 

membicarakan isu-isu spesifik. Dengan 

demikian, NIWC yakin mendapatkan dukungan 

dari lintas komunitas (Fearon, 2002). Sebuah 

survei menunjukkan bahwa 45% kandidat 

NIWC adalah Katolik dan 28% Protestan. 

Selain itu, survei ini juga menunjukkan bahwa 

17% dari mereka adalah lulusan universitas atau 

setidaknya memiliki kualifikasi profesional, dan 

17% adalah pekerja penuh waktu yang 

mewakili 45% dari keseluruhan wanita pekerja 

di Irlandia Utara. Sebanyak 81% adalah 

setidaknya pernah terlibat dalam salah satu 

organisasi sukarela dan 71% dari mereka 

bekerja di organisasi-organisasi sukarela ini.  

Lebih dari dua pertiga adalah perempuan yang 

tidak pernah memberikan suaranya dalam 

pemilihan apa pun dan 30% kandidat 

perempuan NICW dulunya adalah pendukung 

fanatik salah satu partai (Kenney, 2005). Survei 

ini membuktikan bahwa NIWC adalah partai 

yang benar-benar lintas komunitas dan tidak 

didominasi oleh salah satu pihak, baik 

Nasionalis maupun Unionis.   

Keterlibatan NIWC dalam  negosiasi politik 

berkonsekuensi pada perundingan damai dan 

dinamika politik di Irlandia Utara. Beberapa isu 

yang masuk dalam agenda perundingan, seperti 

hak korban dan rekonsiliasi, menjadi isu yang 

ditekankan dalam kampanye referendum. 

NIWC juga menginisiasi ide Civic Forum 

sebagai bagian dari Northern Ireland Assembly 

(Fearon, 2002). Salah satu dampak langsung 

dari peran NIWC adalah isu partisipasi politik 

perempuan yang mendapatkan tempat dalam 

peta politik pemilihan. Delegasi perempuan dari 

partai politik yang lain mulai mendapatkan 

tempat di dalam partai-partai mereka. Sebanyak 

41% kandidat dari Green Party, misalnya, 
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adalah perempuan, disusul  32% dari Sin Fein 

dan 9% dari UUP. Sinn Fein, Democratic Left 

Paty, dan Conservative Party, bersama-sama 

dengan NIWC bahkan menempatkan 

perempuan dalam urutan pertama daftar 

konstituen mereka, yang artinya memiliki 

kesempatan besar untuk terpilih (Kenney, 

2005). Lebih dari sekedar isu partisipasi 

perempuan dalam  politik, apa yang dicapai 

oleh NIWC juga menunjukkan bagaimana 

masyarakat sipil dapat berpartisipasi dan 

mempengaruhi negosiasi politik formal.  

Apa yang dilakukan oleh Women‟s 

Information Group, WAVE, dan pada 

puncaknya adalah NIWC menunjukkan 

bagaimana perempuan dalam konflik Irlandia 

Utara bisa mengambil peran yang berbeda 

seperti yang dilakukan perempuan-perempuan 

yang terlibat dalam aktifitas paramiliter. Tanpa 

mengecilkan peran perempuan lain yang terlibat 

dalam NGO-NGO lokal yang bersifat sektarian 

dalam upaya pemberdayaan masyarakat daerah 

konflik, apa yang dilakukan oleh ketiga 

organisasi di atas menunjukkan sesuatu yang 

sangat penting. Ketiganya memperlihatkan 

bagaimana perempuan di Irlandia Utara mampu 

memanfaatkan jejaring lintas komunitas untuk 

meningkatkan partisipasi politik dan memiliki 

pengaruh dalam menentukan keputusan-

keputusan yang terkait dengan konflik yang 

mereka hadapi dan upaya penyelesaiannya. 

Dalam bentuk aktivisme yang seperti ini, 

perempuan memiliki dan mencari aksesnya 

sendiri pada politik formal. Hal ini 

membedakan pilihan perempuan pada aktivisme 

sebagai belligerent yang merasa akses pada 

politik formalnya terhambat.  

 

c. Perempuan sebagai accidental activists 

Pilihan aktivisme yang terakhir ini adalah 

pilihan aktivisme yang sulit dilacak 

motivasinya. Perempuan memilih jenis 

aktivisme ini bukan dari kesadaran sendiri 

bahwa mereka harus memiliki peran dalam 

konflik, namun karena kondisi terpaksa yang 

bisa dikarenakan pemimpin laki-laki tidak lagi 

bisa memperjuangkan kepentingan kelompok, 

karena mungkin tewas dalam konflik atau 

tertangkap oleh lawan. Dalam kondisi seperti 

ini, perempuan kemudian terpaksa untuk 

mengambil peran aktif dalam konteks politik 

sebagai agen perubahan.  

Perempuan yang memilih bentuk aktvisme 

sebagai belligerent maupun bentuk aktivisme 

yang menggunakan jejaring untuk 

meningkatkan partisipasi mereka dalam proses 

politik formal bisa jadi berada dalam kondisi 

terpaksa seperti ini. Ketika laki-laki yang secara 

tradisional berfungsi sebagai penjamin 

keamanan bagi keluarga, komunitas, dan negara 

tidak lagi bisa menjalankan fungsinya, terjadi 

ketidakadilan sosial di masyarakat yang 

dirasakan perempuan, terutama bagi diri dan 

keluarganya. Perempuan yang terlibat dalam 

kekerasan yang dilakukan oleh paramiliter 

mungkin saja melakukan aktivisme tersebut 

karena kehilangan kepala keluarga dalam 

keluarganya, sehingga laki-laki yang 

bertanggung jawab melindungi keluarga harus 

digantikan oleh perempuan. Karena merasa 

akses terhadap proses politik formal terhambat 

dan karena tingkat pendidikan yang rendah, 

pilihan perempuan jatuh pada terlibat langsung 

dalam organisasi paramiliter dan melakukan 

kekerasan langsung pada apa yang sebelumnya 

selalu dilihat sebagai ancaman atau lawan.  

Alasan yang sama bisa digunakan oleh 

perempuan yang memilih menggunakan 

jejaring dalam mengartikulasikan partisipasi 

politik formalnya dalam konflik. Tidak adanya 

laki-laki yang memperjuangkan kepentingan 

kelompok tidak harus dipahami sebagai 

ketiadaan fisik, namun ketiadaan fungsi yang 

dijalankan oleh laki-laki untuk 

memperjuangkan kepentingan kelompok. 

Kelompok dalam hal ini tidak harus dipahami 

sebagai komunitas yang berhadapan dengan 

lawan, namun kelompok perempuan dan 

mereka yang berada dalam pemeliharaannya, 

seperti anak dan keluarga, yang menerima 

dampak dari terjadinya konflik. Laki-laki ada 

dan terlibat langsung pada keputusan dan 

aktifitas kekerasan dalam konflik, tanpa 

kemudian memperhitungkan bahwa aktifitas 

kekerasan yang mereka lakukan membawa 

dampak bagi kehidupan dasar kelompok 

perempuan, seperti hilangnya akses pada 

pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan lain-lain. 

Dalam konteks ini, laki-laki dianggap absen 

dalam memperjuangkan kepentingan kelompok. 

Oleh karena itu, perempuan terpaksa 

mengambil peran dan melakukan sesuatu untuk 

memperjuangkan kondisi yang lebih baik bagi 

anak dan keluarga mereka. Perempuan terpaksa 
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menjadi agen perubahan dan melihat diri 

mereka dalam konteks politik. Mengingat 

pemahaman dan tingkat pendidikan mereka 

yang mungkin lebih baik, maka bentuk peran 

yang mereka pilih adalah aktivisme yang 

memanfaatkan jejaring untuk melakukan 

mobilisasi politik guna memberikan tekanan 

pada struktur politik yang ada.  

Dalam konteks konflik di Irlandia Utara, 

perkembangan resolusi konflik memberikan 

peluang bagi perempuan untuk mengakses 

proses politik formal untuk terlibat langsung 

dalam pengambilan keputusan mengenai 

konflik. Ketika All Party Talks digagas, sebagai 

pihak yang menerima dampak dari konflik 

perempuan merasa suaranya perlu untuk 

didengar. Namun, upaya perempuan untuk 

masuk sebagai kandidat delegasi dalam 

perundingan tidak mendapatkan respon. Dari 

situasi ini terdapat dua hal yang memaksa 

perempuan melakukan bentuk aktivisme ketiga: 

karena tidak ada laki-laki yang 

memperjuangkan kepentingan mereka sebagai 

perempuan, dan karena akses mereka pada 

proses politik formal masih terhambat secara 

kultural. Walaupun secara struktural peluang 

untuk terlibat dalam perundingan bagi semua 

elemen masyarakat sudah dibuka, perempuan 

masih dianggap sebagai kaum yang berperan 

melayani laki-laki sehingga tidak memiliki hak 

bicara. Oleh karena itu, pilihan yang diambil 

perempuan adalah membentuk partai politik 

sendiri yang akan mewakili mereka dan ikut 

dalam pemilu untuk memenangkan kursi 

sebagai delegasi perundingan damai dari 

konflik Irlandia Utara.  

Ditinjau dari deskripsi di atas, penulis 

memahami bahwa bentuk aktivisme perempuan 

dalam konflik di Irlandia Utara bukan semata-

mata soal pilihan personal  karena alasan-alasan 

berikut. Pertama, posisi perempuan di dalam 

masing-masing masyarakat. Seperti telah 

dijelaskan, baik kelompok Unionis yang 

Protestan maupun Nasionalis yang Katolik 

memiliki pandangan tradisional mengenai peran 

perempuan dalam masyarakat dan 

mengaitkannya dengan ajaran agama. Hal ini 

menjelaskan mengapa baik dari kelompok 

Unionis maupun Nasionalis perempuan sebagai 

belligerents jumlahnya tidak banyak. Masing-

masing masyarakat pun memiliki perbedaan 

spesifik dalam memegang peran ini. Kelompok 

Protestan melihat perempuan memiliki peran 

melayani laki-laki dan keluarga, sedangkan 

kelompok Katolik, selain peran tradisional ini, 

juga mengubungkan perempuan dengan figur 

Queen of Ireland. Hal ini berimplikasi pada 

pilihan perempuan dari kelompok Unionis dan 

Nasionalis dalam menjalankan perannya selama 

konflik. Kalaupun mereka memilih menjadi 

belligerent, maka peran perempuan dari 

kelompok Unionis masih dalam batas melayani 

kebutuhan laki-laki dalam berperang, 

sedangkan senjatanya sendiri sebagai alat 

melakukan kekerasan digunakan oleh laki-laki. 

Sementara itu, perempuan dari kelompok 

Nasionalis lebih memiliki daya tawar untuk 

mengambil peran sebagai belligerent dalam 

konflik. Mereka bisa terlibat langsung sebagai 

kombatan atau pelaku kekerasan langsung 

terhadap lawan dan menggunakan senjata 

dengan kapasitas yang sama dengan laki-laki.  

Kedua, perkembangan konflik dan 

resolusinya. Perkembangan konflik dan resolusi 

konflik Irlandia Utara memberi peluang yang 

berbeda kepada perempuan pada setiap 

jamannya. Pilihan perempuan terhadap bentuk 

aktivisme mereka dipengaruhi oleh akses 

terhadap proses politik formal. Melihat proses 

politik formal resolusi konflik di Irlandia Utara 

sejak awal munculnya konflik sampai 

menjelang pertengahan tahun 1990-an tidak 

memberikan ruang kepada perempuan untuk 

mengaksesnya, maka pilihan aktivisme 

perempuan jatuh pada sebagai belligerents. 

Kalau tidak sebagai belligerents, mereka 

memilih melakukan aktivisme yang bersifat 

pembangunan masyarakat, di mana sangat 

terbatas pada aktivitas yang sektarian, tidak bisa 

melintasi batas-batas komunitas, apalagi 

mempengaruhi proses politik untuk 

memperbaiki kondisi buruk yang dialami 

perempuan dan keluarga akibat konflik 

kekerasan. Namun pada pertengahan 1990-an, 

konflik Irlandia Utara mengalami deeskalasi 

dan upaya resolusi konfliknya membuka 

peluang bagi semua elemen masyarakat untuk 

ikut dalam perudingan damai antarkomunitas. 

Kebijakan gencatan senjata antara paramiliter 

dari kedua pihak dan All Party Talks menutup 

pintu perempuan melakukan aktivisme sebagai 

belligerent sekaligus membuka  pintu masuk 

bagi perempuan untuk mengakes proses politik 

formal. Walaupun perempuan tidak serta merta 
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dapat terlibat dalam perundingan damai karena 

resistensi dari mayoritas partai politik yang 

terlibat dalam pemilu, kebijakan ini memberi 

justifikasi kepada perempuan sebagai elemen 

masyarakat untuk menyuarakan aspirasi 

mereka. Dengan menggunakan jejaring yang 

dimiliki, perempuan yang tergabung dalam 

NIWC mencoba meraih suara besar sehigga 

berhasil mendapatkan kursi dalam delegasi 

perwakilan. 

Kategori bentuk aktivisme perempuan dalam 

konflik di Irlandia Utara bukan semata karena 

pilihan personal, namun lebih didorong oleh 

kondisi eksternal. Kategori aktivisme yang 

ketiga, yaitu accidental activist, menjadi tidak 

relevan bila digunakan sebagai kelompok 

kategori yang sama dengan perempuan sebagai 

belligerent maupun perempuan yang 

menggunakan jejaring dalam konflik Irlandia 

Utara. Baik bentuk aktivisme yang belligerent 

maupun yang berjejaring merupakan pilihan 

yang dibatasi oleh kondisi eksternal perempuan 

dalam memilih perannya dalam konflik di 

Irlandia Utara. Dalam kedua bentuk aktivisme 

ini, perempuan tidak bisa memilih dengan 

leluasa; keduanya menjadi jawaban atas kondisi 

yang memaksa perempuan karena ketiadaan 

laki-laki dalam menjalankan perannya baik di 

ranah privat maupun publik. Bab berikutnya, 

yang diawali oleh penjelasan tentang 

transformasi konflik di Irlandia Utara, akan 

menerangkan bagaimana kedua bentuk 

aktivisme perempuan tersebut berkontribusi 

dalam transformasi konflik. 

 

AKTIVISME PEREMPUAN DALAM 

TRANSFORMASI KONFLIK IRLANDIA 

UTARA 

 

1. Aktivisme perempuan dalam transformasi 

konteks 

Konteks  dalam penelitian ini dilihat sebagai 

lingkungan dimana konflik ini terjadi, yang 

bukan saja memperngaruhi konflik, namun juga 

mempengaruhi pemahaman dan persepsi pihak-

pihak yang berkonflik. Dalam penelitian ini, 

Inggris dipadang sebagai konteks, yang menjadi 

lingkungan dimana konflik ini terjadi dan dalam 

hal melihat aktivisme perempuan dalam konflik 

menjadi konteks yang mempengaruhi konflik 

dan mempengaruhi bagaimana perempuan 

memahami konflik. Konteks Inggris dalam hal 

ini dilihat melalui keterlibatan Inggris dalam 

upayanya menyelesaikan konflik di Irlandia 

Utara. Inggris secara perlahan-lahan didorong 

oleh banyak situasi di Irlandia Utara untuk 

mengubah pola pengelolaan wilayah Irlandia 

Utara dalam prosesnya menyelesaikan konflik 

di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam 

pergeseran kebijakan Inggris mengenai Irlandia 

Utara, terutama yang dapat dilihat dari isi 

perjanjian-perjanjian damai yang dilakukan 

untuk menyelesaikan konflik ini, mulai dari 

Perjanjian Sunningdale tahun 1973 hingga 

Perjanjian St. Andrews yang dicapai pada tahun 

2007. Di sini akan dilihat bagaimana kelompok 

perempuan merespon perjanjian-perjanjian 

damai tersebut, sekaligus respon mereka atas 

konteks Inggris dalam proses perdamaian di 

Irlandia Utara, dan bagaimana respon ini 

berkontribusi pada transformasi konflik di 

Irlandia Utara.  

Pada Perjanjian Sunningdale, pemerintah 

Inggris dan Irlandia bersepakat membuat 

kerangka politik baru tentang Irlandia Utara. 

Perjanjian ini membuka kemungkinan 

berdirinya Irlandia bersatu dengan masuknya 

Irlandia Utara di dalamnya. Kerangka ini 

kemudian ditolak oleh pihak Unionis karena ide 

Irlandia bersatu akan mengancam identitas 

mereka sebagai bangsa Inggris. Hal ini juga 

yang dirasakan oleh perempuan-perempuan dari 

kaum Protestan. Bagi mereka, perjanjian 

Sunningdale bukan merupakan perjanjian, tapi 

sebuah mekanisme atau solusi yang dipaksakan 

dari luar, dalam hal ini Inggris dan dalam batas 

tertentu pemerintah Irlandia. Inilah yang 

mendorong perempuan-perempuan Protestan 

terlibat dalam organisasi paramiliter, selain juga 

didorong oleh komunitas mereka. Perempuan-

perempuan ini merasa khawatir bahwa budaya 

Protestan mereka akan terdegradasi dengan 

meleburnya mereka dengan budaya Katolik, di 

mana Perjanjian Sunningdale dianggap sebagai 

langkah awal bagi proses tersebut. Paramiliter 

Unionis melakukan mobilisasi  untuk melawan 

pengelolaan wilayah pemerintah Inggris 

bersama dengan pemerintah Irlandia ini sampai 

akhirnya perlawanan-perlawanan ini 

mendorong diadakannya perundingan damai 

kembali pada 1985 dan menghasilkan Anglo-

Irish Agreement (Sjoberg). 

Perundingan berikutnya membicarakan hal-

hal yang terkait dengan hubungan politik, 
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keamanan, dan hukum antara Irlandia Utara dan 

Republik Irlandia. Beberapa pasal perjanjian ini 

kemudian mengatur soal Inggris dan Irlandia 

yang akan mendukung masa depan masyarakat 

di Irlandia Utara yang menginginkan tergabung 

dalam Irlandia bersatu. Tentu saja hal ini 

ditolak oleh kaum Unionis dan memicu 

kekerasan lebih besar yang dilakukan oleh 

paramiliter Unionis. Kemarahan ditunjukkan 

juga oleh perempuan-perempuan Unionis yang 

merasa pemerintah mengkhianati mereka 

dengan membuka pembicaraan dengan 

Republik Irlandia dan menjual Irlandia Utara. 

Protes mereka ditunjukkan melalui gerakan aksi 

yang disebut “Days of Action” dengan menutup 

toko-toko, pabrik-pabrik, dan transportasi 

publik, termasuk transportasi udara. Anglo-Irish 

Agreement kemudian tidak dapat diformalkan 

dan membawa konflik ini masuk ke 

perundingan selanjutnya, yaitu Perjanjian 

Belfast (Sjoberg). 

Perjanjian Belfast didesain oleh pemerintah 

Inggris dan Irlandia untuk membangun institusi-

institusi demokratis di Irlandia Utara. Untuk 

pertama kalinya, perjanjian damai di Irlandia 

Utara memasukkan hal-hal yang terkait dengan 

paramiliter dan tahanan-tahanan politik sebagai 

upaya rekonsiliasi. Namun demikian, masih ada 

kecurigaan dari pihak Unionis bahwa Inggris 

dan Irlandia akan mengabaikan aspirasi mereka, 

terutama karena dalam perundingan ini Inggris 

dan Irlandia mulai mengikutsertakan Sinn Fein. 

Hal ini kemudian membuka wacana di kalangan 

Unionis sendiri, bahkan perempuan-

perempuannya, bahwa Irlandia Utara memang 

harus lepas dari Inggris dan menentukan 

nasibnya sendiri (Sjoberg). 

Di pihak lain, paramiliter Nasionalis, IRA, 

melibatkan lebih banyak perempuan sebagai 

belligerent selama konflik. Konteks Inggris 

menjadi sangat erat dalam peran IRA atau 

paramiliter Nasionalis lain dalam konflik ini, 

karena pergeseran sikap Inggris dalam 

pengelolaan wilayah Irlandia Utara sangat 

dipengaruhi oleh kerasnya perlawanan kaum 

Nasionalis terhadap ketidakadilan yang mereka 

rasakan dari pengelolaan wilayah Irlandia Utara 

dan dominasi kaum Unionis. Perlawanan keras 

yang dilakukan IRA inilah yang mendorong 

kesepakatan power-sharing yang diatur sejak 

Perjanjian Suningdale.
8
 

Perempuan paramiliter Nasionalis jumlahnya 

lebih besar daripada perempuan paramiliter 

Unionis. Keterlibatan awal mereka dalam 

paramiliter memang hanya sebatas menjalankan 

fungsi pendukung rekan laki-laki mereka. 

Namun sejak 1970-an, perempuan paramiliter 

Nasionalis menuntut dan mengambil peran yang 

lebih besar sebagai belligerent. Hal ini diikuti 

oleh semakin besarnya jumlah tawanan politik 

perempuan dari Nasionalis. Pada tahun 1975, 

penjara Armagh, satu-satunya penjara 

perempuan di Irlandia Utara, berisi 120 

perempuan IRA.
9
 Bahkan di dalam penjara pun 

perempuan IRA masih melakukan perlawanan 

sebagai tawanan politik. Mereka menolak 

menggunakan baju tahanan dan melakukan aksi 

yang sama dengan tahanan politik laki-laki 

dengan melakukan “Blanket Protest”, aksi 

mogok makan, dan menolak menjalankan 

tugas-tugas selama menjadi tahanan di penjara. 

Hal ini menyebabkan perempuan-perempuan ini 

mendapatkan banyak sekali kekerasan berbasis 

gender.
10

 Namun demikian, tidak ada data yang 

dapat dijadikan bukti bahwa apa yang dilakukan 

perempuan-perempuan belligerent ini 

mempengaruhi proses perdamaian secara 

khusus. Perlawanan perempuan ini masih dalam 

kerangka perlawanan kaum Nasionalis secara 

umum, sehingga tidak secara spesifik menjadi 

pertimbangan Inggris atau pemerintah Irlandia 

menggeser kebijakan mereka soal Irlandia 

Utara.  

Dalam kapasitasnya yang lain, yaitu 

perempuan-perempuan yang membangun 

jaringan selama konflik, perempuan di Irlandia 

Utara baru secara aktif terlibat dalam aktivitas 

yang lintas komunitas pada era 1990-

an,terutama menjelang dan sesudah Perjanjian 

Belfast. Tidak ada data yang menunjukkan 

bahwa perempuan dalam kapasitasnya 

membangun jaringan selama konflik dan dalam 

                                                           
8
 Previous Attempts To Bring Peace to Northern 

Ireland Have Failed. What Problems Need to be 

Overcome So Devolution and Peace Can Succeed in 

Northern Ireland?, http://www.toothillschool.co.uk/ 

data/files/dept/hist/y10coursework/q3booklet.pdf, diakses 

pada 19 Juli 2014. 
9
 Woman In The IRA, 

http://www.irawomen.tumblr.com, diakses pada 19 Juli 

2014. 
10

 Woman In The IRA. 

http://www.toothillschool.co.uk/%20data/files/dept/hist/y10coursework/q3booklet.pdf
http://www.toothillschool.co.uk/%20data/files/dept/hist/y10coursework/q3booklet.pdf
http://www.irawomen.tumblr.com/
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perundingan-perundingan damai melakukan 

sesuatu untuk mengubah konteks konflik. 

Perempuan justru diuntungkan dengan 

perubahan orientasi perundingan yang 

dirancang oleh Inggris dan Irlandia yang 

memasukkan semua pihak dalam All Party 

Talks pada periode ini. Ini yang menjadi pintu 

masuk bagi perempuan ke dalam ranah politik 

praktis dan ikut menentukan nasib negara 

mereka sendiri.  

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa 

aktivisme perempuan sebagai belligerent tidak 

memberikan kontribusi dalam transformasi 

konflik. Konteks Inggris, dan dalam level 

tertentu pemerintah Irlandia, masih sangat 

menentukan nasib Irlandia Utara.  

 

2. Aktivisme perempuan dalam transformasi 

struktural 

Apabila transformasi struktural dipahami 

sebagai terdapatnya perubahan struktur dasar 

dari konflik, maka aktivisme perempuan di 

Irlandia Utara memiliki peran penting. Peran 

penting yang dimaksud di sini adalah 

bagaimana akivisme perempuan mengubah 

aktor, isu, tujuan, setting masyarakat yang 

kemudian mengarahkan bagaimana pola 

hubungan antarpihak yang berkonflik sehingga 

perundingan damai dapat lebih komprehensif 

mewakili kepentingan pihak Unionis dan 

Nasionalis. Upaya yang dilakukan oleh 

perempuan-perempuan di Irlandia Utara untuk 

membangun jaringan lintas komunitas pada 

tahun 1980-an dan kemudian diikuti dengan 

upaya untuk masuk dalam ranah politik praktis 

di tahun 1990-an, merupakan bentuk aktivisme 

perempuan melakukan transformasi struktural.  

Sejak 1980-an, perempuan di Irlandia Utara 

sudah menyadari perlunya melakukan aktivitas 

pembangunan masyarakat lintas komunitas 

seperti yang dilakukan oleh Women‟s 

Information Group dan kemudian juga WAVE 

pada tahun 1990-an. Dalam hal ini perempuan 

menyadari perlunya melakukan perubahan pada 

setting aktor yang tadinya berlawanan menjadi 

berada di sisi yang sama dengan kesamaan 

identitas sebagai perempuan yang mengalami 

dampak dari konflik. Setting isunya bukan lagi 

diskriminasi yang dialami oleh salah satu 

kelompok, namun bahwa bahkan di dua 

kelompok yang berseberangan, terdapat isu-isu 

tertentu bersama yang lebih penting untuk 

diselesaikan akibat dampak yang ditimbulkan 

oleh konflik. Isu-isu tersebut antara lain akses 

pada pendidikan, kesehatan, fasilitas yang lebih 

baik, dan peluang kerja, yang semuanya 

menjadi rusak dan sulit diakses karena konflik 

berkepanjangan, serta penanganan atas trauma 

yang disebabkan oleh konflik. Para perempuan 

ini juga mengupayakan pembentukan sekolah-

sekolah integratif yang mempertemukan dua 

komunitas yang berkonflik dari level yang 

paling bawah sehingga struktur masyarakat 

yang terbentuk tidak lagi tersegregasi.  

Upaya transformasi struktural juga dilakukan 

perempuan Irlandia Utara dengan masuk ke 

dalam ranah politik praktis. Masih dalam 

kerangka integratif, upaya perempuan masuk 

dalam politik praktis juga tidak dengan 

mewakili kelompok-kelompoknya sendiri-

sendiri, namun mewakili kepentingan 

perempuan di Irlandia Utara secara 

keseluruhan. Konflik yang berkepanjangan 

dengan struktur masyarakat yang 

memarginalkan perempuan dalam keputusan-

keputusan publik telah menyebabkan 

perempuan dan anak-anak menjadi korban tidak 

langsung dari konflik. Masyarakat yang 

tersegregasi serta fasilitas dan kebutuhan dasar 

yang terganggu aksesnya karena konflik 

panjang mendorong perempuan Irlandia Utara 

merasa perlu menunjukkan suaranya melalui 

politik praktis. Women‟s Support Network dan 

NIWC adalah institusi-institusi yang kemudian 

dihasilkan dari upaya perempuan-perempuan 

ini, sehingga perempuan di Irlandia Utara 

memiliki pola hubungan yang lebih imbang 

dengan laki-laki dalam lingkungan sosial dan 

politik. Dampak lebih lanjut dari hadirnya 

institusi-institusi ini adalah keterlibatan lebih 

banyak perempuan di pihak-pihak yang 

kemudian terlibat dalam All Party Talks. Hal ini 

menunjukkan bahwa perempuan di Irlandia 

Utara berhasil melakukan transformasi struktur 

dasar dari konflik yang mengarahkan pada 

upaya perundingan damai yang lebih 

komprehensif bagi semua pihak yang 

terdampak konflik.  

Namun demikian, perlu untuk dicermati 

bahwa meskipun secara sosial di tingkat akar 

rumput perempuan berperan cukup besar dalam 

mengubah struktur hubungan dalam masyarakat 

yang tersegregasi, namun keterlibatan 

perempuan dalam politik praktis melalui pemilu 
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untuk mendapatkan wakil dalam perundingan 

damai tidak mungkin terjadi apabila tidak ada 

peluang terbukanya All Party Talks yang 

diinisiasi oleh negara. All Party Talks adalah 

upaya negara untuk melibatkan semua elemen 

di Irlandia Utara dalam menentukan nasib 

negara mereka sendiri. Inilah yang membuka 

peluang perempuan memiliki akses terhadap 

perubahan struktur politik di Irlandia Utara. 

Artinya, perempuan tidak serta-merta akan bisa 

melakukan perubahan struktur politik apabila 

negara tidak hadir membuka pintu bagi 

keterlibatan mereka dalam ranah politik.  

 

3. Aktivisme perempuan dalam transformasi 

aktor 

Transformasi struktural yang dilakukan 

perempuan pada hubungan sosial dan politik di 

Irlandia Utara berpengaruh pada perubahan 

aktor. Aktor yang dimaksud di sini adalah 

aktor-aktor yang terlibat dalam perudingan-

perundingan damai untuk menyelesaikan 

konflik. Apa yang dilakukan perempuan baik di 

ranah sosial maupun poltik merupakan respon 

terhadap kondisi konflik. Munculnya 

organisasi-organisasi atau institusi-institusi 

perempuan merupakan hasil dari lingkungan 

konflik yang membentuk kepentingan material 

dan mental perempuan Irlandia Utara. Secara 

material, perempuan Irlandia Utara merasa 

perlu untuk memperjuangkan akses terhadap 

kebutuhan fisik yang lebih baik bagi perempuan 

dan keluarganya yang terdampak konflik. 

Secara mental, perempuan Irlandia Utara 

merasa perlu membangun mental baru sebagai 

masyarakat yang terintegratif untuk 

memperjuangkan kepentingan-kepentingan 

material tadi. Sejalan dengan itu, pendekatan 

yang dilakukan juga mengalami perubahan. 

Perempuan di Irlandia Utara tidak lagi 

memperjuangkan kepentingan sektarian, namun 

kepentingan masyarakat secara umum yang 

terganggu oleh adanya konflik.  

Dengan terlibat langsung dalam perundingan 

damai sebagai representasi perempuan secara 

khusus dan masyarakat secara umum tempat 

perempuan tinggal dan turut membangun sistem 

sosialnya, maka aktor dalam konflik, atau yang 

secara khusus terlibat dalam perundingan 

damai, menjadi mengalami pergeseran. Aktor-

aktor dalam perundingan damai yang tadinya 

didominasi oleh elit-elit politik sektarian dan 

laki-laki, bergeser dengan masuknya perempuan 

di dalamnya. Perempuan bukan saja hadir 

sebagai aktor baru dalam perundingan damai 

dengan mengusung partai perempuan, namun 

juga mendorong keterlibatan perempuan secara 

lebih luas dalam partai-partai lain yang 

sektarian untuk menjadi wakil dalam 

perundingan damai dan turut menentukan 

sendiri nasib Irlandia Utara. Dari sini dapat 

terlihat bahwa aktivisme perempuan yang 

berperan besar dalam transformasi aktor adalah 

mengembangkan jaringan, bukan sebagai 

belligerent. Dengan bekal jejaring yang 

dikembangkan melalui organisasi-organisasi 

lintas sekatarian, mulai dari sekedar melakukan 

pembangunan masyarakat sampai dengan upaya 

menembus ranah politik praktis, perempuan-

perempuan ini menjadi aktor-aktor baru yang 

ikut terlibat secara aktif menentukan 

penyelsaian konflik di Irlandia Utara. 

 

4. Aktivisme perempuan dalam transfomasi isu 

Transformasi isu dalam konflik di Irlandia 

Utara secara umum adalah pergeseran posisi 

aktor-aktor dalam konflik pada isu-isu kunci. 

Transformasi dalam hal ini dimulai dari 

pergeseran posisi Inggris dalam melihat 

masalah Irlandia Utara yang bukan lagi menjadi 

bagian dari Inggris, namun sebagai entitas yang 

dapat menentukan nasibnya sendiri. Secara 

khusus, perempuan Irlandia Utara tidak banyak 

berperan dalam melakukan transformasi isu 

dalam konflik Irlandia Utara. Memang terdapat 

sejumlah perubahan, misalnya bagaimana 

perempuan paramiliter Unionis memandang 

konflik yang tadinya memiliki orientasi kuat 

akan Irlandia Utara yang tergabung dalam 

Inggris, menjadi bagaimana Irlandia Utara 

harus menentukan nasib sendiri. Ada 

pergeseran isu di sini, namun bukan isu yang 

dibawa perempuan sendiri. Dengan kata lain, 

bukan perempuan yang kemudian 

mempengaruhi bagaimana pengambil 

kebijakan, dalam hal ini pemerintah Inggris, 

Irlandia dan Irlandia Utara,  

mempertimbangkan situasi yang mereka hadapi 

sehingga mereka mengubah tujuan mereka 

secara terorganisir.  

Aktivisme perempuan baik sebagai 

belligerent maupun sebagai perempuan-

perempuan yang membangun jaringan selama 

konflik berlangsung tidak berpengaruh 
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langsung atas perubahan isu dalam konflik 

sehingga para pengambil kebijakan mengubah 

strategi penyelesaian konflik. Kebijakan dan 

strategi pengambil kebijakan bergeser karena 

dinamika konflik, bukan karena isu yang 

dibawa oleh perempuan dalam konflik. Isu yang 

dibawa perempuan baru muncul ketika 

perempuan mendapatkan tempatnya dalam 

politik. NIWC berdiri dengan prinsip Equality, 

Human Rights and Inclusion. Prinsip ini 

menjadi isu yang dibawa perempuan dalam 

ranah politik. Secara implisit, isu ini mungkin 

memang mewakili kepentingan masyarakat 

Irlandia Utara secara umum, namun isu yang 

dibawa perempuan ini merupakan isu 

perempuan Irlandia Utara secara spesifik. Ia 

adalah tentang desakan untuk hak yang sama 

dengan laki-laki terlibat dalam perundingan 

damai dan ikut menentukan sendiri masa depan 

Irlandia Utara. Perempuan Irlandia belum bisa 

membawa isu yang lebih luas yang menyangkut 

kepentingan masyarakat Irlandia Utara secara 

umum, karena masih ada persoalan-persoalan 

mendasar yang terkait dengan apa yang mereka 

harus hadapi dan tangani dalam peran mereka 

secara tradisional di masyarakat, seperti 

pendidikan bagi anak-anak, akses terhadap 

kesehatan, lingkungan rumah yang aman, yang 

belum terselesaikan. 

 

5. Aktivime perempuan dalam transformasi 

personal 

Apabila transformasi personal dipahami 

sebagai berubahnya perspektif pemimpin 

kelompok atas keinginan dan atau 

kecenderungan konsiliasi mereka yang 

kemudian mengubah perilaku, komunikasi, 

persepsi dan kognisi individual, pemimpin atau 

kelompok, dapat dilihat bahwa aktivisme 

perempuan di Irlandia Utara memiliki peran 

yang spesifik dalam hal ini. Perubahan perilaku 

individu memang didorong oleh aktivisme 

perempuan, terutama yang bekerja membangun 

jaringan lintas komunitas atau lintas sektarian. 

Organisasi perempuan yang bergerak di 

pembangunan masyarakat lintas komunitas atau 

sektarian menjembatani komunikasi 

antarkomunitas yang menuntut perubahan 

perspektif dan perilaku individu-individu antara 

kelompok-kelompok itu satu sama lain. Ini 

adalah tranformasi personal yang dilakukan 

perempuan di level akar rumput. 

Di level elit, gebrakan NIWC yang 

menghimpun dukungan perempuan lintas 

sektarian dan lintas level memang mengesankan 

bagi pemerintah Irlandia Utara sehingga 

memberi ruang yang luas bagi keterlibatan 

perempuan dalam perundingan damai. Ini 

menjadikan NIWC sebagai partai politik yang 

cukup didengar suaranya, sekaligus 

menunjukkan bahwa aktivisme perempuan di 

ranah politik dan di level elit berhasil mengubah 

perspektif dan perilaku pemimpin. Namun, hal 

ini masih terbatas pada keterlibatan perempuan 

dalam perundingan-perundingan damai dan 

belum pada persoalan konflik yang lebih besar. 

Lebih jauh lagi, kondisi ini baru terjadi setelah 

NIWC mendapatkan kursi di parlemen dan 

memiliki hak berbicara yang lebih besar. 

Dengan kata lain, aktivisme perempuan baru 

dapat mempengaruhi perubahan perspektif 

pemimpin setelah perempuan mendapatkan 

akses ke politik praktis. Aktivisme perempuan 

belum sanggup melakukan transformasi 

personal, dalam hal ini perspektif pengambil 

kebijakan, ketika mereka masih bergerak di 

level akar rumput dan belum memiliki akses 

pada politik.  

Aktivisme perempuan memiliki peran yang 

terbatas dalam transformasi konflik di Irlandia 

Utara. Keterbatasan yang pertama adalah pada 

bentuk aktivismenya. Perempuan sebagai 

belligerent tampak tidak banyak memiliki peran 

dalam transformasi konflik. Perempuan yang 

membangun jejaring selama konflik 

berlangsung lebih banyak berperan dalam 

transfromasi konflik. Keterbatasan berikutnya 

terkait dengan terbatasnya peran perempuan 

dalam jenis transformasi di mana perempuan 

bisa berperan. Pada transformasi konteks, 

perempuan tidak bisa berperan dalam 

melakukan transformasi, karena dalam 

konfliknya sendiri secara umum, konteks 

Inggris masih sangat signifikan. Dalam 

transformasi struktural, perempuan berperan 

dalam mengubah struktur hubungan 

antarmasyarakat yang tersegregasi melalui 

jejaring yang lintas sektarian, sampai kemudian 

berhasil membentuk partai politik khusus 

perempuan yang mengakomodasi dua 

kelompok utama dalam konflik ini. Dengan 

transformasi struktural seperti ini, perempuan 

juga mendorong transformasi aktor dengan 

masuk menjadi aktor baru dalam upaya 
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penyelesaian konflik. Sementara itu, dalam 

transformasi isu, perempuan tidak banyak 

berperan karena isu yang mereka bawa masih 

spesifik mengenai persoalan perempuan sebagai 

pihak yang terdampak konflik, bukan soal isu 

yang lebih luas dalam konflik di Irlandia Utara. 

Dalam transformasi aktor, peran aktivisme 

perempuan terbatas pada level akar rumput, 

belum pada level elit. 

 

KESIMPULAN  

 

Dapat dikatakan bahwa perempuan, dengan 

segala macam bentuk aktivismenya dalam 

merespon konflik, memiliki peran yang terbatas 

dalam melakukan transformasi konflik di 

Irlandia Utara. Peran perempuan masih sangat 

tergantung pada kehadiran negara yang 

membuka pintu bagi kehadiran perempuan yang 

lebih besar dalam proses-proses perundingan 

untuk menentukan nasib dan masa depan 

Irlandia Utara.  

Penelitian ini melihat secara spesifik 

bagaimana peran perempuan dalam 

transformasi konflik yang intractable, 

khususnya di Irlandia Utara. Menarik untuk 

dilihat karena aktivisme perempuan di Irlandia 

Utara sifatnya lintas sektarian atau lintas 

komunitas. Namun, aktivisme perempuan 

ternyata bisa sangat dibatasi oleh peran negara. 

Hal ini bisa menjadi referensi untuk merancang 

model transformasi konflik yang lebih 

komprehensif dengan melibatkan perempuan 

dan memanfaatkan potensi perempuan yang 

dibangun melalui aktivisme mereka dalam 

mengembangkan jejaring dalam masyarakat 

yang berkonflik. 
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PEREMPUAN DAN MESIN BORDIR  

DALAM PERSPEKTIF GENDER 
 

Nurul Hidayati 
Jurusan Teknologi Industri 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 

 
Abstrak: Fenomena yang terjadi di balik mahar mesin bordir yang diberikan dalam 

pernikahan siri yang menjadi sebuah tradisi di wilayah Pasuruan Jawa Timur. Mahar  

berupa mesin bordir diberikan kepada seorang wanita yang dinikahi siri, dibalik 

pemberian mesin itu ada keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kedua belah pihak 

pria dan wanita. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dan pengamatan yang 

dilakukan  secara mendalam dengan mengamati secara langsung pelaku nikah siri. 

Hasil dari pengamatan terungkap sebuah fakta yang menarik berkaitan dengan 

permasalahan yang ditimbulkan dari tradisi pernikahan siri dan pemecahan masalah 

yang dilakukan menjadi sebuah keuntungan secara ekonomi dan terciptanya pelaku 

usaha mandiri terutama dibidang industri kreatif yaitu industri  bordir dari 

perempuan- perempuan korban nikah siri. Perbedaan gender akan menjadi masalah 

jika perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta 

ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan. 

Kemandirian perempuan dapat merubah ketimpangan menjadi kesetaraan gender. 

 

Kata Kunci: perempuan, bordir, gender 

 

PENDAHULUAN  

 

Perempuan dan mesin bordir merupakan dua 

kata yang tidak asing di masyarakat karena dua 

kata tersebut  memiliki hubungan yang erat. 

Mesin bordir identik dengan perempuan, karena 

pekerjaan membordir banyak dilakukan oleh 

perempuan. Akan tetapi dua kata tersebut 

memiliki makna yang berbeda jika 

dipersepsikan oleh masyarakat di beberapa 

wilayah di kabupaten Pasuruan. Wilayah 

tersebut terkenal dengan sentra bordir, dan 

sebagian besar perempuan terutama ibu rumah 

tangga berprofesi sebagai pengrajin bordir.  

Melihat fenomena diatas memang tidak 

terdapat sesuatu ke unikan atau sesuatu yang 

spesial, akan tetapi jika diamati lebih jauh lagi 

ada hal yang sangat menarik dibalik sebuah 

mesin bordir dan para pengrajinnya. 

Berdasarkan obseervasi yang dilakukan penulis, 

terdapat beberapa desa di wilayah kabupaten 

Pasuruan tepatnya kecamatan Rembang,dan 

sekitarnya yang merupakan sentra pengrajin 

bordir dan sekaligus terkenal dengan tradisi 

lokal yaitu nikah siri. Nikah siri adalah sebuah 

pernikahan yang dilakukan tanpa melakukan 

pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama).  

Pencatatan perkawinan bersifat administratif 

tidak menentukan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan, tetapi hanya menentukan bahwa 

peristiwa perkawinan itu benar-benar terjadi. 

Sebuah fakta yang terjadi didaerah sentra bordir 

yaitu Kebiasaan nikah siri yang dilakukan oleh 

sebagian perempuan warga Rembang dan 

sekitarnya, Pasuruan, Jawa Timur dapat 

dianggap sebagai budaya lokal karena didukung 

oleh seluruh warga masyarakatnya, dalam arti 

tidak ada warga satu pun yang menghambat 

atau menentang nikah siri. Bahkan sebaliknya, 

di dalam hati kecilnya, mereka senantiasa selalu 

mengharapkan adanya nikah siri (Sukaryanto, 

2010). 

Seorang laki-laki yang berniat 

mempersunting perempuan dari wilayah 

tersebut dengan nikah siri  memberikan mahar 

sesuai dengan kebutuhan calon mempelai 

wanita. Para laki-laki pelaku nikah siri adalah 

mereka yang sudah terikat pernikahan dan 

memiliki istri. Tanpa ijin dari istri pertama atau 

sebelumnya, para laki-laki tersebut dengan 

mudahnya melamar dan menikahi perempuan 

yang diinginkan dengan perantara atau makelar. 

Makelar biasanya juga berlaku sebagai kyai 

yang menikahkan dengan imbalan yang telah 

disepakati.  

Mahar dan imbalan yang disepakati kedua 

belah pihak dibayarkan berdasarkan kelas 

perempuan yang akan dinikahi, yaitu 
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keperawanan, kecantikan, mantan istri orang 

kaya, mantan istri orang arab atau strata sosial 

lainnya. Jika wanita biasa dengan strata bawah 

hanya mendapat mahar satu buah mesin bordir, 

jika wanita strata tinggi mendapatkan dua mesin 

bahkan lebih dari itu. Interaksi sosial yang 

terjadi dapat bertahan karena terjadi pertukaran 

sosial antara kedua belah saling diuntungkan 

seperti teori dikemukakan sosial exchange 

(Blau, 1964:88-97). Pria mendapat keuntungan 

terpuaskan secara seksual, aman dan halal 

sedangkan kaum perempuan yang dinikahi 

merasa tersanjung dan terangkat status 

sosialnya di masyarakat. 

Kesuksesan perempuan siri di kecamatan 

Rembang dan menjadi daya tarik tersendiri oleh 

perempuan lain terutama diwilayah yang 

berdekatan. Kesuksesan dapat dilihat dari 

kepemilikan usaha bordir, warung, renovasi 

rumah, mobil dan sawah. Melihat kesuksesan 

tersebut tidak jarang para perempuan lainnya 

memiliki keinginan untuk meniru, bahkan tidak 

jarang mereka perempuan siri pindah ke 

wilayah lain yang lebih strategis untuk 

mengembangkan usahanya. Dengan 

perpindahan perempuan siri tersebut ke wilayah 

lain membawa dampak terhadap perempuan di 

wilayah baru yaitu kesuksesan yang diperoleh 

akan ditularkan atau ditiru perempuan lain. 

Sehingga budaya nikah siri tidak hanya 

berkembang di satu wilayah tapi menyebar ke 

wilayah lain. 

Menurut  Giddens (986:5) Tindakan 

perempuan yang dinikahi siri oleh laki-laki 

disebut agen dan dalam hal ini perempuan 

tersebut diuntungkan kemudian ada 

kecenderungan ditiru oleh  individu lain. Dari 

masa ke masa jumlah perempuan yang dinikahi 

secara siri semakin besar, sehingga fenomena 

nikah siri semakin membudaya di kalangan 

perempuan warga Rembang, bahkan sangat 

mungkin nikah siri disebut sebagai budaya 

profesi ataupun budaya yang mungkin juga 

meluas ke wilayah lain. Andaya (2001) 

menyebutkan bahwa perempuan miskin dan 

tidak terdidik di Asia Tenggara masih 

mempertahankan perdagangan seks sebagai 

satu-satunya cara untuk mempertahankan ke 

langsungan ekonomi mereka. Sekalipun nikah 

siri berbeda dengan perdagangan seks, namun 

ada kesamaan tendensi, yakni dimensi ekonomi.  

Menurut Tinker seperti yang dikutip Susanti 

menyatakan bahwa kaum perempuan dipandang 

dari berbagai sisi masih sering mendapat 

perlakuan yang tidak adil karena kedudukan 

perempuan khususnya di Indonesia masih 

mengalami subordinasi, perendahan, 

pengabaian, eksploitasi, dan pelecehan seksual, 

bahkan tindak kekerasan (Susanti, 2000: 1) 

Tampaknya perlu mencermati masalah 

perempuan dalam suatu pandangan yang 

berorientasi gender dan memberi tempat yang 

prioritas untuk kebutuhan perempuan yang 

diharapkan dapat merubah realitas untuk 

kesetaraan gender. Untuk mengubah kondisi 

tersebut maka diperlukan perspektif gender 

dalam melihat persoalan perempuan dan 

mencari solusinya “Gender” sebagai 

pembebasan perempuan untuk mengembalikan 

perempuan pada hakikinya (Imelda Whelehan, 

1993: 15). Perubahan sosial yang selama ini 

bersifat endosentris dapat dilihat sebagai 

ketimpangan struktural dalam perspektif 

gender. Perbedaan fundamental dari kategori 

biologis antara laki-laki dan perempuan yang 

pada hakekatnya tidak perlu dipertanyakan, 

tetapi pada tingkat sosiokultural, perbedaan 

fundamental tersebut seolah-olah diterima 

sebagai “kebenaran”. Padahal kultur adalah 

hasil dari suatu konsensus dan setiap konsensus 

tidak pernah selesai atau berhenti di titik final, 

termasuk dalam hubungan laki-laki dan 

perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan 

memang final, namun jika hal itu diterapkan di 

tingkat sosiokultural, yang terjadi adalah 

distorsi, bias, atau bahkan ketimpangan dan 

ketidakadilan (Noerhadi, 2003: 126). 

Permasalahan gender yang dipengaruhi oleh 

perubahan sosial, maupun kultur budaya.  

Dengan memahami makna dan tujuan suatu 

pernikahan siri, bisa diperoleh pemahaman 

tentang kesetaraan gender dalam suatu 

konstruksi budaya masyarakat Rembang. Upaya 

pemahaman dilakukan dengan menggunakan 

metode interpretative, kemudian dilakukan 

upaya menjelaskan (explanation) tentang 

dimensi gender dalam budaya nikah siri dan 

konstruksi budaya masyarakat Rembang. 

Dimensi gender yakni situasi dan kondisi 

sosial-budaya yang memposisikan laki –laki 

dan perempuan setara di segala bidang 

kehidupan atau gender equality sebagai 

incorporating equal opportunities for women 
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and men into all community policies and 

activities. Tidak mengistimewakan salah satu 

kelompok/kategori jenis kelamin, misalnya 

dengan memberikan kesempatan/hak yang lebih 

besar kepada satu kelompok jenis kelamin 

daripada kelompok jenis kelamin yang lain. 

Pendeknya sebagai persamaan/kesetaraan 

partisipasi antara laki -laki dan perempuan 

dalam semua segi kehidupan. 

Lawan dari kesetaraan gender biasanya 

adalah bias gender, yakni situasi dan kondisi 

kaum perempuan tersubordinatkan di bawah 

kaum lelaki. Misalnya di dalam budaya 

masyarakat Jawa yang memposisikan kaum 

perempuan hanya berperan dalam hal macak, 

manak, dan masak (bersolek, beranak, dan 

memasak) belaka yang tugasnya hanya di 

dapur, di sumur, dan di kasur. Pendeknya, 

perempuan hanya sebagai pelengkap penderita 

di dalam kehidupan manusia di atas bumi ini. 

Sementara kaum lelaki diletakkan di atas 

segalanya, salah satunya sebagai pihak yang 

berwenang atas nasib kaum perempuan.  

 

PERSPEKTIF  GENDER 

 

Gender secara harfiah sering diartikan 

dengan perbedaan sex antara laki-laki dengan 

perempuan. Pembahasan tentang gender lebih 

dari sekedar perbedaan sex semata tetapi gender 

membahas bahwa perbedaan sifat antara lelaki 

dan perempuan dapat dipertukarkan dan dapat 

berubah menurut waktu dan tempat seperti sifat 

laki-laki yaitu kuat, perkasa dan rasional juga 

bisa dimiliki oleh perempuan pada jaman 

sekarang yang juga tidak menyalahi kodratnya 

sebagai perempuan.. Perbedaan tersebut juga 

tergantung pada kelas masyarakat masing 

masing daerah, seperti halnya di Bali bahwa 

perempuan adalah sosok pekerja keras. 

Sedangkan di Jawa, perempuan adalah sosok 

yang lemah dan hanya berada di belakang layar.  

Seiring perkembangan jaman dan perubahan 

peran perempuan, maka  pemahaman gender 

juga mengalami pergeseran-pergeseran nilai 

yang awalnya antara perempuan dengan laki-

laki hanya mendeskripsikan perbedaan yang 

cenderung kearah marjinalisasi, subordinasi, 

diskriminasi, kekerasan dan stereo type tetapi 

sekarang lebih kearah persamaan dan 

kesejajaran pada masing-masing peranannya. Di 

sektor publik sendiri, peranan perempuan 

konsisten dengan segala keterbatasannya tetapi 

cenderung mendalami dengan keingin-tahuan 

yang besar. Dengan potensi yang ada didalam 

dirinya dan keterbatasannya maka perempuan 

cenderung cepat jenuh dalam menghadapi 

aktivitasnya dan membutuhkan proses yang 

lama dan berbagai tekanan sehingga hanya yang 

tangguhlah yang akan bisa bertahan disektor 

publik. Studi gender dilakukan untuk 

mengurangi bias gender atau perlakuan yang 

berbeda antara laki-laki dan wanita. Tetapi pola 

pikir masyarakat yang telah membudaya 

menambah bias gender tersebut dengan 

menempatkan kaum wanita pada sektor 

domestik.  

Gender adalah konstruksi dan tatanan sosial 

mengenai berbagai perbedaan antara jenis 

kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi 

sosial antara perempuan dan laki-laki, atau 

suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial 

maupun budaya (Eviota 1992: 7-11). Berawal 

dari istilah tersebut kemudian munculah paham 

mengenai pembagian peran antara laki-laki dan 

perempuan secara sosial dan budaya. Peran 

secara gender, dibedakan dari kodrati yaitu 

peran yang didasarkan pada kodrat. Peran 

gender sebagai peran yang ditetapkan secara 

budaya terbuka untuk dipertukarkan antara laki-

laki dan perempuan, sementara peran kodrati 

seperti mengalami haid, hamil, melahirkan, dan 

menyusui pada perempuan adalah peran yang 

tidak dapat dipertukarkan karena sudah 

demikian sejak diciptakannya. Istilah gender 

mengacu pada makna sosial, budaya, dan 

biologis. Peran gender bisa berubah karena 

dipengaruhi oleh ideologi, ekonomi, adat, 

agama, dan sosial budaya, etnik, waktu, tempat, 

dan kemajuan iptek. Perubahan sosial yang 

selama ini bersifat androsentris, dapat dilihat 

sebagai ketimpangan struktural dalam 

perspektif gender (Susanti, 2000: 1-4). 

Perubahan paradigma tentang pembahasan 

perempuan saat ini dikaitkan dengan persoalan-

persoalan sosial yang benar-benar terjadi di 

masyarakat. Perempuan tidak lagi dilihat 

bagaimana perempuan seharusnya (as it should 

be) tapi lebih pada melihat perempuan (as it is) 

(Fauzi :181 Gramedia). Permasalahan  nikah 

siri yang terjadi  merupakan permasalahan 

poligami yang berhubungan dengan pencitraan 

Islam terhadap perempuan secara keseluruhan. 

Kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat 
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akibat ketidakmengertian mereka tentang 

poligamy. Sehingga para pelaku nikah siri 

beranggapan bahwa apa yang dilakukan tidak 

menyimpang dari agama dan tidak ada perasaan 

bersalah diperkuat dengan persepsi masyarakat 

sekitar. Perempuan dalam hal ini menjadi 

korban dari ketidakadilan yang terjadi. Ditinjau 

dari sisi perempuan pelaku nikah siri 

sebenarnya dirugikan, terutama jika dari 

pernikahan siri tersebut lahir seorang anak. 

Secara hukum anak tersebut tidak memiliki akte 

lahir karena tidak ada status pernikahan. 

Kenyataannya para perempuan pelaku nikah siri 

di wilayah rembang dan sekitarnya tidak 

sebodoh yang orang lain pikir. Mereka memiliki 

strategi sebelum memutuskan menikah siri yaitu 

mereka tidak ingin memiliki anak sebelum 

tujuan yang diinginkan tercapai yaitu menikah 

sah tercatat di KUA dan mendapatkan harta 

yang berlimpah. Akan tetapi jika tujuannya 

gagal maka perempuan tersebut hanya 

mendapatkan mesin bordir yang digunakan 

sebagai mahar. Artinya disatu sisi perempuan 

diuntungkan dan disisi lain ada perempuan lain 

yang dirugikan dan tersakiti yaitu istri pertama.  

Nampak jelas bahwa di dalam pernikahan 

siri itu terkandung ketidak adilan gender, 

namun ketika melihat realitas di dalam 

masyarakat Rembang pernikahan siri tidak 

senista itu. Memang banyak jenis alasan dalam 

melakukan pernikahan siri seperti nikah siri 

karena belum mampu tapi sudah saling 

mencinta/akrab, karena ingin menolon g 

perempuan/janda (yang miskin) tapi banyak 

anak, karena seorang laki -laki (suami) tanpa 

anak (dengan istri sahnya yang mandul) ingin 

punya anak, karena seorang laki -laki 

ditugaskan negara (secara mendadak) ke lain 

daerah dalam waktu yang lama, nikah gantung 

karena khawatir terjadi perzinahan antara 

pasangan yang masih muda/sekolah, dan nikah 

siri karena seorang perempuan memang 

berprofesi sebagai penikah siri. Barangkali 

karena jenisnya bermacam-macam maka kadar 

bias gender pun juga berjenjang, antara jeni s 

pernikahan yang satu dengan yang lain berbeda. 

Maka bolehlah kiranya memberikan 

kadar/jenjang kesetaraan gender dalam setiap 

jenis pernikahan siri. Di dalam pernikahan siri 

untuk menutup aib dan didasarkan pada nafsu 

birahi misalnya, memiliki bias gender yang 

tinggi, sebab laki -laki menikahi karena 

terpaksa, sebab pasangan ilegalnya hamil 

sebelum ke pelaminan. Biasanya, pernikahan 

siri jenis ini tidak tahan lama, adakalanya dalam 

jenis nikah siri ini suami meninggalkan 

kampung halamannya dalam waktu lama dan 

baru pulang ketika diperkirakan istrinya sudah 

tidak mampu menanggung beban sosial-

psikologis sebagai janda (misalnya menjadi 

bahan pergunjingan, perempuan penggoda, 

perempuan genit, dan lain -lain) dan sudah 

menikah lagi dengan laki-laki lain. Dengan 

menikahnya lagi si isterinya itu, maka laki -laki 

yang bersangkutan bebas dari tanggungjawab 

sebagai suami, dan dengan begitu yang 

bersangkutan dimungkinkan untuk menikah lagi 

dengan perempuan yang lain. Model nikah siri 

ini sarat dengan bias gender, perempuan (istri) 

diperlakukan secara sewenang -wenang oleh 

laki-laki (suami). Dengan mahar mesin bordir 

yang diberikan memiliki tujuan agar laki-laki 

(suami) tidak perlu memberi nafkah lahiriah, 

karena dengan adanya mesin bordir/ jahit kaum 

perempuan bisa mendapatkan hasil berupa uang 

dari usaha bordir atau jahit. 

 

DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP 

PEREMPUAN, ANAK DAN EKONOMI 

KELUARGA 

 

Istilah nikah siri sudah lama eksis dan dari 

waktu ke waktu selalu menimbulkan 

kontroversi. Kata siri merupakan serapan dari 

bahasa Arab yang artinya rahasia. Nikah siri 

dalam penerjemahan bebasnya diartikan „nikah 

di bawah tangan‟ atau nikah yang tidak dicatat 

secara resmi dan tidak dilegalisasi dengan 

payung hukum positif. Nikah bawah tangan, 

nikah agama, kawin siri atau lebih populer 

dengan nikah siri merupakan pernikahan yang 

dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah 

dalam Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas 

Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan UU No. 23 

Th. 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan, 

salah satu peristiwa penting yang harus 

didaftar/dilaporkan adalah adanya perkawinan 

yang dialami oleh seseorang selain peristiwa 

kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, 

pengakuan anak, pengesahan anak, 

pengangkatan anak, perubahan nama dan 

perubahan status kewarganegaraan. Dinamakan 

siri karena dilangsungkan secara diam-diam, 
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tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa 

adanya publikasi. Munculnya fenomena nikah 

siri yang semakin marak dilakukan, dengan 

alasan tertentu tanpa wali perempuan, bahkan 

terkadang juga tanpa saksi dan tanpa 

sepengetahuan orang tua pihak perempuan. 

Pernikahan seperti ini tidak sah secara agama 

dan apalagi secara hukum. 

Meski secara agama atau adat istiadat 

dianggap sah, namun pernikahan siri yang 

dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan 

pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan 

hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum 

dan anak yang lahir dari pernikahan siri sulit 

untuk mendapatkan akta kelahiran karena lahir 

bukan berdasarkan perkawinan yang sah. UU 

Kependudukan dan UU Perkawinan sudah 

mewajibkan suatu perkawinan untuk dicatatkan.  

Melakukan pernikahan siri yang pertama 

sebagian besar dilakukan bagi mereka yang 

memang sudah menikah sebelumnya. 

Kebanyakan yang melakukan adalah diawali 

oleh status si suami yang sudah menikah, 

kemudian memilih nikah siri karena akan rumit 

bila harus mendapatkan ijin dari istri yang sah 

menurut hukum. Untuk status yang sudah 

menikah, nikah resmi dengan perempuan lain 

atau lelaki lain akan sangat sulit kemudian 

memilih nikah siri (untuk berpoligami) karena 

ingin mempunyai pasangan nikah lebih dari 

satu pada saat yang bersamaan, akhirnya si 

suami melakukan nikah siri karena akan rumit 

dan sulit bila harus mendapatkan ijin dari istri 

yang sah menurut hukum, terutama bagi mereka 

yang masih berstatus nikah resmi dengan 

seorang perempuan, 

Pada umumnya pernikahan siri hanya 

bertahan dua hingga tiga tahun. Anak-anak 

korban nikah siri menjadi tenaga kerja wanita 

atau korban perdagangan manusia, adanya anak 

yang dilahirkan dari nikah siri kemudian 

dititipkan kepada orang tua atau nenek di 

kampung dengan jaminan kesehatan yang relatif 

rendah dan berakibat mereka menderita gizi 

buruk. Pernikahan sebagai suatu perjanjian 

luhur antara dua manusia harus dilakukan 

secara terbuka dan tercatat agar ada kontrol 

publik. Perkawinan sesungguhnya bukan hanya 

urusan privat domestik tetapi masuk aras 

publik, oleh karena itu perkawinan harus dicatat 

oleh hukum positif negara. Angka pernikahan 

dini di Indonesia sekitar 600 pasangan dari total 

angka pernikahan sekitar 2,5 juta pasangan per 

tahun. Relatif tingginya angka pernikahan itu, 

diduga menjadi salah satu penyebab tingginya 

angka kematian bayi yakni 34 per seribu 

kelahiran atau 150 ribu bayi per tahun dari total 

angka kelahiran sekitar lima juta bayi per tahun. 

Pernikahan dini banyak dilakukan pada usia 

11 hingga 13 tahun. Secara fisik mereka belum 

siap reproduksi. Pada usia 17 tahun, frekuensi 

terbesar perempuan melakukan nikah yang 

pertama kali, dimana pada usia tersebut 

perempuan secara biologis belum siap 

reproduksi, namun telah terjadi perkawinan 

dini, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan oleh BKKBN bahwa usia ideal 

seorang perempuan untuk memasuki usia 

perkawinan untuk yang pertama kali adalah 20 

tahun sedangkan untuk laki-laki 25 tahun. 

Pernikahan dini, sebagian besar tanpa 

pencatatan oleh negara karena petugas 

pencatatan perkawinan atau penghulu akan 

menolak melakukannya. Penikahan dini 

berdampak pengabaian hak-hak hukum pada 

masa mendatang baik terhadap istri maupun 

anak yang dilahirkan. Sekitar 600 pengaduan 

per tahun yang diterima Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI), 42,5 persen di 

antaranya terkait dengan perebutan kuasa asuh 

anak. Anak menjadi rebutan pihak pasangan 

yang bercerai. Situasi itu berpotensi terjadinya 

kekerasan terhadap anak. Penculikan anak yang 

marak akhir-akhir ini, antara lain karena konflik 

pasangan yang tidak terselesaikan secara 

hukum. Sekitar 70 persen pasangan yang 

bercerai dan memperebutkan kuasa asuh anak, 

berasal dari pasangan nikah siri (Antara 23 

Februari 2010). 

Nikah siri yang terjadi diwilayah Rembang 

dan sekitarnya memiliki varian khasnya 

tersendiri, yaitu “nikah kontrak”, artinya 

pernikahan akan berakhir setelah beberapa 

bulan. Dalam kasus ini, seperti ada kesepakatan 

tak tertulis bahwa mereka melakukan nikah siri 

hanya untuk beberapa waktu saja. Bagi 

masyarakat Rembang, praktik ini memperoleh 

pembenaran secara agama dalam ta'liq talaq 

yang selalu dilibatkan dalam setiap akad nikah 

siri. Para pemimpin keagamaan (kyai) memiliki 

andil besar dalam proses produksi dan 

reproduksi nikah siri di Rembang. Kesamaan 

antara habitus masyarakat awam dan habitus 

kelompok dominant (kyai) membuat Nikah Siri 
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menjadi praktik yang tidak dipersoalkan dalam 

masyarakat Rembang dan malah dimanfaatkan 

untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan 

politik. Di sini ada pertukaran modal antara 

para pelaku nikah siri dan jaringan yang terlibat 

di dalamnya. Kyai, yang berperan sebagai 

makelar sekaligus pengakad dalam nikah siri 

dengan sengaja memanfaatkan doktrin fiqh 

tentang pernikahan untuk menarik keuntungan 

ekonomi dengan perantaraan nikah siri. Faktor-

faktor seperti kesulitan ekonomi, sosial-

keagamaan, dan diamnya pemerintah setempat 

juga menjadi salah satu penyebab kenapa nikah 

siri diterima oleh masyarakat Rembang 

Ditinjau dari letak geografis, Rembang 

merupakan wilayah yang kurang subur, kering 

dan tandus. Masyarakat di wilayah ini 

menggantungkan hidupnya dari bertani dan 

berkebun tadah hujan yang jauh dari kata subur  

dan makmur. Kemiskinan identik dengan 

wilayah tersebut sampai datangnya investor 

menyulap menjadi daerah industri. Dengan 

berubahnya wilayah tersebut menjadi salah satu 

pusat industri merubah sebagian besar 

kehidupan masyarakatnya. Perubahan dari segi 

ekonomi yang terlihat sangat jelas, akan tetapi 

perubahan itu tidak semata-mata diperoleh dari 

dampak peluang kerja yang di buka 

industri.Tingkat pendidikan yang rendah, 

karena pola pikir masyarakat diwilayah tersebut 

masih konservatif  terutama tentang pentingnya 

pendidikan baik untuk laki-laki maupun 

perempuan. Masyarakat beranggapan bahwa 

sekolah hanya perlu untuk laki-laki saja 

sedangkan perempuan cukup bisa baca tulis. 

Perempuan hanya bekerja didapur, mengurus 

anak dan rumah tangga sehingga tidak 

memerlukan sekolah yang lebih tinggi. Rata-

rata pendidikan kaum perempuan hanya sebatas 

sekolah dasar sedangkan laki-laki setingkat 

SMA/SMK, oleh karena itu sebagian laki-laki 

lulusan SMA/SMK bekerja di Industri. 

Berkembangnya Industri di Rembang membuat 

paradigma baru bagi penduduk daerah, mereka 

beranggapan dengan adanya Industri disertai 

banyaknya pendatang yang bekerja diwilayah 

tersebut merupakan peluang untuk memperbaiki 

ekonomi. Perempuan yang tidak bisa bekerja di 

pabrik dimanfaatkan untuk praktek nikah siri.  

Nikah siri dengan mahar yang telah 

disepakati kedua belah pihak memang 

membawa dampak ekonomi bagi pelakunya. 

Kepemilikan usaha kos, angkutan, sawah 

bahkan minimal usaha bordir dari mesin bordir 

mahar pernikahan sebagai ukuran kesuksesan. 

Dengan mahar  modal usaha yang diberikan, 

maka laki-laki pelaku nikah siri bebas dari 

tanggung jawab menafkahi. Hal tersebut 

menciptakan persoalan sosial yang baru bagi 

masyarakat Rembang, terlebih lagi bagi 

perempuan yang memiliki anak dari pernikahan 

siri. Beban ekonomi dan kemiskinan tetap 

membelenggu, karena harus mencari nafkah 

sendiri untuk keluarganya. Mesin Bordir yang 

diberikan menjadi modal utama dalam mencari 

nafkah, sehingga bermunculan para pengrajin 

bordir.  

Berkembangnya pengrajin bordir di wilayah 

tersebut membuat image perempuan berubah, 

wilayah Rembang menjadi salah satu desa 

pengrajin bordir yang sebagian besar menjadi 

pengrajin dari industri bordir di Bangil. Letak 

yang berdekatan dengan Bangil yang terkenal 

sebagi sentra Bordir membawa dampak positif 

bagi perkembangan pengrajin bordir. Sehingga 

para perempuan pelaku nikah siri yang tidak 

dinafkahi dapat menggantungkan hidup dari 

hasil bordir. 

 Ketidak tergantungan istri siri terhadap 

nafkah suami menjadi bukti bahwa pernikahan 

siri bisa memacu perempuan memasuki dunia 

kerja ataupun menjadi perempuan mandiri 

sukses dalam usaha kecil bordir. Sehingga 

dalam beberapa kasus tidak jarang para suami 

siri enggan meninggalkan istri siri dan ide istbat 

datang dari pihak laki-laki setelah melihat istri 

sirinya sukses dan mandiri menjalankan 

usahanya. 

 

KESIMPULAN 

 

Ketidaksetaraan gender yang dialami dari 

pernikahan siri yang terjadi karena perlakuan 

dari laki-laki yang semena-mena dengan 

memberikan sebuah mesin bordir dengan 

harapan tanpa adanya tanggung jawab 

menafkahi menjadi sebuah pemicu kemandirian 

perempuan. Dengan perlakuan tersebut 

menimbulkan semangat bagi istri siri untuk 

bekerja dan menjadi perempuan mandiri.  

Bermunculannya industri bordir dari 

perempuan mandiri menjadikan penghargaan 

dari suami dan mayarakat lainnya sehingga dari 

ketidaksetaraan muncul kesetaraan gender. 
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MUTU ORGANOLEPTIK MIE KELOR INSTAN 
 

Titi Mutiara Kiranawati; Nunung Nurjanah; Lismi Animatul Chisbiyah 

Jurusan Teknologi Industri 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 

 
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan MIKEL (Mi 

Kelor) yang dapat diterima oleh masyarakat, khususnya ibu-ibu menyusui. 

Teknik pengumpulan data untuk mengukur tingkat kesukaan panelis 

menggunakan instrumen berupa angket yang diisi oleh panelis, meliputi data 

kesukaan terhadap rasa, aroma, dan warna. Penilaian pada uji kesukaan 

menggunakan skala rating hedonik. Data diambil di daerah Dukuh Sumber 

Ayu Desa Pamotan Kelurahan Dampit sebanyak 60 panelis (ibu menyusui).  

Jumlah ini diambil berdasarkan metode pengambilan sampel purposive. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam untuk 

menggambarkan perbedaan tingkat kesukaan terhadap aroma, rasa dan warna 

MIKEL. 

 

Kata Kunci: Moringa oleifera, mi instan, tingkat kesukaan 

 

PENDAHULUAN 

 

Pemenuhan kebutuhan gizi bayi 0-6 bulan 

mutlak diperoleh melalui Air Susu Ibu (ASI). 

Hal ini didasarkan bahwa gizi kurang pada usia 

kurang dari 2 tahun akan berdampak terhadap 

gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan 

otak, kecerdasan, dan produktivitas; dimana 

dampak ini sebagian besar tidak dapat 

diperbaiki (irreversible). Melihat pentingnya 

ASI, pemerintah mengkampanyekan pentingnya 

menyusui oleh Ibu. Kenyataan menunjukkan 

tidak semua ibu yang baru melahirkan dapat 

menyusui bayi dengan lancar, sehingga 

mendorong digunakannya obat yang berasal 

dari zat kimia maupun tradisional yang mampu 

memperlancar ASI (Mutiara et al., 2013 (b)). 

Secara teoritis, senyawa-senyawa yang 

mempunyai efek laktagogum diantaranya 

adalah fitosterol (Nurmalasari, 2008). 

Kemampuan fitosterol menyuburkan air susu 

berhubungan dengan peranannya dalam refleks 

prolaktin, yaitu refleks yang merangsang alveoli 

untuk memproduksi susu (Mutiara et al., 

2013(b)). 

Fitosterol merupakan sterol yang terdapat di 

dalam tanaman dan mempunyai struktur yang 

mirip dengan kolesterol (Silalahi, 2006). 

Fitosterol merupakan sterol tanaman yng 

digunakan sebagai bahan pembentuk hormon 

pertumbuhan dan reproduksi.  Struktur dan cara 

kerjanya memiliki kemiripan dengan kolesterol 

(sterol mamalia).  Tampaknya kerja kolesterol 

ditiru oleh senyawa fitsterol tersebut sebagai 

cholesterol like apabila fitosterol berada dalam 

tubuh mamalia (www.cyberlipid.org, 2010). 

Daun kelor merupakan bahan makanan yang 

mengandung fitosterol, dengan kadar Β-

Sitosterol 3644,44 µg/g, Kampesterol 1261,27  

µg/g dan Stigmasterol 8363,91µg/g (Mutiara, 

2011). Selain itu, daun kelor merupakan bahan 

makanan yang mengandung protein, β-karoten, 

serta asam amino yang lengkap, yang 

dibutuhkan untuk pembentukan ASI (Mutiara, 

et al, 2012, 2013 (a)).  Melihat potensi tersebut,  

daun kelor merupakan bahan makanan yang 

memiliki peluang untuk dikembangkan lebih 

jauh sebagai bahan makanan bagi ibu menyusui.  

Namun, daun kelor merupakan bahan makanan 

sayuran yang mudah rusak, memiliki aroma 

yang kurang disukai serta berdasarkan survei 

pendahuluan dan pengamatan yang dilakukan 

penulis pada bulan Agustus 2009 di beberapa 

kecamatan di Kabupaten Malang, terungkap 

bahwa daun kelor lebih banyak dimanfaatkan 

untuk memandikan jenazah, meluruhkan 

“ajimat” dan sebagai pakan ternak.  Hal tersebut 

berdampak pada “tabu” dan pandangan inferior 

untuk memanfaatkan daun kelor. Hal ini diduga 

karena  di Indonesia, khususnya di Malang 

kurang informasi tentang khasiat daun kelor 

sebagai pelancar ASI, sulitnya buku referensi 

lokal yang membahas secara khusus mengenai 

tanaman kelor dan kegunaannya, tanaman Kelor 

http://www.cyberlipid.org/
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sangat jarang dibahas dalam forum-forum 

ilmiah maupun media masa, terbatasnya model 

kuliner yang memanfaatkan daun kelor. Selain 

itu, faktor sosiobudaya sangat mempengaruhi 

konsumsi daun Kelor.  

Memanfaatkan daun kelor menjadi tepung 

merupakaan solusi untuk  memperpanjang daya 

disimpan dan agar dapat lebih 

menganekaragamkan produk. Salah satu produk 

yang dapat disubstitusi dengan tepung daun 

kelor adalah mi instan. Mi instan merupakan 

salah satu makanan siap saji yang telah 

dikonsumsi luas di Indonesia. Mi instan 

merupakan produk yang dapat dijadikan bahan 

makanan dengan penambahan tepung kelor 

dalam formulanya. Pemanfaatan tepung daun 

kelor dalam pembuatan mi instan dapat 

membantu meningkatkan produktivitas ASI 

bagi masyarakat luas dan mendorong usaha 

diversifikasi pangan masyarakat 

Memanfaatkan tepung daun kelor dalam 

formula MIKEL (Mi KELor), menghadapi 

permasalahan berupa perubahan yang terjadi 

saat proses pengolahan hingga siap saji. 

Permasalahan lain yang timbul, seberapa 

banyak tepung daun kelor dapat ditambahkan 

pada formula MIKEL, sehingga MIKEL dapat 

diterima oleh masyarakat sebagai bahan 

makanan peningkat produktifitas ASI.  

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti 

mencoba melakukan penelitian pemanfaatan 

tepung daun kelor menjadi mi instan.  Maka 

dari itu diharapkan dari hasil penelitian 

diperoleh mi instan yang tidak hanya kaya akan 

gizi dan serat tetapi juga dapat meningkatkan 

produktivitas ASI dan harganya terjangkau oleh 

masyarakat untuk memenuhi nilai gizi 

tambahan. Hal ini menjadikan mi menjadi 

bahan pangan yang baik karena mengandung 

nilai gizi yang tinggi, serta alami dan mudah 

dalam penyajian untuk dikonsumsi. Dengan 

adanya manfaat lain (Pangan fungsional) pada 

mi ini membuat mi ini memiliki suatu 

keistimewaan atau keunggulan dibanding mi-mi 

instan yang beredar di pasaran selama ini. 

 

MATERIAL DAN METODE PENELITIAN 

 

Teknik pengumpulan data untuk mengukur 

tingkat kesukaan panelis 

Instrumen berupa angket yang diisi oleh 

panelis, meliputi data kesukaan terhadap rasa, 

aroma, dan warna. Penilaian pada uji kesukaan 

menggunakan skala rating hedonik (Sukarto dan 

Hubeis, 2000). Data diambil di daerah Dukuh 

Sumber Ayu Desa Pamotan Kelurahan Dampit 

sebanyak 60 panelis (ibu menyusui).  Jumlah ini 

diambil berdasarkan metode pengambilan 

sampel purposive.  Kriteria penilaian dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Uji Hedonik 
Warna Aroma Tekstur Rasa Skor 

Suka Suka Suka Suka  >4-5 

Agak suka Agak suka Agak suka Agak suka >3-4 

Biasa saja Biasa saja Biasa saja Biasa saja >2-3 

Agak tidak suka Agak tidak suka Agak tidak suka Agak tidak suka >1-2 

Tidak suka Tidak suka Tidak suka Tidak suka 0-1 

 

Sample yang diberikan kepada panelis adalah 

MIKEL dengan teknik pengolahan rebus dan 

tumis. Instrumen yang digunakan berupa format 

penilaian terhadap MIKEL dan panelis 

merespon secara subjektif sesuai dengan 

penilaian dari masing-masing panelis. Format 

penilaian dilakukan dengan memberi tanda 

check list (√) pada jawaban yang sesuai. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan Analisis Sidik Ragam untuk 

menggambarkan perbedaan tingkat kesukaan 

terhadap aroma, rasa dan warna MIKEL. 

Apabila dari analisis sidik ragam terdapat 

perbedaan nyata (Fhitung>Ftabel) maka analisis 

tersebut dilanjutkan dengan Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT). Tujuan DMRT adalah 

untuk mengetahui perbedaan pada masing-

masing formulasi.   

 

HASIL PENELITIAN 

 

Penerimaan (hedonik) Warna 

Gambar rerata skor hasil uji hedonik 

terhadap warna mi instan tanpa penambahan 
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tepung daun kelor dan mi kelor instan formulasi 

tepung daun kelor sebanyak 2.1 g, 4.2 g dan 8.4 

g yang diolah dengan teknik sauteing dan 

boiling dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1.  Grafik Skor Nilai Uji Hedonik Warna 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui 

bahwa warna mi kelor instan dengan 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 4,2 g 

yang diolah dengan teknik boiling cenderung 

lebih disukai dengan rerata nilai 4,03 (suka). 

Skor terendah didapatkan dari mi kelor instan 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 2,1 g 

yang diolah dengan teknik sauteing yaitu 3,68 

(agak suka). 

Hasil analisis Anova uji hedonik warna mi 

instan tanpa penambahan tepung daun kelor dan 

mi kelor instan formulasi tepung daun kelor 

sebanyak 2.1 g, 4.2 g dan 8.4 g yang diolah 

dengan teknik sauteing dan boiling. Nilai 

signifikansi 0,607> 0,05 sehingga dapat 

diartikan  tidak terdapat perbedaan yang nyata 

antara uji hedonik warna mi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor dan mi kelor 

instan formulasi tepung daun kelor sebanyak 

2.1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang diolah dengan teknik 

sauteing maupun boiling. 

 

Uji Penerimaan (Hedonik) Aroma 

Gambar rerata skor hasil uji hedonik 

terhadap aroma mi instan tanpa penambahan 

tepung daun kelor dan mi kelor instan formulasi 

tepung daun kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 

g yang diolah dengan teknik sauteing dan 

boiling dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
 

 
 

Gambar 2. Grafik Skor Nilai Uji Hedonik Aroma 

 

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa 

aroma mi instan tanpa penambahan tepung daun 

kelor dan mi kelor instan formulasi tepung daun 

kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang 
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diolah dengan teknik boiling cenderung lebih 

disukai dibandingkan dengan aroma mi instan 

tanpa penambahan tepung daun kelor dan mi 

kelor instan formulasi tepung daun kelor 

sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang diolah 

dengan teknik sauteing. Skor tertinggi 

didapatkan dari mi kelor instan penambahan 

tepung daun kelor sebanyak 2,1 g yang diolah 

dengan teknik boiling yaitu 4,07 (agak suka) 

sedangkan skor terendah didapatkan dari mi 

kelor instan penambahan tepung daun kelor 

sebanyak 8,4 g yang diolah dengan teknik 

sauteing yaitu 3,45 (biasa saja). 

Data yang diperoleh dari uji hedonik 

aromami instan tanpa penambahan tepung daun 

kelor dan mi kelor instan formulasi tepung daun 

kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang 

diolah dengan teknik sauteing dan boiling 

selanjutnya dianalisis menggunakan Anova. 

Hasil analisis Anova uji hedonik aroma mi 

instan tanpa penambahan tepung daun kelor dan 

mi kelor instan formulasi tepung daun kelor 

sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang diolah 

dengan teknik sauteing dan boiling. Nilai 

signifikansi 0,002< 0,05 sehingga dapat 

diartikan terdapat perbedaan yang nyata antara 

uji hedonik aroma mi instan tanpa penambahan 

tepung daun kelor dan mi kelor instan formulasi 

tepung daun kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 

g yang diolah menggunakan teknik sauteing 

dan boiling.Berikutnya dilakukan uji lanjut 

DMRT (Duncan Multiple Range). Hasil uji 

DMRT (Duncan Multiple Range) selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 2. Hasil DMRT (Duncan Multiple Range Test) Uji Hedonik Aroma 

No. Perlakuan DMRT 

1 Penambahan 8,4 g tepung daun kelor (pengolahan tumis) 3,45
a
 

2 Penambahan 4,2 g tepung daun kelor (pengolahan tumis) 3.48
a
 

3 Penambahan 8,4 g tepung daun kelor (pengolahan rebus) 3.58
a
 

4 Penambahan 0 g tepung daun kelor (pengolahan tumis) 3.75
ab

 

5 Penambahan 2,1 g tepung daun kelor (pengolahan tumis) 3.77
ab

 

6 Penambahan 0 g tepung daun kelor (pengolahan rebus) 4.02
b
 

7 Penambahan 4,2 g tepung daun kelor (pengolahan rebus) 4.03
b
 

8 Penambahan 2,1 g tepung daun kelor (pengolahan rebus) 4.07
b
 

Keterangan: 

Huruf yang berbeda menunjukkan bahwa antara perlakuan berbeda 

 

 

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis DMRTuji 

hedonik aroma mi instan tanpa penambahan 

tepung daun kelor dan mi kelor instan formulasi 

tepung daun kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 

g yang diolah dengan teknik sauteing dan 

boiling.  

Berdasarkan hasil analisis DMRT uji hedonik 

aroma, diketahui bahwa tingkat kesukaan 

terhadap aroma mi kelor instan penambahan 

tepung daun kelor sebanyak 8,4 g yang diolah 

dengan teknik sautéing tidak berbeda nyata 

dibandingkanmi kelor instan penambahan 

tepung daun kelor sebanyak 8,4 g yang diolah 

dengan teknik boiling. Tidak berbeda nyata juga 

dengan mi kelor instan penambahan tepung 

daun kelor sebanyak 4,2 g, mi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor dan mi kelor 

instan penambahan tepung daun kelor sebanyak 

2,1 g yang diolah dengan teknik sauteing. 

Namun berbeda nyata dengan mi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor, mi kelor instan 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 4,2 g, 

dan mi kelor instan penambahan tepung daun 

kelor sebanyak 2,1 g yang diolah dengan teknik 

boiling. 

Tingkat kesukaan terhadap aroma mi kelor 

instan penambahan tepung daun kelor sebanyak 

4,2 g yang diolah dengan teknik sauteing tidak 

berbeda nyata dibandingkan mi kelor instan 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 8,4 g 

yang diolah dengan teknik boiling. Tidak 

berbeda juga denganmi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor dan mi kelor 

instan penambahan tepung daun kelor sebanyak 

2,1 g yang diolah dengan teknik sauteing. 

Namun berbeda nyata dengan mi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor, mi kelor instan 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 4,2 g 

dan mi kelor instan penambahan tepung daun 
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kelor sebanyak 2,1 g yang diolah dengan teknik 

boiling. 

Tingkat kesukaan terhadap aroma mi kelor 

instan penambahan tepung daun kelor sebanyak 

8,4 g yang diolah dengan teknik boiling tidak 

berbeda nyata dibandingkan mi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor dan mi kelor 

instan penambahan tepung daun kelor sebanyak 

2,1 g yang diolah dengan teknik sauteing. 

Namun berbeda nyata dengan mi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor, mi kelor instan 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 4,2 g 

dan mi kelor instan penambahan tepung daun 

kelor sebanyak 2,1 g yang diolah dengan teknik 

boiling. 

Tingkat kesukaan terhadap aroma mi instan 

tanpa penambahan tepung daun kelor yang 

diolah dengan teknik sauteing tidak berbeda 

nyata dibandingkan mi kelor instan 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 2,1 g 

yang diolah dengan teknik sauteing. Tidak 

berbeda nyata juga denganmi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor, mi kelor instan 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 4,2 g 

dan mi kelor instan penambahan tepung daun 

kelor sebanyak 2,1 g yang diolah dengan teknik 

boiling. 

Tingkat kesukaan terhadap aroma mi kelor 

instan penambahan tepung daun kelor sebanyak 

2,1 g yang diolah dengan teknik sauteing tidak 

berbeda nyata dibandingkan mi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor.Aroma mi kelor 

instan penambahan tepung daun kelor sebanyak 

2,1 g yang diolah dengan teknik sauteingtidak 

berbeda dengan mi kelor instan penambahan 

tepung daun kelor sebanyak 4,2 g dan mi kelor 

instan penambahan tepung daun kelor sebanyak 

2,1 g yang diolah dengan teknik boiling.  

Tingkat kesukaan terhadap aroma mi instan 

tanpa penambahan tepung daun kelor yang 

diolah dengan teknik boiling tidak berbeda 

nyata dibandingkan mi kelor instan 

penambahan tepung daun kelor sebanyak 4,2 g 

dan mi kelor instan penambahan tepung daun 

kelor sebanyak 2,1 g yang diolah dengan teknik 

boiling. Tingkat kesukaan terhadap aroma mi 

kelor instan penambahan tepung daun kelor 

sebanyak 4,2 g yang diolah dengan teknik 

boiling tidak berbeda nyata dibandingkan mi 

kelor instan penambahan tepung daun kelor 

sebanyak 2,1 g yang diolah dengan teknik 

boiling. 

 

Uji Penerimaan (Hedonik) Tekstur 

Gambar Skorhasil uji hedonik terhadap 

teksturmi instan tanpa penambahan tepung daun 

kelor dan mi kelor instan formulasi tepung daun 

kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang 

diolah dengan teknik sauteing dan boilingdapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Grafik Skor Nilai Uji Hedonik Tekstur 

  

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui 

bahwa tekstur mi instan tanpa penambahan 

tepung daun kelor dan mi kelor instan formulasi 

tepung daun kelor sebanyak 2,1g, 4,2 g dan 8,4 

g yang diolah dengan teknik boiling cenderung 

lebih disukai dibandingkan dengan tekstur mi 

instan tanpa penambahan tepung daun kelor dan 

mi kelor instan formulasi tepung daun kelor 

sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang diolah 

dengan teknik sauteing. Skor tertinggi 

didapatkan dari mi kelor instan penambahan 

tepung daun kelor sebanyak 4,2 g yang diolah 
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dengan teknik boiling yaitu 4,17 (agak suka) 

sedangkan skor terendah didapatkan dari mi 

kelor instan penambahan tepung daun kelor 

sebanyak 8,4 g yang diolah dengan teknik 

sauteing yaitu 3,77 (biasa saja). 

Data yang di peroleh dari uji hedonik tekstur 

mi instan tanpa penambahan tepung daun kelor 

dan mi kelor instan formulasi tepung daun kelor 

sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang diolah 

dengan teknik sauteing dan boiling selanjutnya 

dianalisis menggunakan Anova. 

 

Tabel 3.  Hasil Analisis Anova Uji Hedonik Tekstur 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Skor     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Model 7513.267
a
 126 59.629 98.302 .000 

Panelis 79.733 118 .676 1.114 .227 

Sample 1.767 6 .294 .485 .819 

Error 214.733 354 .607   

Total 7728.000 480    

 
 

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis Anova 

uji hedonik tekstur mi instan tanpa penambahan 

tepung daun kelor dan mi kelor instan formulasi 

tepung daun kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 

g yang diolah menggunakan teknik pengolahan 

sauteing dan boiling. Nilai signifikansi 0,819> 

0,05 sehingga dapat diartikan  tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara uji hedonik 

teksturmi instan tanpa penambahan tepung daun 

kelor dan mi kelor instan formulasi tepung daun 

kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g sautéing 

maupun boiling. 

 

Uji Penerimaan (Hedonik) Rasa 

Gambar skor hasil uji hedonik terhadap 

rasami instan tanpa penambahan tepung daun 

kelor dan mi kelor instan formulasi tepung daun 

kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang 

diolah dengan teknik sauteing dan boiling dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Grafik Skor Nilai Uji Hedonik Rasa 
 

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa 

rasa mi instan tanpa penambahan tepung daun 

kelor yang diolah dengan teknik sauteing lebih 

disukai dibandingkan rasa mi instan tanpa 

penambahan tepung daun kelor yang diolah 

dengan teknik boiling. Mi kelor instan 

formulasi tepung daun kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 

g dan 8,4 g yang diolah dengan teknik boiling 

cenderung lebih disukai dibandingkan dengan 

rasa mi kelor instan formulasi tepung daun 
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kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang 

diolah dengan teknik sauteing. Skor tertinggi 

didapatkan dari mi kelor instan penambahan 

tepung daun kelor sebanyak 4,2 g yang diolah 

dengan teknik boiling yaitu 4,08 (agak suka) 

sedangkan skor terendah didapatkan dari mi 

kelor instan tanpa penambahan tepung daun 

kelor yang diolah dengan teknik boiling yaitu 

3,78 (biasa saja). 

Data yang di peroleh dari uji hedonik rasa mi 

instan tanpa penambahan tepung daun kelor dan 

mi kelor instan formulasi tepung daun kelor 

sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang diolah 

dengan teknik sauteing dan boilingselanjutnya 

dianalisis menggunakan Anova. 

 

Tabel 4.   Hasil Analisis Anova Uji Hedonik Rasa 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Skor     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Model 7505.096
a
 126 59.564 90.924 .000 

Panelis 82.379 118 .698 1.066 .326 

Sample 3.846 6 .641 .978 .440 

Error 231.904 354 .655   

Total 7737.000 480    

 

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis Anova 

uji hedonik rasami instan tanpa penambahan 

tepung daun kelor dan mi kelor instan formulasi 

tepung daun kelor sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 

g yang diolah dengan teknik sauteing dan 

boiling. Nilai signifikansi 0,440> 0,05 sehingga 

dapat diartikan  tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara uji hedonik rasa mi instan 

tanpa penambahan tepung daun kelor dan mi 

kelor instan formulasi tepung daun kelor 

sebanyak 2,1 g, 4,2 g dan 8,4 g yang diolah 

dengan teknik sauteing maupun boiling. 

 

KESIMPULAN 

 

Penambahan tepung daun kelor yang berbeda 

pada formula mie instan berpengaruh berbeda 

pula terhadap tingkat kesukaan panelis. 
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TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TUPPERWARE  
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Abstrak: Pada dasarnya tujuan suatu bisnis adalah menciptakan para pelanggan 

yang terpuaskan melalui penjualan produk yang dihasilkan dengan mempertahankan, 

meningkatkan, berinovasi terbaik, menjaga kualitas dan kuantitas produk sesuai 

dengan permintaan konsumen. Personal selling merupakan usaha untuk 

menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai 

keberadaan produk di pasar. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

eksplanatory dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, populasi 

dalam penelitian ini adalah 1000 keluarga pada perumahan maharaja Sawangan 

Depok. dengan pengambilan menggunakan cluster random sampling. Penelitian ini 

menggunakan instrumen yang berupa angket dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan personal selling mempengaruhi keputusan pembelian tupperwae pada 

komplek perumahan maharaja Sawangan Depok. 

 

Kata kunci: personal selling, keputusan pembelian, tupperware 

 

PENDAHULUAN 

 

Setiap perusahaan yang bergerak dalam 

dunia bisnis pasti menginginkan kesuksesan 

dalam usahanya. Pada dasarnya tujuan suatu 

bisnis adalah menciptakan para pelanggan yang 

terpuaskan melalui penjualan produk yang 

dihasilkan dengan mempertahankan, me-

ningkatkan, berinovasi terbaik, menjaga 

kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan 

permintaan konsumen. Walaupun demikian 

perusahaan tidak cukup hanya dengan 

memproduksi barang dan atau jasa yang 

berkualitas sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen, tetapi perusahaan juga 

harus mengkomunikasikan barang dan jasa agar 

diketahui masyarakat sehingga mereka sadar 

akan keberadaan produk tersebut. 

Komunikasi pemasaran merupakan usaha 

untuk menyampaikan pesan kepada publik 

terutama konsumen sasaran mengenai 

keberadaan produk di pasar. Konsep yang 

secara umum sering digunakan untuk 

menyampaikan pesan adalah apa yang disebut 

sebagai bauran promosi. Disebut bauran 

promosi karena biasanya sering menggunakan 

berbagai jenis promosi secara simultan dan 

terintegrasi dalam suatu rencana promosi 

produk. Terdapat 5 jenis promosi yang biasa 

disebut bauran promosi yaitu iklan 

(advertising), penjualan tatap muka (personal 

selling), promosi penjualan (sales promotion), 

hubungan masyarakat dan publisitas (publicity 

and public relation) serta pemasaran langsung 

(direct marketing). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh personal selling terhadap keputusan 

pembelian tupperware pada komplek 

perumahan maharaja Sawangan Depok. Kotler 

dan Amstrong (2001:112) mengatakan bahwa 

personal selling adalah presentasi pribadi oleh 

para wiraniaga (tenaga penjual) perusahaan 

dalam rangka mensukseskan penjualan dan 

membangun hubungan dengan pelanggan. 

Tjiptono (2000:224) juga berpendapat bahwa 

personal selling merupakan komunikasi 

langsung (tatap muka) antara penjual dan calon 

pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggan dan membentuk 

pemahaman pelanggan terhadap suatu produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba 

membelinya. Karena itu sistem kerjanya lebih 

fleksibel bila dibandingkan dengan media 

lainnya. 

Boyd Walker (1997:123) mendefinisikan 

pengambilan keputusan pembelian sebagai 

sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada 

kegiatan manusia membeli suatu produk guna 
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memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 

Sedangkan hubungan personal selling dengan 

keputusan pembelian seperti yang dipaparkan 

oleh Swastha dan Irawan (2000:352) 

mengatakan bahwa ”dalam personal selling 

terjadi interaksi secara langsung saling bertatap 

muka. Komunikasi yang dilakukan kedua belah 

pihak bersifat individual dan dua arah sehingga 

dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai 

umpan balik tentang kebutuhan dan keinginan 

pembeli”. Adanya interaksi langsung ini dapat 

dipakai oleh penjual untuk membujuk dan 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian sehingga terjadi transaksi 

penjualan. 

 

 

 

 

METODE  

 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

eksplanatory dengan menggunakan teknik 

analisis regresi linear berganda, dalam 

penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu: 

(1) variabel bebas yang terdiri dari: pendekatan  

(X1), presentasi (X2), menangani keberatan 

(X3), menutup penjualan (X4) dan variabel 

terikat keputusan pembelian konsumen (Y). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

seluruh kepala keluarga yang ada di perumahan 

sawangan depok yang terdiri dari 18 Blok mulai 

blok A sampai blok R sebanyak 1012 kepala 

keluarga, sampel yang diambil sebanyak 80 ibu 

rumah tangga dengan pengambilan 

menggunakan cluster random sampling. 

Penelitian ini menggunakan instrumen yang 

berupa angket dan wawancara.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Hubungan Antar Variabel Penelitian 

(Sumber: Diolah Peneliti, 2015) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

mayoritas ibu rumah tangga merespon setuju 

terhadap personal selling dan memiliki minat 

yang tinggi untuk memutuskan membeli 

tupperware dengan nilai R Square (0,607) dan 

signifikansi F (0,000). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Assauri (2004:278) ”dengan personal 

selling terdapat pengaruh secara langsung yang 

timbul dalam pertemuan tatap muka antara 

penjual dan pembeli, dimana terdapat 

pengkomunikasian fakta yang diperlukan untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian atau 

menggunakan faktor psikologis dalam rangka 

membujuk dan memberikan keberanian pada 

waktu pembuatan keputusan pembelian dengan 

tujuan agar terjadi transaksi penjualan”. 
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Tabel  1 Hasil Analisa Pengaruh personal selling (X) Terhadap keputusan pembelian (Y) 

Variabel  Unstandardized 

Coefficients B 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t hitung t tabel  Sig.  Ket.  

Konstanta -2,576 - -1,447 1,980 0,152 Tidak sig-

nifikan 

X1/pendekatan 0,201 0,202 2,669 1,980 0,009 Signifikan 

X2/presentasi 0,536 0,464 5,742 1,980 0,000 Signifikan 

X3/menangani 

keberatan 

0,174 0,220 2,808 1,980 0,006 Signifikan  

X4/menutup 

penjualan 

0,334 0,252 3,270 1,980 0,002 Signifikan 

Variabel Terikat 

Y/keputusan pembelian 

Pe1 = 
2

11 1 Rpe   = 607,01 = 0,627 

Model Summary 

R R Square (R
2
) Adjusted R Square F Sig. F 

0,779 0,607 0,586 28,985 0,000 

 

Keputusan pembelian (Y) = -2,576+0,201X1+0,536X2+0,174X3+0,334X4 

Atau bila mana dibakukan menjadi: 

Y = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e1  

Y = 0,201X1 + 0,464X2 + 0,220X3 + 0,252X4 + 0,627 

 

Berdasarkan hasil model summary pada tabel 

di atas diketahui bahwa pada personal selling 

dapat mempengaruhi 60,7 % keputusan 

pembelian, dimana sisanya 39,3 % lainnya 

keputusan pembelian tupperware dipengaruhi 

oleh variabel dan faktor lain diluar model ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil pembahasan sebelumnya dapat di-

tarik suatu kesimpulan antara lain sebagai beri-

kut: (1) Mayoritas ibu rumah tangga merespon 

setuju terhadap personal selling dan memiliki 

minat yang tinggi untuk memutuskan membeli 

tupperware; (2) Terdapat pengaruh personal 

selling terhadap keputusan pembelian 

tupperware; (3) variabel yang paling 

berpengaruh terhadap proses keputusan 

pembelian tupperware adalah variabel 

presentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, maka saran yang dapat peneliti 

berikan adalah sebagai berikut: (1) Produsen 

harus memperhatikan ibu rumah tangga yang 

dijadikan personal selling yang akan 

memaparkan keunggulan produk tupperware 

karena berdasarkan hasil penelitian karena 

kedekatan emosional dan presentasi yang 

mengena di hati yang membuat calon konsumen 

membeli produk tupperware  (2) Konsumen 

agar lebih selektif dalam memilih produk, 

dengan adanya berbagai pemaparan yang 

menarik serta menampilkan sisi terbaik suatu 

produk. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan teknologi 

bersumberdaya lokal hasil pengembangan desain kincir air kaki angsa 

didasarkan pada pengkajian ilmiah dan kelayakan teknis dalam rangka 

menunjang peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia khususnya di kawasan 

pedesaan. Target khusus yang ingin dicapai pada akhir penelitian adalah 

didapatkan desain kincir air kaki angsa Next-G sesuai dengan karakteristik 

free water flowdi kawasan pedesaan. Dalam rangka mencapai tujuan dan 

target tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan pengembangan desain 

sudu kincir air kaki angsa Next-G, dengan metode simulasi menggunakan 

software Analysis Systemuntuk memvariasikan lebar sudu kincir sebagai 

berikut:(1) 600 mm;(2) 700 mm; (3) 800 mm;dan (4) 900 mm. Proses 

simulasiyang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: preprocessing, 

solving/solution, postprocessing. Hasil pengembangan dari desain sudu kincir 

air kaki angsa Next-G adalah sebagai berikut: (1) nilai moments pressure 

meningkat untuk lebar sudu kincir air berturut-turut 600, 700, 800 mm; (2) 

nilai moments pressure menurun untuk lebar sudu kincir air 900 mm; (3) 

didapatkan moments pressure optimal adalah pada lebar sudu kincir air 800 

mm. 

 

Keywords: energi air, pedesaan,sudu, kincir air kaki angsa. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada saat ini kebutuhan energi listrik 

Indonesia belum tercukupi secara merata, 

terlebih masyarakat pedesaan dan kawasan 

tertinggal yang sulit dijangkau oleh jaringan 

listrik karena faktor geografis dan ketersediaan 

sumber daya alamnya. Dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan energi listrik tersebut, 

pemerintah berupaya mencari energi alternatif 

selain BBM antara lain dari gas alam, batu bara, 

dan tenaga nuklir, akan tetapi untuk 

memperoleh energi alternatif ini harus 

dikeluarkan biaya yang besar dan juga harus 

menggunakan teknologi tinggi (high 

technology).  

Usaha lain terhadap diversifikasi energi 

dilakukan dengan cara memanfaatkan energi 

non-konvensional seperti energi surya, angin, 

air, biomassa, dan lain-lain melalui 

pengembangan teknologi tepat guna. Menurut 

Abdullah (1990), suatu kecenderungan  

menunjukkan bahwa minyak dan gas akan 

terkuras habis,  oleh karena  itu  perlu  energi 

pengganti (energi alternatif) khususnya yang 

bersifat terbarukan (renewable). Dalam hal ini 

diperlukan pula  metode pemilihan  yang  

paling baik ditinjau dari segi teknologi, sosial 

maupun ekonomi.  

Dalam rangka mencari bentuk-bentuk 

sumber energi yang bersih dan terbarukan 

tersebut, kembali energi air mendapat perhatian 

yang besar. Air   merupakan suatu energi 

terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai  

sumber  energi untuk keperluan hidup manusia. 

Indonesia pada dasarnya memiliki  potensi air 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber  

tenaga. 

Potensi air di berbagai kawasan di Indonesia, 

cukup memadai dan memungkinkan sekali 

untuk dikembangkan. Di samping ketersediaan 

energi air yang berkelanjutan, potensi energi air 

sangat sesuai untuk membangkitkan sumber 

listrik di pedesaan dan dapat juga berfungsi 
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sebagai penggerak mesin-mesin pertanian, 

karena keberadaannya yang mudah untuk 

diperoleh di mana-mana. Berkaitan dengan hal 

ini Indonesia juga memiliki potensi energi air 

yang baik untuk dikembangkan, namun 

problem yang masih belum terselesaikan secara 

tuntas adalah bagaimana pola pemanfaatan 

energi tersebut dalam bentuk yang lebih 

sederhana dan dapat dinikmati oleh semua 

lapisan masyarakat yang membutuhkannya.  

Problem inilah yang nampaknyaperlu 

ditindaklanjuti melalui suatu penelitian  

Pemanfaatan Energi Air Pedesaan Melalui 

Pengembangan Desain Sudu Kincir Air Kaki 

Angsa Next-G,sebagai bentuk temuan baru 

dalam membangkitkan energi terbarukan 

sekaligus sebagai suplai energi untuk suatu 

tujuan tertentu yang bermanfaat bagi 

masyarakat. Sambil melakukan efisiensi melalui 

program budaya hemat listrik secara nasional, 

maka alternatif lain yang kiranya dapat menjadi 

solusi dalam menjawab sumber energi di masa 

depan adalah dengan melaksanakan aktifitas 

penelitian secara intensif guna menemukan 

energi alternatif yang terbarukan (renewable) 

dan tepat guna (appropriate). 

Kincir air kaki angsa belum secara luas 

dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik karena 

beberapa kendala: (1) Secara mekanis, 

kelemahan kincir air kaki angsa adalah bagian 

sudu yang tidak tercelup air mengalami 

benturan pada saat menutup. Benturan tersebut 

mengakibatkan terjadinya getaran yang 

menyebabkan komponen-komponennya 

menjadi cepat rusak.(2) Secara teoritis belum 

dilakukan pengkajian ilmiah yang memadai 

terhadap kincir air kaki angsa, sehingga belum 

diketahui efisiensi dan keandalan konstruksinya 

secara tepat guna. (3) Belum dirancang 

mekanisme alih teknologi yang tepat supaya 

kincir air kaki angsa bisa diterima dan 

bermanfaat bagi masyarakat.(4) Belum adanya 

struktur industri yang terlembaga untuk 

menjamin keberlangsungan proses 

industrialisasi. (5) Belum ada pilot project 

pembangkit listrik kincir air kaki angsa sebagai 

sarana rujukanstake-holders.Oleh karena itu, 

upaya pengembangan desain kincir kaki angsa 

perlu terus dilakukan dalam rangka mencari 

desain yang paling efisien dan andal. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 

pengkajian ilmiah kincir air kaki angsa generasi 

sebelumnyadan mengembangkan desain sudu 

kincir air kaki angsa Next-G. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pemanfaatan kincir air kaki angsa Next-G 

dapat menaikkan efisiensi daya, terutama 

berdampak pada peningkatan kualitas hidup 

masyarakat pedesaan dalam pemanfaatan 

sumberdaya listrik untuk keperluan produksi 

dan pertanian serta mendukung roda 

perekonomian pedesaan. Ditinjau dari sisi iptek, 

kincir air ini dapat dikembangkan lagi 

konstruksinya sesuai kebutuhan daya yang 

diperlukan dan potensi airnya. Untuk itu kincir 

air yang dihasilkan dapat dimanfaatkan pada 

berbagai daerah yang energi airnya potensial. 

Lokasi kegiatan penelitian adalah:Pusat 

Penelitian Teknologi dan Industri Lembaga 

Penelitian Universitas Negeri Malang, 

Laboratorium Manufaktur Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 

bekerjasama dengan Studio Perancangan 

Rekayasa Sistem Universitas Brawijaya. 

Pengembangan desain kincir air kaki angsa 

Next-G dilakukan dengan simulasi 

menggunakan perangkat lunak Computational 

Fluid Dynamics (CFD).Hasil ini digunakan 

sebagai dasar pembuatan model kincir air kaki 

angsa Next-G. CFD memprediksi aliran 

berdasarkan persamaan-persamaan diferensial 

parsial yang mempresentasikan hukum-hukum 

konservasi massa, momentum dan energi. 

Untuk mendapatkan hasil desain yang 

optimal dilakukan perbaikan konstruksi dan 

simulasi dengan software Analysis 

System(Ansys). Tahapan pengembangan desain 

dengan software Ansys:  

a. Pre-Processing: merupakan langkah 

pertama dalam membangun dan 

menganalisis sebuah model CFD. Teknisnya 

adalah membuat model dalam paket CAD, 

membuat mesh yang sesuai, kemudian 

menerapkan kondisi batas dan sifat-sifat 

fluidanya.  

b. Processing/Solving:solvers (program inti 

pencari solusi) CFD menghitung kondisi-

kondisi yang diterapkan pada saat 

preprocessing. 

c. Post-Processing:merupakan langkah 

terakhir dalam analisis CFD. Hal yang 
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dilakukan pada langkah ini adalah 

mengorganisasi dan menginterpretasi data 

hasil simulasi CFD yang bisa berupa 

gambar, kurva, atau animasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Beberapa penelitian pendahuluan yang 

dipelajari sebagai kajian teoritik adalah studi 

tentang potensi energi air dan pembangkit 

listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang 

dilakukan oleh Agus  Indarto, dkk.(2013), Andi 

Ade Larasakti, dkk. (2012), Anyaka Boniface 

Onyemaechi, dkk. (2013), A. H. Elbatrana, 

dkk.(2015), Ferry Johnny Sangari (2012), G. 

Akhyar Ibrahim, dkk. (2006), Jatmiko, dkk. 

(2011), Khizir Mahmud, dkk. (2012), Komgrich 

Prakobtham, dkk. (2012), Lie Jasa, dkk. (2015), 

Md Tanbhir,dkk. (2011), Sri Sukamta, dkk. 

(2013), Sulistiyono, dkk.(2013), Wahyu Budi 

Mursanto(2010), Warsito, dkk. (2011), Widia 

Prima Mulyana, dkk. (2013). 

Kajian teoritik tentang desain dan unjuk 

kerja turbin air dipelajari dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Chukwuneke J. 

L., dkk. (2012), Gorban, A.,dkk. (2002), 

Gorban, A.N., dkk. (2001), Kirke, B. (2006), 

S.U.Patel, dkk. (2015), Tarang Agarwal (2012), 

Zanette, J., dkk. (2007), Zahri, dkk.(2010). 

Berdasarkan kajian kincir air kaki angsa 

generasi sebelumnya yang telah dibuat dan 

mendapatkan hak paten No. Patent: ID P 

0024982 B (Granted Paten/Sertifikat), didesain 

model sudukincir air yang lebih efisien untuk 

mengekstrak energi kinetikfree water flowdan 

selanjutnya dilakukan analisis prestasi kincir 

secara teoritik untuk mendapatkan prediksi awal 

prestasi kincir. 

Hasil analisis unjuk kerja pada desain kincir 

air kaki angsa, problem utama yang harus 

menjadi perhatian adalah bagaimana 

memanfaatkan secara efektif aliran fluida yang 

melalui kincir air sehingga menghasilkan 

efisiensi yang optimal. Hal tersebut bisa dicapai 

apabila desain kincir air memungkinkan aliran 

fluida yang melalui kincir air meningkat garis 

aliran lurusnya (Gorban dkk, 2002).

 

 
Gambar 1. Kincir kaki angsa generasi lama (tampak depan) 

 

 
Gambar 2. Kincir kaki angsa generasi lama (tampak samping) 
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Untuk mendapatkan hasil desain yang 

optimal dilakukan simulasi CFD dengan 

softwareAnsys. Hasil ini digunakan sebagai 

dasar pembuatan model kincir kaki angsa Next-

G. Berdasarkan prinsip similaritas atau 

kesamaan dinamik, dapat dibuat prototipe untuk 

menggambarkan karakteristik kincir air. Hasil 

CFD yang didapat adalah sebagai berikut: 

a. Pada tahap pre-processing: dibuat model 

dalam paket CAD,model sudu dengan mesh 

yang sesuai dalamkondisi batas dan sifat-

sifat fluida yang disesuaikan dengan kondisi 

free water flow.  

  

 
 

Gambar 3. Model Geometri Kincir Air Next-G 

 

b. Pada tahap processing/solving:solvers 

(program inti pencari solusi) dari CFD 

memproses perhitungan-perhitungan dengan 

persamaan matematika yang diterapkan 

sesuai dengan kondisi-kondisi yang diambil 

pada saat preprocessing. 

 

 
 

Gambar 4. Iterasi dari Simulasi Kincir Air Kaki Angsa Next-G 
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c. Post-Processing: mengorganisasi dan menginterpretasi data hasil simulasi CFD yang berupa 

gambar, kurva, dan animasi. 

 

 
Gambar 5. Hasil Iterasi untuk Kontur Tekanan pada Simulasi Kincir Air Kaki Angsa Next-G 

 

Hasil iterasi dari kontur tekanan pada simulasi kincir air kaki angsa next-G ditampilkan pada tabel 1 

berikut. 

Tabel 1. Nilai Moments Pressure pada Variasi Lebar Sudu Kincir Air 

LEBAR SUDU KINCIR AIR MOMENTS (PRESSURE) 

600 mm 19727.25 Nm 

700 mm 21853.14 Nm 

800 mm 38678.785 Nm 

900 mm 16816.049 Nm 

 

Berdasarkan hasil pengembangan dari desain 

sudu kincir air kaki angsa Next-G didapatkan 

nilai moments pressure meningkat untuk lebar 

sudu kincir air berturut-turut 600, 700, 800 mm; 

dan nilai moments pressure menurun untuk 

lebar sudu kincir air 900 mm; sehingga 

didapatkanmoments pressure optimal adalah 

pada lebar sudu kincir air 800 mm. 

Gorban dkk. (2002) mengkonstruksi analogi 

aliran Kirchhoff untuk kasus pelat tipis yang 

semipenetrable. Dalam kasus ini, jika aliran 

melewati pelat tipis pada sudut  yang sama, 

maka problem aliran dapat diselesaikan secara 

eksplisit dengan metode Kirchhoff. Berdasarkan 

metode tersebut, Gorban dkk. menemukan 

bahwa efisiensi kincir air maksimum sebesar 

30% terjadi pada sudut α=3π/8. 

Berbeda dengan perhitungan Gorban dkk, 

Betz (Hau, 2006) dengan menggunakan teori 

mementum yang berdasarkan prinsip hukum 

fisika dasar,  mendapatkan bahwa energi yang 

dapat diekstrak dari aliran fluida yang melewati 

penampang melintang kincir air adalah 

proporsional dengan energi yang terdapat pada 

aliran fluida. Lebih jauh Betz menemukan 

bahwa daya optimal yang dapat diekstrak dari 

aliran fluida tergantung dari ratio antara 

kecepatan aliran di depan konverter (kincir air) 

dengan kecepatan aliran setelah melewati 

konverter. Dengan prinsip ini, Betz 

mendapatkan efisiensi maksimum sebesar 

59,3%. 
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KESIMPULAN 

  

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, didapatkan bahwa pengembangan 

dari desain sudu kincir air kaki angsa Next-G 

adalah sebagai berikut: (1) nilai moments 

pressure meningkat untuk lebar sudu kincir air 

berturut-turut 600, 700, 800 mm; (2) nilai 

moments pressuremenurun untuk lebar sudu 

kincir air 900 mm; (3) didapatkan moments 

pressure optimal adalah pada lebar sudu kincir 

air 800 mm. 
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